
Vergadering

Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 07-12-2021 20:30 uur 
Voorzitter: Rick Nederend 
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73 

Digitale vergadering 1
Digitale vergadering 

Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming 
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 
heeft de burgemeester besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

0

Spreekrecht 

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog 
en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot 
maandag 6 december 2021, 12:00 uur.

0

Technische vragen 

De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische 
vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een 
e-mailadres.

0

Aanvangstijden 

De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht 
ruim van te voren aanwezig te zijn.

0

1. 
20:30

Opening. 

Voorafgaand aan de openbare vergadering vindt een besloten vergadering plaats.

0

2. 
20:30

Vaststellen van de agenda. 1
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3. 
20:30

Eerste begrotingswijziging 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
Binnen de begroting van Recreatie Midden-Nederland (RMN) hebben enkele budget neutrale 
verschuivingen plaatsgevonden. Deze verschuivingen werken ook door in de begroting van het 
Recreatieschap. Het verwachte verlies kan worden gedekt uit de algemene reserve van het 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden en heeft dus geen gevolgen voor de deelnemersbijdragen 
2021.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

5

4. 
20:45

Eerste begrotingswijziging 2021 Plassenschap Loosdrecht en omstreken. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
Binnen de begroting van Recreatie Midden-Nederland (RMN) hebben enkele budget neutrale 
verschuivingen plaatsgevonden. Deze verschuivingen werken ook door in de begroting van het 
Plassenschap. Het verwachte tekort kan worden gedekt uit de algemene reserve van 
het Plassenschap en heeft dus geen gevolgen voor de deelnemersbijdragen 2021.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

5

5. 
21:00

Nadere fasering project Kockengen Waterproof. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
Betreft een bijgestelde planning met de extra benodigde financiële middelen voor de fasen die nog 
lopen en die nog niet in uitvoering zijn genomen.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

4

6. 
21:30

Tussentijdse wijziging Regionale Huisvestingsverordening. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
De Huisvestingsverordening Regio Utrecht is geëvalueerd en heeft geleid tot een beperkt aantal 
inhoudelijke wijzigingen. Tevens is een aantal juridische en technische wijzigingen doorgevoerd.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

6

7. 
22:15

Woonzorgvisie 2021-2030 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt en Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
De Woonzorgvisie is opgesteld op basis van de woonzorganalyse uit 2021 en in samenspraak met 
alle relevante, maatschappelijke partners. In de woonzorganalyse komt naar voren wat de 
huisvestingsopgave tot 2030 voor Stichtse Vecht is.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

4

23:00 Sluiting. 0
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Ter kennisname 0

a. Rapport Watergebonden bedrijvigheid. 
Ter kennisname

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
In het rapport is een inventarisatie opgenomen van concepten watergebonden activiteiten. 
het college van B&W gaat met de provincie in overleg. Mocht er een concreet project uit 
voortkomen, dan wordt de commissie nader geïnformeerd.

3

b. Ontwerpbestemmingsplan Rijksstraatweg 68 in Nieuwersluis. 
Ter kennisname

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jeremy Bouwmeester
Op het perceel is een fruitbedrijf gevestigd, een bedrijfwoning, bijgebouwen en bedrijfsbebouwing. 
Een gedeelte is in gebruik als bed & breakfast. De gronden maakten ooit deel uit van de buitenplaats 
Ouderhoek. Initiatiefnemer wil opnieuw een buitenplaats realiseren met hoofdhuis en bijgebouwen 
en bijbehorende parkaanleg.

Het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting voor de commissie Fysiek Domein van februari 
2022 en de raad van maart 2022 geagendeerd worden.

7
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