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Vergadering
Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 13-04-2021 19:30 uur
Voorzitter: Ed Theunen
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73
Digitale vergadering 1
Digitale vergadering

0

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, is
besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

Spreekrecht

0

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 12 april 2021, 12:00 uur.

Technische vragen

0

De commissieleden kunnen tot de werkdag 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.

Aanvangstijden

0

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

1.
19:30

Opening.

0

Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per
persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen
dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.
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2.
19:30

Vaststellen van de agenda.

0

3.
19:35

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en legalisatieaanvraag paardenstal etc. op perceel
Mijndensedijk 53 in Nieuwersluis.
Advies uitbrengen aan de raad

11

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Stefan Ralovic, Joost Broeke en Michel van Brenk
Betreft het deels niet afgeven en deels wel afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor
de aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van meerdere reeds gerealiseerde
bouwwerken op perceel Mijndensedijk 53 in Nieuwersluis.
De verklaring van geen bedenkingen wel afgeven voor de paddock, ringslangbroeihoop en de
takkenril.
De verklaring van geen bedenkingen niet afgeven voor de paardenstal, longeercirkel,
paardenspringbak en hooiberg.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

4.
20:20

Peilnota Vernieuwing / optimalisatie gebeidsgericht werken.
Peilen draagvlak

3

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Ger-Jan Marsiljé
In de peilnota is een aantal thema's en richtingen beschreven voor de optimalisatie van het
gebiedsgericht werken. De thema's en richtingen worden meegenomen in een op te stellen Nota
Gebiedsgerichtwerken voor de periode 2022-2026.
Peilpunten:
1. Kunt u zich vinden in de gekozen thema's en richtingen/speerpunten voor de vernieuwing van het
gebiedsgericht werken?
2. Mist u strategisch/kaderstellende speerpunten en/of thema's voor de verdere optimalisatie van
gebiedsgericht werken?
3. Welke rol ziet u voor de raad als kaderstellend orgaan op de zeven genoemde aandachtspunten?
Doel: de mening van de commissie peilen over de gekozen thema's en richtingen voor het opstellen
van een Nota Gebiedsgerichtwerken 2022-2026.
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Motie Streekbelangen e.a. - Sportpark Breukelen - verhuizing Broeckland College.
Advies uitbrengen aan de raad

1

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Michel de Bondt, Marcel Scheefhals, Rob Gertsen en Marieke de Bruin
De motie van Streekbelangen, Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht - Sportpark
Breukelen - Verhuizing Broeckland College, is in de raadsvergadering van 2-3-2021 aangehouden
en verwezen naar de commissie Fysiek Domein. Het dictum van de motie is:
draagt het college op:
1. de locatie van het vrijkomende voetbalveld aan de Broekdijk Oost niet mee te nemen in haar
onderzoek voor een nieuwe locatie van het Broeckland College;
2. in Q2 2021 de raad een principevoorstel (conform model Zuilense Vecht) voor te leggen,
inhoudende de verhuizing van de tennisvereniging en de daarbij behorende financiële kaders en
beoogde zelfstandigheid van de sportclubs en hierbij de aanpak van de Zuilense Vecht als leidraad
te gebruiken;
3. tevens een gebiedsontwikkeling op te starten voor de vrijkomende locatie van de tennisbaan
(conform locatie Domineeslaatje/Hortensekwartier).
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

22:30

a.

Sluiting.

0

Ter kennisname

0

Ontwerpbestemmingsplan Maarsseveense Plassen, 2e herziening (veegplan).
Ter kennisname

35

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Sylvia Lutters
Het veegplan betreft een kleine herziening van het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen dat in
2018 is vastgesteld. Men kan alleen een zienswijze indienen op de onderdelen die gewijzigd zijn ten
opzichte van het plan uit 2018.
Het bestemmingsplan komt in september 2021 terug in de commissie Fysiek Domein.

Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen
14 0346
info@stichtsevecht.nl
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