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Vergadering
Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 15-06-2021 19:30 uur
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73
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,
heeft de burgemeester besloten tot aan het zomerreces 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 14 juni 2021, 12:00 uur.

Technische vragen

0

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.

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.

1

3.
19:35

Zienswijze op het concept Integraal Ruimtelijk Perspectief U16.
Advies uitbrengen aan de raad

8

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
Betreft de zienswijze op het concept Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16. Hiermee
heeft de raad de mogelijkheid om aan de voorkant nog invloed uit te oefenen op de inhoud van het
IRP. De zienswijzen van de 16 gemeenteraden vormen de basis voor het definitieve IRP dat in Q4
2021 aan de raad wordt voorgelegd.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

4.
20:30

Peilnota ontwerp Omgevingsvisie.
Peilen draagvlak

6

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
In juli 2019 heeft de raad het kaderstellend koersdocument Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld. Dit was
het startdocument en de opdracht voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Op basis van het
kaderstellend koersdocument is de ontwerp Omgevingsvisie opgesteld.
De input uit deze peiling en uit de reacties op de ontwerp Omgevingsvisie tijdens de ter inzage
legging worden, waar mogelijk, meegenomen bijde definitieve Omgevingsvisie. Deze wordt in
december 2021 aan de raad voorgelegd.
Peilpunt: Met het kaderstellend koersdocument heeft u aan het college opdracht gegeven om een
Omgevingsvisie op te stellen. Mist u op basis van dit koersdocument nog elementen die noodzakelijk
zijn voor de verdere optimalisatie van de ontwerp Omgevingsvisie?
Doel: de commissie wordt gepeild of zij zich kan vinden in de keuzes / richtingen zoals deze in de
ontwerp Omgevingsvisie zijn opgenomen.
De fracties van GroenLinks en Samen Stichtse Vecht hebben twee moties aangekondigd, t.w.:
Motie 1 - Meer ruimte voor laagdrempelige participatie concept omgevingsvisie, met als dictum:
vraagt het college om:
1. in deze fase van de concept omgevingsvisie prioriteit te geven aan doelgroepgerichte
communicatie in beeld en eenvoudige taal, waarbij de informatie in de eigen leefomgeving wordt
gepresenteerd aan inwoners;
2. de eventuele meerkosten uit de begroting van de implementatie van de omgevingswet te halen;
3. indien dit budget niet voldoende blijkt te zijn, een voorstel tot uitbreiding van het budget voor te
leggen aan de raad.
Motie 2 - Eenduidig afwegingskader voor het thema leefbaarheid in de omgevingsvisie, met als
dictum:
vraagt het college om:
1. om een transparant, eenduidig afwegingskader in de omgevingsvisie op te nemen om de
leefbaarheid in Stichtse Vecht te kunnen borgen bij initiatieven en plannen;
2. dit afwegingskader in een informatieve bijeenkomst te presenteren aan de raad.
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Uitvoeringsplan Zonnevelden.
Advies uitbrengen aan de raad

7

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Pauline van Norden
In het uitvoeringsplan is beschreven hoe invulling wordt gegeven aan het door de raad vastgestelde
beleidskader zonnevelden en hoe wordt omgegaan met aanvragen voor zonnevelden. Het doel van
het uitvoeringsplan is om door middel van een helder proces en een integrale afweging voor
kwalitatief goede zonnevelden in Stichtse Vecht te zorgen en aanvragen efficiënt af te handelen.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

6.
22:00

Ontwerpbegroting 2022 Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
Advies uitbrengen aan de raad

5

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Lykle Ganzevoort
Zowel de inzamelings- als de verwerkingskosten zijn in de begroting 2022 nagenoeg gelijk aan de
begroting van 2021. Met betrefkking tot de risicoparagraaf en het weerstandsvermogen adviseert de
AVU om het oorspronkelijke bedrag van € 17 per ton huishoudelijk afval te verhogen naar € 35 per
ton huishoudelijk afval. Dit advies is een rechtstreeks en logisch gevolg van de kostenstijgingen in de
voorgaande jaren per ton te verwerken afval.
De ontwerpbegroting 2022 is solide en loopt in de pas met de gemeentelijke begroting 2022. Er is
geen reden om een zienswijze in te dienen.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

7.
22:30

Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen.
Bespreekstuk

3

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen binnen het Fysiek Domein van wethouder
Jeroen Willem Klomps en een gezamenlijke toezegging met burgemeester Ap Reinders.

8.
22:45

Sluiting.

0

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