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Vergadering
Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 17-01-2022 19:30 uur
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven
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,
heeft de burgemeester 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
vrijdag 14 januari 2022, 12:00 uur.

Technische vragen

0

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.

Aanvangstijden

0

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

1.
19:30

Opening.

0

2.
19:30

Vaststellen van de agenda.

0
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3.
19:35
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Verklaring van geen bedenkingen, legalisatieaanvraag paardenstal Slootdijk 1 in Loenen aan de
Vecht.
Advies uitbrengen aan de raad

10

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Bart Bouwman en Maarten van Asch
Definitief geen verklaring van geen bedenkingen afgeven en daarmee niet meewerken aan de
huidige aanvraag omgevingsvergunning aan de Slootdijk 1 in Loenen aan de Vecht voor de
legalisatie van een agrarische schuur/paardenstal waarin de functies paardenboxen, binnenrijbak
voor paarden en vergaderruimte zijn ondergebracht. Er is 1 zienswijze ingediend.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

4.
20:20

Scenarioanalyse en voorkeursvariant nieuwbouw Broeckland College.
Advies uitbrengen aan de raad

3

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Michel de Bondt en Sander Pasmans
Betreft het instemmen met de start van de vervolgfase om te komen tot een definitief ontwerp met
bijbehorend dekkingsvoorstel. Het college heeft een besluit genomen over de nieuwbouwlocatie (op
de huidige plek) en de locatie voor de tijdelijke huisvesting op sportpark Broekdijk. De raad dient
tevens een voorbereidingskrediet vast te stellen voor de voorbereiding van de sloop en de
nieuwbouw tot en met een definitief ontwerp.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

5.
21:05

Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) U16.
Advies uitbrengen aan de raad

8

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
In de raadsvergadering van juli 2021 heeft de raad een zienswijze vastgesteld op het concept IRP
U16. Hiermee kon aan de voorkant invloed uitgeoefend worden op de inhoud van het IRP. De
zienswijzen zijn grotendeels verwerkt in het definitieve IRP. Met het IRP gaan de 16 gemeenten van
de Regio Utrecht voor een toekomstbestendige, duurzame en gezonde groei met een aantrekkelijke
leefomgeving voor iedereen.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

6.
22:05

Financiële stukken ODrU.
Advies uitbrengen aan de raad

7

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Chantal Brons
Zienswijze op de (ontwerp) kadernota 2023, de eerste (ontwerp) begrotingswijziging 2022 en tweede
(ontwerp) begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU).
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

22:30

Sluiting.

0

Ter kennisname

0
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a.

Prestatieafspraken 2022-2024 met woningbouwcorporaties.
Ter kennisname
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7

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
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