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Vergadering
 
 
Vergadering van Commissie Fysiek Domein 
Datum: 07-09-2021 19:30 uur  
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven  
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73

 
Koetshuis 

Beperkingen als gevolg van coronamaatregelen  
 
Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient
iedereen zich van te voren te melden.

Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke
ondersteuning en (eventuele) insprekers.

Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of
luisteren.

 

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 september 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.
19:30

Opening.  
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Endelhovenlaan 1  3601 GR Maarssen

14 0346 
info@stichtsevecht.nl

 

2.
19:30

Vaststellen van de agenda.  
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3.
19:35

Bestemmingsplan De Veenkluit in Tienhoven.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Doré Sengers
Betreft de herontwikkeling van de locatie van Dorpshuis De Veenkluit, Ds. Ulferslaan 25-29 in
Tienhoven van basisschool, dorpshuis en gymzaal naar dorpshuis, gymzaal en maximaal 7
woningen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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4.
19:55

Regionale Energiestrategie 1.0 RES-regio U16.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Eline van Wel
Met de RES 1.0 leggen 16 gemeenten, provincie Utrecht en 4 waterschappen vast met welke
ambitie en hoe zij de regionale energievoorziening gaan verduurzamen. De RES 1.0 voor de U16
bestaat uit een regionaal bod van 1,8 Twh aan duurzame elektriciteit in 2030 in de vorm van wind- en
zonne-energie. Een belanrijk onderdeel van de RES 1.0 is de Regionale Structuur warmte.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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5.
21:25

Transitie Visie Warmte.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Hans Kostense
In de Transitie Visie Warmte wordt aangegeven welke wijken het eerst van het aardgas af gaan.
Gestart wordt met twee clusters van wijken in Maarssen-dorp. Ingegaan wordt op de vorm van
participatie, welke financiële middelen beschikbaar gesteld worden en welke hulp individuele
gebouweigenaren van de gemeente kunnen verwachten.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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22:40 Sluiting.  
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