
Nr Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status Tekst stand_van_zaken extra_informatie Afdeling / behandelend 
ambtenaar

Commissie

T-133 7-5-2019 Gemeenteraad Klomps Kosten compensatie 
parkeerplaatsen Loenen

Toezegging sep-19 openstaand De kosten voor de 
compensatie 
parkeerplaatsen in 
Loenen dekken uit de 
opbrengst verkoop Beek 
en Hoff

Update 2-9-2021: De situatie is 
ongewijzigd t.o.v. de laatste update van 29-
6-2021. In het vierde kwartaal zal duidelijk 
worden hoe we om willen gaan met de 
openbare parkeerplaatsen bij |Beek en 
Hof.
Update 29-06-2021: Problematiek wordt 
opnieuw bezien na het zomerreces volgt 
nieuwe informatie.
Update 8-6-2021 Deze toezegging is 
gekoppeld aan toezeggingen T-291 en T-
295    Update 1-12-2020 Onlangs hebben 
wij onderzoek laten uitvoeren naar de 
parkeerdruk in de omgeving van Beek & 
Hoff. Op basis van de uitkomsten van dit 
onderzoek kunnen we concluderen dat we 
geen extra parkeerplaatsen hoeven te 

     

Financiën (Marleen de 
Brouwer) / Ruimtelijke 
Ontwikkeling Sander 
Pasmans)

Fysiek Domein

T-260 11-11-2020 Gemeenteraad Klomps Mobiliteitsbeleid voorleggen aan 
raad

Toezegging dec-21 openstaand In 2021 een 
mobiliteitsbeleid aan de 
raad voorleggen

Update 13-9-2021: in het vierde kwartaal 
wordt een startnotitie voor een op te 
stellen mobiliteitsplan (GVVP) voorgelegd 
aan het college. In het 1e kwartaal van 
2022 zal de raad via een RIB worden 
geïnformeerd over de aanpak. 
Update 29-06-2021:  Problematiek wordt 
opnieuw bezien na het zomerreces volgt 
nieuwe informatie.
Update 20-11-2020: In januari komt de 
startnotitie in de raad, indien akkoord 
zullen in het 4e kwartaal van 2021 de 
concepten aan de raad worden 
voorgelegd.

Buiten (Henriette Debets, 
Willem Abels)

Fysiek Domein

T-261 11-11-2020 Gemeenteraad Reinders en Klomps Voorstel heroriëntatie op de 
toekomst aan raad voorleggen  
incl. onderdeel participatie en in 
samenhang met de 
Omgevingsvisie.

Toezegging feb-21 openstaand Binnenkort een voorstel 
aan de raad voorleggen 
over heroriëntatie op de 
toekomst, inclusief het 
onderdeel participatie en 
in samenhang met de 
Omgevingsvisie.

Update 09-09-2021: De Omgevingsvisie is 
de toekomstvisie voor Stichtse Vecht. De 
Ontwerp Omgevingsvisie ligt heeft tot tot 
15 juli ter inzage gelegen. December 2021 
wordt de omgevingsvisie ter vaststelling 
voorgelegd aan de raad met een 
toelichting op het doorlopen 
participatietraject.
Update 07-07-2021: De Omgevingsvisie is 
de toekomstvisie voor Stichtse Vecht. De 
Ontwerp Omgevingsvisie ligt nog tot 15 juli 
ter inzage. December 2021 wordt de 
omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd 
aan de raad met een toelichting op het 
doorlopen participatietraject.              
Update 12-1-21: - De heroriëntatie op de 
toekomst krijgt nu vorm, te beginnen met 
het voorleggen van de opzet 
Omgevingsvisie in de informatieve 
commissie van 19 januari; daarna zal de 
informatieve commissie in maart en april 
wederom worden betrokken in de 
uitwerking van de opzet Omgevingsvisie 
naar een Ontwerp van de Omgevingsvisie.
- Een participatieproces is onderdeel van 
de opzet en de uitwerking naar een 
Ontwerp Omgevingsvisie, een proces 
waarover ook afstemming plaatsvindt met 
de Participatiekamer
- Na de zomer wordt de de 
Omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd 
aan de raad met een toelichting op het 

  

Ruimtelijke Ontwikkeling 
(Tom Verkammen / Claas 
Frankena)

Fysiek Domein



T-290 2-2-2021 Fysiek Domein Klomps Commissie informeren over 
programma van eisen  nieuw- en 
verbouw MFC Vreeland

Toezegging mei-21 openstaand De commissie schriftelijk 
informeren over 
programma van eisen 
voor nieuw- en verbouw 
MFC Vreeland.

Update 13-9-2021:  Het programma van 
eisen dat door de Ontwikkelgroep is 
vastgesteld, wordt uitgebreid met een 
gezondheidscentrum t.b.v. de STAG. De 
STAG zit nu tegenover het dorpshuis en 
wil graag meedoen in de 
nieuwbouwplannen. Uit een enquête die in 
juli jl. onder Vreelanders is verspreid is 
gebleken dat deze wens breder leeft. De 
architect heeft een eerste schetsontwerp 
gedeeld met de Ontwikkelgroep 
(september 2021) en op basis van die 
studie zal een grondexploitatie worden 
opgesteld. Het schetsontwerp zal ook met 
de rest van de bewoners worden gedeeld 
alvorens de Ontwikkelgroep dit ontwerp 
vaststelt. In overleg met de financiële 
afdeling van de gemeente wordt budget 
aangevraagd bij de gemeenteraad 
middels de kadernota (juli 2022). 
Update 30-06-2021: Eerdere varianten 
van een plan voor een nieuw MFC hebben 
niet tot een financieel haalbaar plan 
geleid. Met medewerking van de diverse 
gebruikers van het dorpshuis en de 
dorpsraad Vreeland is een aangepast 
programma besproken welke meer 
perspectief biedt voor een financieel 
haalbaar plan. Uiteindelijk wordt de 
gemeenteraad gevraagd om geld vrij te 
maken voor deze ontwikkeling.

      

Ruimtelijke Ontwikkeling 
(Nick van Eijkelenburg)

Fysiek Domein

T-291 2-2-2021 Fysiek Domein Klomps Rapport parkeeronderzoek  
parkeerplaats bij het vm. 
gemeentehuis in Loenen aan de 
Vecht naar de raad sturen

Toezegging feb-21 openstaand Het rapport van het 
parkeeronderzoek bij de 
parkeerplaats bij het vm. 
gemeentehuis in Loenen 
aan de Vecht naar de 
raad sturen;

13-9-2021: rapport is beschikbaar en zal 
naar de raad worden gestuurd. 
Update 29-06-2021: In het najaar wordt 
een geupdate planning aan de raad 
voorgelegd.
Update 8-6-2021: Deze toezegging is 
gekoppeld aan de toezeggingen T-133 en 
T-195

Buiten Verkeer (Henriette 
Debets)

Fysiek Domein

T-292 2-2-2021 Fysiek Domein Klomps Omwonenden Zandpad 
informeren over de stand van 
zaken m.b.t.het realiseren van 
een fietsstraat op het Zandpad 
(Lokaal Liberaal)

Toezegging feb-21 openstaand De omwonenden van het 
Zandpad informeren 
over de stand van zaken 
met betrekking tot het 
realiseren van een 
fietsstraat op het 
Zandpad

Update 13-9-2021: Een projectleider 
brengt momenteeel de wens en de opties 
in kaart. In Q1 2022 wordt een geupdate 
planning voorgelegd aan de raad.
Update 29-06-2021: De bewoners worden 
geinformeerd in het najaar wanneer de 
nieuwe planning is opgesteld.

Buiten Verkeer (Henriette 
Debets)

Fysiek Domein

T-293 2-2-2021 Fysiek Domein Klomps Update schoolzone in Loenen 
aan de Vecht naar de raad sturen 
(CDA)

Toezegging feb-21 openstaand Een update over de 
schoolzone in Loenen 
aan de Vecht naar de 
raad sturen

Buiten Verkeer (Henriette 
Debets)

Fysiek Domein

T-294 2-2-2021 Fysiek Domein Klomps In maart een update over 
betrokkenheid RAVU en het 
aspect veiligheid in het kader van 
het onderzoek naar een 
alternatieve oprit nabij Haagstede 
(PvdA)

Toezegging mrt-21 openstaand In maart met een update 
komen over 
betrokkenheid RAVU en 
het aspect veiligheid in 
het kader van het 
onderzoek naar een 
alternatieve oprit nabij 
Haagstede

Ruimtelijke Ontwikkeling 
(Rob Gertsen)

Fysiek Domein

T-295 2-2-2021 Fysiek Domein Klomps Schriftelijk terugkomen op de 
stand van zaken m.b.t. tot motie 
59-2, de compensatie van 
vervallen parkeerplaatsen 
Dorpsstraat in Loenen (Het 
Vechtse Verbond)

Toezegging feb-21 openstaand Schriftelijk terugkomen 
op de stand van zaken 
met betrekking tot motie 
59-2, de compensatie 
van vervallen 
parkeerplaatsen 
Dorpsstraat in Loenen

Update 2-9-2021: De situatie is 
ongewijzigd t.o.v. de laatste update van 29-
6-2021. In het vierde kwartaal zal duidelijk 
worden hoe we om willen gaan met de 
openbare parkeerplaatsen bij |Beek en 
Hof.
Update 29-06-2021:  Problematiek wordt 
opnieuw bezien na het zomerreces volgt 
nieuwe informatie.
Update 8-6-2021: Deze toezegging is 
gekoppeld aan de toezeggingen T-133 en 
T-191

Programmateam Fysiek 
(Gerritjan Leunenberg)

Fysiek Domein



T-296 2-2-2021 Fysiek Domein Klomps Raad informeren over aanpassing 
van de helling van de brug over 
de Nieuwe Wetering bij 
Nieuwersluis zodra de 
gesprekken met Rijkswaterstaat 
zijn beëindigd (CDA)

Toezegging mrt-21 openstaand Raad informeren over 
aanpassing van de 
helling van de brug over 
de Nieuwe Wetering bij 
Nieuwersluis zodra de 
gesprekken met 
Rijkswaterstaat zijn 
beëindigd 

Update 13-9-2021: De bewoners van de 
woonarken hebben een actiegroep 
opgericht. Rijkswaterstaat gaat nu eerst 
weer met hen in gesprek. Hiervoor wordt 
door Rijkwaterstaat een gesprek gepland, 
op dit moment is er nog geen datum 
geprikt. De uitkomsten van dat gesprek 
bepalen hoe Rijkswaterstaat verder wil 
gaan. Daarmee dus ook wat het voor SV 
betekent en welke afwegingen eventueel 
moeten worden gemaakt. De vervanging 
van de voetgangers-/fietsbrug volgt hierna 
pas om niet een mogelijk onnodige 
investering te doen.
Update 30-06-2021: Momenteel is de 
gemeente in overleg met Rijkswaterstaat. 
Om een fietsbrug op deze locatie te 
realiseren wordt er gekeken naar 10 
beeldbepalende bomen i.v.m. kap en de 
uitvoering van uitgebreid geotechnisch 
onderzoek naar de stabiliteit van de dijk. 
Tevens wordt er gekeken naar de 
ontwikkeling van het oplossen van het 
knelpunt vaarwegkruising Amsterdam-Rijn 
Kanaal-knelpunt vaarwegkruising 
Amsterdam-Rijnkanaal Nieuwe Wetering, 
dit kan mogelijk invloed hebben op het 
project waardoor aanleg van een fietsbrug 
mogelijk overbodig is op deze locatie. Om 
uitsluitsel te geven over de fietsbrug wacht 
Rijkswaterstaat eerst de uitkomst van het 
overleg over de oplossing van het 

 

Buiten Verkeer Kees 
Hageman)

Fysiek Domein

T-327 23-3-2021 Informatieve cie Klomps De vraag of kosten blauwe zone 
Breukelen vergelijkbaar zijn met 
Bisonspoor en omliggende wijken 
schriftelijk beantwoorden (Samen 
Stichtse Vecht).

Toezegging apr-21 openstaand De vraag of de kosten 
van de blauwe zone in 
Breukelen vergelijkbaar 
zijn met Bisonspoor en 
omliggende wijken 
schriftelijk 
beantwoorden.

Update 13-9-2021: Binnen het cluster 
verkeer was de laatste maanden de 
personeelsbezetting niet op orde. Dit is nu 
wel op orde en zullen openstaande vragen  
worden opgepakt. In Q4 wordt er met een 
concrete planning op terug gekomen.

Ruimtelijke Ontwikkeling 
(Willem Abels)

Fysiek Domein

T-328 23-3-2021 Informatieve cie Klomps Schriftelijk terugkomen op de 
vraag inzake aanrijtijden 
ambulance (PvdA)

Toezegging apr-21 openstaand Schriftelijk terugkomen 
op de vraag of er 
rekening is gehouden 
met aanrijtijden voor de 
ambulance.

Update 10-9-2021 : Het is technisch 
mogelijk om een -K502-nton-voorziening 
ter plaatse te realiseren voor de 
ambulances. In week 37 volgt een offerte 
van een aannemer.
Update 28-06-2021: Er is overleg met de 
Ravu geweest over de aanrijtijden voor de 
ambulance tijdens de werkzaamheden 
aan de Vechtbrug Breukelen. Voor Ravu is 
elke vorm van afsluiting niet acceptabel. 
Momenteel kijkt de opsteller samen met 
de aannemer naar de mogelijkheid om 
een ponton-voorziening ter plaatse te 
realiseren voor de ambulances.

Buiten Civiele Kunstwerken 
- (Auguy Pindi)

Fysiek Domein

T-329 23-3-2021 Informatieve cie Klomps Nieuwe planning aanleg 
fietsstraat op het Zandpad  naar 
de raad (Lokaal Liberaal).

Toezegging apr-21 openstaand Voor de aanleg van de 
fietsstraat op het 
Zandpad komt een 
nieuwe planning naar de 
raad.

Update 13-9-2021: Een projectleider 
brengt momenteeel de wens en de opties 
in kaart. In Q1 wordt een geupdate 
planning voorgelegd aan de raad.
Update 29-06-2021:  Problematiek wordt 
opnieuw bezien na het zomerreces volgt 
nieuwe informatie.

Buiten Verkeer (Henriette 
Debets)

Fysiek Domein

T-345 1-6-2021 Informatieve cie Klomps Schriftelijk terugkomen op de 
ontwikkelvisie voor de Noord 
West Vleugel 2015-2030 en de 
samenhang hiervan met het IRP 
(Streekbelangen).

Toezegging jun-21 openstaand Schriftelijk terugkomen 
op de ontwikkelvisie voor 
de Noord West Vleugel 
2015-2030 en de 
samenhang hiervan met 
het IRP.

Update 09-09-2021: Staat nog open. Ruintelijke Ontwikkeling 
(Tom Verkammen)

Fysiek Domein



T-354 15-6-2021 Schrift.vragen Klomps Na volledige afronding van de 
projecten Grondgebruik en 
Geluidswal (snippergroen) de 
raad afzonderlijk informeren over 
(de financiële afwikkeling van) 
deze projecten. (ChristenUnie-
SGP en GroenLinks)

Toezegging sep-21 openstaand Na volledige afronding 
van de projecten 
Grondgebruik en 
Geluidswal 
(snippergroen) de raad 
afzonderlijk informeren 
over (de financiële 
afwikkeling van) deze 
projecten.

Update 13-09-2021: Er wordt nog gewerkt 
aan de notariële afronding van de 
projecten Grondgebruik en Geluidswal.
Update 30-06-2021: Er wordt gewerkt aan 
de notariële afronding van de projecten 
Grondgebruik en Geluidswal.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-
rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-
Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-
Gaalen-GL-20210615.pdf

Ruimtelijke Ontwikkeling 
(Sylvia Lutters / Inge te 
Kulve / Charlotte Hartings)

Fysiek Domein

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf
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