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M-79 29-1-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Bouwen in Nieuwer ter Aa 
(Lokaal Liberaal e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. Z.s.m., uiterlijk mei 
2020, gesprek aangaan 
met de Dorpsraad 
Nieuwer ter Aa en de 
provincie om in 
gezamenlijkheid 
mogelijkheden van 
woningbouw op de 
gewenste locatie te 
onderzoeken; 2. proces 
maximaal te faciliteren; 3. 
visie te laten maken op 
ontwikkelingen in kleine 
kernen waarbij, in lijn met 
het nog vast te stellen 
provinciaal beleid 
(vitaliteit en leefbaarheid 
van kleine kernen wordt 
reden om af te kunnen 
wijken van rode contour), 
deze visie van toepassing 
wordt verklaard op 
gewenste ontwikkel. in 
Nieuwer ter Aa; 4. streven 
dat deze visie uiterlijk 
September 2020 aan de 
raad ter besluitvorming 
voor te leggen; 5. deze 
direct na vaststellen van 
deze visie en provinciale 
verordening aan de 
provincie aanbieden

Update 13-01-2022
Geen wijziging t.o.v. 09-09-2021 waarbij 
opgemerkt moet worden dat het 
totaaloverzicht pas in Q1 2022 gereed is.
Update 10-11-2021: Geen wijziging t.o.v. 
09-09-2021
Update 09-09-2021: dit project staat op de 
wachtlijst van projecten. Eind 2021 zal een 
totaaloverzicht van lopende en eventueel 
nieuwe projecten aan de raad worden 
voorgelegd.
Update 07-07-7021:  Verwezen wordt  
naar de beantwoording van toezegging 
271.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-
gewijzigd-van-alle-fracties-Bouwen-in-
Nieuwer-ter-Aa-Aangenomen.pdf

Fysiek Domein

M-125 12-5-2021 Gemeenteraad Van Liempdt Project Hazeslinger (M12-2) Motie aangenomen openstaand 1. het project Hazeslinger 
de prioriteit te geven die 
het verdient en zo snel 
als mogelijk de 
benodigde (extra) 
capaciteit te organiseren 
en in te zetten op het 
project waardoor het 
project op de lijst lopende 
ruimtelijke projecten kan 
worden opgenomen 
waardoor samen met de 
initiatiefnemers een 
voortvarend vervolg kan 
worden gegeven aan de 
doorstart;

Update: 10-11-2021: Geen wijzigiging 
t.o.v. 2-9-2021.
Update: 2-9-2021: De status is ten 
opzichte van de laatste update op 06-07-
2021 ongewijzigd.  
Update: 06-07-2021 In 2021 is geen 
capaciteit dit project op te pakken. In 2022 
wordt dit opnieuw bezien. Voor dit project 
is naast projectleiderscapaciteit ook veel 
inzet vanuit team Buiten vereist. Zie ook T 
271 voor algemene toelichting.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2021/12-mei/19:30/M-12-2-
VVD-e-a-inzake-project-Hazeslinger-
aangenomen.pdf

Fysiek Domein
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M-141 16-2-2022 Gemeenteraad Van Liempdt Veerpont Nieuwer ter Aa (M 4.1-
alle fracties)

Motie aangenomen openstaand 1. al het mogelijke te 
blijven doen om het uit de 
vaart halen van de 
veerverbinding te 
voorkomen;
2. als het op termijn in 
stand houden van de 
veerverbinding geen 
optie is aan te dringen op 
een nieuw te ontwikkelen 
alternatief voordat de 
veerverbinding uit de 
vaart wordt gehaald;
3. hierover indringend in 
gesprek te gaan met 
Rijkswaterstaat en 
andere hierbij betrokken 
overheden;
4. de raad in de 
gelegenheid te stellen de 
redenen van 
Rijkswaterstaat zelf te 
vernemen en een 
gesprek hierover tussen 
Rijkswaterstaat en de 
raad te arrangeren;
5. over haar overige 
inspanningen en 
resultaten daarvan voor 
het zomerreces 2022 te 
infomeren;

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2022/16-februari/19:30/M-4-
1-SB-e-a-inzake-veerpont-Nieuwer-ter-Aa-
unaniem-aangenomen.pdf

Fysiek Domein

M-143 8-3-2022 Gemeenteraad Van Liempdt Helderheid concrete aanpak van 
de 
rioleringsherstelwerkzaamheden 
(M 16.1 CU-SGP e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. Uiterlijk mei 2022 aan 
de raad helderheid te 
bieden over de concrete 
aanpak van de 
rioleringsherstelwerkzaa
mheden ter plaatse 
Ventweg / Straatweg te 
Breukelen

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2022/08-maart/19:30/M-16-
1-CU-SGP-e-a-Helderheid-concrete-aanpak-
van-de-rioleringsherstelwerkzaamheden-
unaniem-aangenomen.pdf

Fysiek Domein

M-144 8-3-2022 Gemeenteraad Van Liempdt Wijziging Bestemmingsplan 
Skeelercentrum Breukelen (M 
17.1 Motie SB e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. met de stichting actief 
overleg te gaan voeren;
2. gehoord de 
beraadslaging in de raad 
van 8 maart  het college 
op te dragen de 
benodigde financiering 
voor de wijziging van het 
bestemmingsplan te 
onderzoeken nadat 
duidelijk is geworden dat 
financiering niet 
gevonden kan worden via 
het sportakkoord en/of 
alternatieve financieringt;
3. de Raad over de 
voortgang van de 
realisatie van de 
skeelerbaan uiterlijk in 
mei 2022 verder te 
informeren;

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2022/08-maart/19:30/17-
Motie-SB-e-a-Wijziging-Bestemmingsplan-
Skeelercentrum-Breukelen-unaniem-
aangenomen.pdf

Fysiek Domein
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M-145 5-7-2022 Gemeenteraad Van Liempdt Exclusief toekennen exploitatie 
sociale huurwoningen (M 18.1 
D66 e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. in overleg met de 
marktpartijen bij de 
nieuwbouwwoningproject
en, zoals de 
Planetenbaan, tot een 
overeenstemming te 
komen waarbij zoveel 
mogelijk rekening 
gehouden wordt met de 
30% sociale 
huurwoningen en de 
gewenste exclusieve 
toekenning van de 
exploitatie van sociale 
huurwoningen aan 
woningbouwcorporaties

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2022/05-juli/19:30/M-18-1-
D66-e-a-Exclusief-toekennen-exploitatie-
sociale-huurwoningen-aangenomen.pdf

Fysiek Domein
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