
Vergadering
 
 
Vergadering van Commissie Fysiek Domein 
Datum: 04-10-2022 19:30 uur  
Voorzitter: Mieke Hoek  
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73

 
Koetshuis 

Spreekrecht  
   
 
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 3 oktober 2022, 12:00 uur.

 

0

Technische vragen  
   
 
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.

 

0

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

 

0

1.
19:30

Opening.  
 
 

0

2.
19:30

Vaststellen van de agenda.  
 
 

0



3.
19:35

Bestemmingsplan Rondom De Vecht, reparatie 2021.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen en Charlotte Spaan
Betreft de reparatie van een gedeelte van het bestemmingsplan Rondom De Vecht. De
gemeenteraad heeft op 2 oktober 2018 het bestemmingsplan vastgesteld. Meerdere personen
hebben bij de Raad van State beroep ingesteld, waarbij zij op een aantal gronden in het gelijk zijn
gesteld. De uitspraak van de Raad van State biedt ruimte voor een reparatie om voor de betreffende
percelen de regels te herzien.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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4.
21:05

Rekenkameronderzoek Klimaatbeleid.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
Rapport Rekenkamercommissie "Worstelen met klimaatbeleid - onderzoek naar het klimaatbeleid
van de gemeente Stichtse Vecht". De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het
klimaatbeleid in Stichtse Vecht. De hoofdvraag voor het onderzoek was: Op welke wijze heeft de
gemeente Stichtse Vecht uitvoering gegeven aan het klimaatbeleid en in hoeverre is dit doelmatig en
in hoeverre ligt de gemeente op koers voor wat betreft de door haar geformuleerde doelstellingen en
ambities?

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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5.
21:50

Archeologische verwachting- en beleidskaart.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Valesca van den Bergh
De archeologische verwachting- en beleidskaart heeft als doel om de archeologische waarden en
verwachtingsgebieden in Stichtse Vecht te beschermen. De kaart is geactualiseerd. In de
geactualiseerde kaart zijn nieuwe archeologische onderzoeksgegevens en inzichten verwerkt, zodat
de juiste basisgegevens gebruikt worden bij de toetsing van (ruimtelijke) plannen op archeologie. Er
is één zienswijze ingediend die geen aanleiding gaf om de kaart aan te passen.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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22:35 Sluiting.  
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