
Vergadering
 
 
Vergadering van Commissie Fysiek Domein 
Datum: 06-09-2022 19:30 uur  
Voorzitter: Rick Nederend  
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 5 september 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.  
 
 

1

3.
19:35

Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen.  
   
 
Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet
geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal
5 minuten, verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen.
U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 5 september 2022, 12:00 uur door een e-
mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het
onderwerp waarover u wilt inspreken.
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mailto:griffie@stichtsevecht.nl


4.
19:45

Motie ChristenUnie-SGP en CDA - Zorgen over ons platteland.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
Motie ChristenUnie-SGP en CDA - Zorgen over ons platteland, met als dictum:

draagt het college op:

1.     om op korte termijn een overleg te organiseren met vertegenwoordigers van de agrarische
sector en met agrarische ondernemers zelf om een goed inzicht te krijgen in hoe de ondernemers de
lokale situatie tot de stikstofproblematiek ervaren en in de toekomst voorzien, zodat zij zich gehoord
kunnen voelen door hun lokaal bestuur;

2.     bij het provinciebestuur met klem aan te dringen op doeltreffende, maar haalbare maatregelen,
waarbij iedere sector evenredig bijdraagt aan de doelstelling en waarbij de leefbaarheid, sociale
impact en perspectief voor de landbouw even zwaar weegt als het behalen van een vastgesteld
stikstofreductiepercentage en de kritische depositiewaarde;

3.     aan de Provinciale Staten van Utrecht de zorgen van het bestuur van Stichtse Vecht per brief
kenbaar te maken en te verzoeken om de bovengenoemde overwegingen en uitspraken mee te
wegen in de besluitvorming.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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5.
20:15

Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen diverse portefeuillehouders.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt, Arjan Wisseborn, Dick Polman en Karin van Vliet
Betreft de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen die onder het Fysieke Domein
vallen.

 

16

20:30 Sluiting.  
   
 
Na afloop van de openbare vergadering vindt er aansluitend een besloten vergadering plaats van
een gezamenlijke commissie Fysiek en Sociaal Domein.

 

0

Ter kennisname  
   
 
 

0

a. Begroting 2023 en tweede begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht.  
Ter kennisname  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Chantal Brons
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