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Vergadering
Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 26-05-2021 19:30 uur
Voorzitter: Rick Nederend
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 dinsdag 25 mei 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 emailadres.

Aanvangstijden

0

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

1.
Opening.
19:30
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.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2021/26-mei/19:30/print
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2.
Vaststellen van de agenda.
19:30

1

3.
Motie ChristenUnie-SGP - Tijdelijke oplossing brug Bergseweg in Vreeland.
19:35 Bespreekstuk

1

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Rene Formenoij
Motie van de ChristenUnie-SGP - Tijdelijke oplossing brug Bergseweg in Vreeland, met als dictum:
roept het college op:
1. de korte en lange termijn oplossing te ontkoppelen;
2. de verantwoordelijkheid voor de korte termijn oplossing te beleggen bij een andere
portefeuillehouder dan die voor de lange termijn oplossing;
3. met projectontwikkelaar overeen te komen dat aan de korte termijn oplossing geen enkel recht
kan worden ontleend ten aanzien van de lange termijnoplossing;
4. zodat op de kortst mogelijke termijn voetgangers, fietsers en overig verkeer gebruik kunnen
maken van de brug.
In raad 11-5-2021 verwezen naar de commissie Fysiek Domein.

4.
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen, legalisatieaanvraag paddock, ringslangbroeihoop en
20:15 takkenril op perceel Mijndensedijk 53 in Nieuwersluis.
Advies uitbrengen aan de raad

15

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Stefan Ralovic, Joost Broeke en Michel van Brenk
Betreft het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag
omgevingsvergunning voor de paddock, ringslangbroeihoop en takkenril op perceel Mijndensedijk 53
in Nieuwersluis.
Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 13 april 2021. In de raad van 11 mei 2021 is dit
voorstel verwezen naar de commissie Fysiek Domein in verband met de juridische haalbaarheid van
het amendement van Streekbelangen, Samen Stichtse Vecht en Het Vechtste Verbond met
betrekking tot de paddock.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2021/26-mei/19:30/print
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5.
Werkzaamheden Herenweg-Gageldijk in Maarssen.
21:15 Bespreekstuk

4

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Martijn Maat
Behandeling van dit punt is in de commissie van 18 mei, nadat de inspreker het woord heeft
gevoerd, verdaagd. Het punt is opnieuw geagendeerd voor bespreking.
1. Verzoek van de fracties van Samen Stichtse Vecht en GroenLinks voor agendering brieven
Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder van 14-3-2021, antwoordbrief college van 1-4-2021
en vervolgbrief bewonersvereniging van 30-4-2021, over de werkzaamheden Herenweg-Gageldijk.
(zie toezegging raad 30-3-2021)
2. Motie Samen Stichtse Vecht en GroenLinks - Vlottrekken werkzaamheden Herenweg-Gageldijk
d.m.v. een second opinion, met als dictum:
roept het college op:
1. een onafhankelijke derde partij een Quick Scan of second opinion uit te laten voeren, waarbij
helder wordt of het uitgevoerde en nog uit te voeren werk echt de knelpunten zal gaan ondervangen
(watermanagement; bocht Maarsseveense poort; voldoende mate van stutting riolering, extra
ingeplande werkzaamheden door nutsbedrijven, etc.);
2. de vertrouwensbreuk met omwonenden te herstellen door alles op alles te zetten op goede
regievoering en heldere communicatie;
3. met een heldere transparante termijnagenda te komen: wanneer welke werkzaamheden gaan
plaatsvinden en welke financiële tegen/meevallers dit project nog in zich heeft;
4. volledige transparantie te verschaffen en
5. de geheimhouding op dit dossier op te heffen.

22:00 Sluiting.

0

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