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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 

i i  bi d

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

Update 18-1-2022: Met de ontwikkelaar 
Haagstede en de Provincie Utrecht is 
gesproken over het snel tot ontwikkeling 
brengen van Haagstede, waarbij te allen 
tijde een toerit naar deN230 open moet 
zijn. De gesprekken hierover bevinden 
zich in de afrondende fase. In februari 
2022 is een besluit hierover voorzien. 
Update 09-09-2021: Met de provincie is 
overleg over de alternatieve toerit N230, 
de verkeersveiligheid en vervolgafspraken 
voor het project Haagstede. We 
verwachten eind 2021 hierover het 
resultaat te overleggen.
Update 8-7-2021: Met de provincie is 
overleg over de alternatieve toerit N230 en 
de verkeersveiligheid. De 
'verkeersveiligheidaudit' hiervoor is in 
afrondende fase. Wegens personele 
omstandigheden (ziekte en personele 
wisseling) is de bespreking met de 
Provincie vertraagd.
Update 2-2-2021: op 16 december 2020 is 
een RIB (nr. 89) gestuurd met een update.

Fysiek Domeinhttps://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2020/14-
juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-
Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-
LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-
Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-
aangenomen.pdf

Randvoorwaarden 
Onttrekkingsbesluit Haagstede 
(CDA e.a.)

Van LiempdtGemeenteraad14-7-2020M-92 1. zich maximaal in te 
spannen voor de door de 
raad noodzakelijk 
geachte alternatieve 
toerit naar de N230 
(Zuilense Ring) en de 
noodzaak hiervan helder 
te maken bij de Provincie 
Utrecht; 2. geluids-
werende schermen te 
plaatsen, zoals 
toegezegd in de 
zienswijzen en 
commissie en de Raad 
hierover om 
voorfinanciering vragen; 
3. verkeers-
doorstromingen te 
optimaliseren door 
kruispunten en overige 
voor doorstroming van 
belang zijnde zaken 
goed en veilig aan te 
pakken; 4. duidelijkheid 
te verkrijgen bij de 
hulpdiensten over het 
binnen de gestelde norm 
blijven van de 
aanrijtijden van politie, 
brandweer en 

openstaandaangenomenMotie
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M-106 30-9-2020 Gemeenteraad Reinders en Van 
Liempdt

Korte metten met oneigenlijk 
woongebruik (M26-1) (Samen 
Stichtse Vecht e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. de urgentie van dit 
prangende probleem te 
onderkennen en 
gemeentebreed in te 
zetten op een proactieve 
koers van handhaving 
ondermijningspraktijken 
en overlast die voortkomt 
uit deze vorm van 
oneigenlijk woongebruik; 
2. deze op te stellen 
proactieve koers en 
kordate aanpak ook een 
plek te geven in de 
integrale aanpak 
‘Schoon, Heel en Veilig’ 
die aan de raad in 
november 2020 wordt 
voorgelegd en dit niet af 
te laten hangen van de 
pilot “Goed 
Verhuurderschap”;

Update 20-1-2021: Het oneigenlijk 
woongebruik wordt stevig aangepakt. In 
totaal zijn 19 panden door handhaving 
bezocht en leeg aangetroffen. Wegens de 
lockdown vind controle overdag plaats 
w.b. de panden die zijn aangeschreven en 
waarvan de verhuurder(s) hebben 
aangegeven dat die ontruimd zijn.We 
richten ons nu op de werkgevers en op 
extra aanmeldingen via de deze week 
uitgebrachte flyer met o.a. het e-mailadres 
als het telefoonnummer van het meldpunt 
Illegale Verhuur in de gehele gemeente 
Stichtse Vecht. Ook de controle van 
vakantieparken zal in Q1 worden opgepakt
Update 13-9-2021: eerste 
handhavingsacties zijn geweest.Er is 
inmiddels een projectleider aangesteld en 
een meldpunt ingericht. Een plan van 
aanpak is in oktober beschikbaar.
2. De focus ligt in eerste instantie op de 
proactieve aanpak van oneigenlijk 
woongebruik in Maarssenbroek en 
integreert de aanpak met ‘Schoon, Heel 
en Veilig.
Update 08-07-21: Afgelopen tijd is ingezet 
op het vrijmaken van extra incidenteel 
budget voor een taskforce en het werven 
van de medewerkers hiervoor. Daarnaast 
wordt er nu ingezet op de actuele 
problematiek, in een later stadium wordt 
een integraal plan van aanpak opgesteld.       
U d  1 4 2021  d  30 3 2021 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2020/30-
september/19:30/Motie-Korte-metten-met-
oneigenlijk-woongebruik/M-26-1-Samen-
Stichtse-Vecht-e-a-korte-metten-met-
oneigenlijk-woongebruik-aangenomen.pdf

Fysiek Domein

M-107 4-11-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Wilhelminastraat (M131) 
(Streekbelangen e.a.)

Motie openstaand
   

Woningstichting Vecht 
en Omstreken in overleg 
te treden om de 
volgende punten te 
bespreken die 
bovengenoemde zorgen 
kunnen verminderen.:a. 
ter uitvoering van het 
verlichtingsplan gebruik 
te maken van 
bijvoorbeeld een 
onderspot waarbij het 
voetpad wordt verlicht en 
de verlichting van de 
lantaarnpalen lager 
stralen. Hiermee wordt 
de verlichting 
doeltreffend gebruikt en 
hebben de omwonenden 
geen hinder van de 
verlichting van de galerij 
en de parkeerplaats; b. 
de achterkant van de tuin 
te voorzien van groen ter 
bescherming van de 
privacy van de bewoner, 
waarvan de erfgrens 
aansluit op de 
binnentuin; c. te 
bespreken of Vecht & 
omstreken in overleg kan 
gaan met de bewoners 

Update 13-09-2021: Recent is er een 
uitspraak van RvS in dit dossier geweest, 
welke ook naar de gemeenteraad is 
gestuurd.
Nu de plannen definitief zijn, zal de 
woningbouw beginnen met de sloop en 
nieuwbouw. 
Update 07-07-2021: Van deze motie heeft 
de Woningstichting tijdens de 
vergadering(en) al toegezegd dat ze die 
gaan uitvoeren. Echter is er beroep 
ingediend bij RvS, waarvan de zitting as 
maandag 12 juli is. 
Zolang iets ‘onder de rechter’ ligt is het 
gebruikelijk dat college- en/of raadsleden 
geen acties ondernemen in dat dossier. 
Mocht er nog een gesprek nodig zijn met 
de Woningstichting zal dat pas 
plaatsvinden na de uitspraak.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2020/04-
november/19:30/Vaststellen-
bestemmingsplan-Wilhelminastraat-31-35-te-
Breukelen/M-13-1-Motie-Streekbelangen-e-a-
inzake-Wilhelminastraat-aangenomen.pdf

Fysiek Domen
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M-125 12-5-2021 Gemeenteraad Van Liempdt Project Hazeslinger (M12-2) Motie 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

M-131 9-11-2021 Gemeenteraad Van Liempdt Meer aanjagen vergroenen tuinen 
en straten (M 6.5) (GL e.a.) 

Motie aangenomen openstaand inwoners uit te nodigen 
om hun tuin of straat te 
vergroenen door tegels 
te verwijderen door een 
actieve be-nadering, 
bijvoorbeeld op 
wijkniveau.

Update 17-1-2022: In Q1 2022 
onderzoeken we met groen en 
communicatie wat er nodig is om 
uitvoering te geven aan deze motie.  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-
6-5-GL-e-a-Meer-aanjagen-vergroenen-
tuinen-en-straten-aangenomen.pdf

Fysiek Domein

M-139 13-1-2022 Gemeenteraad Van Liempdt Opkoopbescherming (M 33.1 - 
VVD e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. Te komen met een 
concreet voorstel voor de 
invoering van de 
Opkoopbescherming dat 
in lijn
is met de voorstellen van 
de omringende 
omvangrijke gemeenten 
en zoveel als mogelijk 
een
waterbedeffect zal 
voortkomen.
2. Dit voorstel eerder of 
gelijktijdig met de 
omringende omvangrijke 
gemeenten ter
besluitvorming naar de 
raad te brengen.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/33-M-
33-1-motie-vreemd-VVD-e-a-
Opkoopbescherming-unaniem-
aangenomen.pdf

Fysiek Domein
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