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Commissie

M-79 29-1-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Bouwen in Nieuwer ter Aa 
(Lokaal Liberaal e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. Z.s.m., uiterlijk mei 
2020, gesprek aangaan 
met de Dorpsraad 
Nieuwer ter Aa en de 
provincie om in 
gezamenlijkheid 
mogelijkheden van 
woningbouw op de 
gewenste locatie te 
onderzoeken; 2. proces 
maximaal te faciliteren; 
3. visie te laten maken 
op ontwikkelingen in 
kleine kernen waarbij, in 
lijn met het nog vast te 
stellen provinciaal beleid 
(vitaliteit en leefbaarheid 
van kleine kernen wordt 
reden om af te kunnen 
wijken van rode contour), 
deze visie van 
toepassing wordt 
verklaard op gewenste 
ontwikkel. in Nieuwer ter 
Aa; 4. streven dat deze 
visie uiterlijk September 
2020 aan de raad ter 
besluitvorming voor te 
leggen; 5. deze direct na 
vaststellen van deze 
visie en provinciale 
verordening aan de 

 

Update 09-09-2021: dit project staat op de 
wachtlijst van projecten. Eind 2021 zal een 
totaaloverzicht van lopende en eventueel 
nieuwe projecten aan de raad worden 
voorgelegd.
Update 07-07-7021:  Verwezen wordt  
naar de beantwoording van toezegging 
271.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-
gewijzigd-van-alle-fracties-Bouwen-in-
Nieuwer-ter-Aa-Aangenomen.pdf

Ruimtelijke Ontwikkeling  
(Tom Verkammen)

Fysiek Domein

M-106 30-9-2020 Gemeenteraad Reinders en Van 
Liempdt

Korte metten met oneigenlijk 
woongebruik (M26-1) (Samen 
Stichtse Vecht e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. de urgentie van dit 
prangende probleem te 
onderkennen en 
gemeentebreed in te 
zetten op een proactieve 
koers van handhaving 
ondermijningspraktijken 
en overlast die voortkomt 
uit deze vorm van 
oneigenlijk woongebruik; 
2. deze op te stellen 
proactieve koers en 
kordate aanpak ook een 
plek te geven in de 
integrale aanpak 
‘Schoon, Heel en Veilig’ 
die aan de raad in 
november 2020 wordt 
voorgelegd en dit niet af 
te laten hangen van de 
pilot “Goed 
Verhuurderschap”;

Update 13-9-2021: eerste 
handhavingsacties zijn geweest.Er is 
inmiddels een projectleider aangesteld en 
een meldpunt ingericht. Een plan van 
aanpak is in oktober beschikbaar.
2. De focus ligt in eerste instantie op de 
proactieve aanpak van oneigenlijk 
woongebruik in Maarssenbroek en 
integreert de aanpak met ‘Schoon, Heel 
en Veilig.
Update 08-07-21: Afgelopen tijd is ingezet 
op het vrijmaken van extra incidenteel 
budget voor een taskforce en het werven 
van de medewerkers hiervoor. Daarnaast 
wordt er nu ingezet op de actuele 
problematiek, in een later stadium wordt 
een integraal plan van aanpak opgesteld.       
Update 1-4-2021: wordt 30-3-2021 
behandeld in college

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2020/30-
september/19:30/Motie-Korte-metten-met-
oneigenlijk-woongebruik/M-26-1-Samen-
Stichtse-Vecht-e-a-korte-metten-met-
oneigenlijk-woongebruik-aangenomen.pdf

Omgevingskwaliteit (Judith 
Thijssen)

Fysiek Domein
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M-107 4-11-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Wilhelminastraat (M131) 
(Streekbelangen e.a.)

Motie openstaand
   

Woningstichting Vecht 
en Omstreken in overleg 
te treden om de 
volgende punten te 
bespreken die 
bovengenoemde zorgen 
kunnen verminderen.:a. 
ter uitvoering van het 
verlichtingsplan gebruik 
te maken van 
bijvoorbeeld een 
onderspot waarbij het 
voetpad wordt verlicht en 
de verlichting van de 
lantaarnpalen lager 
stralen. Hiermee wordt 
de verlichting 
doeltreffend gebruikt en 
hebben de omwonenden 
geen hinder van de 
verlichting van de galerij 
en de parkeerplaats; b. 
de achterkant van de 
tuin te voorzien van 
groen ter bescherming 
van de privacy van de 
bewoner, waarvan de 
erfgrens aansluit op de 
binnentuin; c. te 
bespreken of Vecht & 
omstreken in overleg kan 
gaan met de bewoners 

Update 13-09-2021: Recent is er een 
uitspraak van RvS in dit dossier geweest, 
welke ook naar de gemeenteraad is 
gestuurd.
Nu de plannen definitief zijn, zal de 
woningbouw beginnen met de sloop en 
nieuwbouw. 
Update 07-07-2021: Van deze motie heeft 
de Woningstichting tijdens de 
vergadering(en) al toegezegd dat ze die 
gaan uitvoeren. Echter is er beroep 
ingediend bij RvS, waarvan de zitting as 
maandag 12 juli is. 
Zolang iets ‘onder de rechter’ ligt is het 
gebruikelijk dat college- en/of raadsleden 
geen acties ondernemen in dat dossier. 
Mocht er nog een gesprek nodig zijn met 
de Woningstichting zal dat pas 
plaatsvinden na de uitspraak.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2020/04-
november/19:30/Vaststellen-
bestemmingsplan-Wilhelminastraat-31-35-te-
Breukelen/M-13-1-Motie-Streekbelangen-e-a-
inzake-Wilhelminastraat-aangenomen.pdf

Ruimtelijke Ontwikkeling 
(Doré Sengers)

Fysiek Domen

M-125 12-5-2021 Gemeenteraad Van Liempdt Project Hazeslinger (M12-2) Motie openstaand 1. het project 
Hazeslinger de prioriteit 
te geven die het verdient 
en zo snel als mogelijk 
de benodigde (extra) 
capaciteit te organiseren 
en in te zetten op het 
project waardoor het 
project op de lijst 
lopende ruimtelijke 
projecten kan worden 
opgenomen waardoor 
samen met de 
initiatiefnemers een 
voortvarend vervolg kan 
worden gegeven aan de 
doorstart;

Update: 2-9-2021: De status is ten 
opzichte van de laatste update op 06-07-
2021 ongewijzigd.  
Update: 06-07-2021 In 2021 is geen 
capaciteit dit project op te pakken. In 2022 
wordt dit opnieuw bezien. Voor dit project 
is naast projectleiderscapaciteit ook veel 
inzet vanuit team Buiten vereist. Zie ook T 
271 voor algemene toelichting.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2021/12-mei/19:30/M-12-2-
VVD-e-a-inzake-project-Hazeslinger-
aangenomen.pdf

Ruimtelijke Ontwikkeling 
(Jan de Boer)

Fysiek Domein
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