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Vergadering
Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 18-01-2022 19:30 uur
Voorzitter: Rob Roos
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
maandag 17 januari 2022, 12:00 uur.

Technische vragen

0

De commissieleden kunnen tot de dag 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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Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen.

0

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. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 17 januari 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.

4.
19:45

Transitie Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
Advies uitbrengen aan de raad

9

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Klaas-Jan Onrust
De uitvoeringstaken voor beheer en onderhoud voor onder andere het Recreatieschap Stichtse
Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht ligt bij Recreatie Midden-Nederland (RMN). Gebleken
is dat de RMN organisatie kwetsbaar is. De dagelijks besturen van het Recreatieschap en het
Plassenschap hebben na intern beraad richtinggevende uitspraken gedaan over een andere vorm
van samenwerking. Ook de uitvoering moet anders worden vormgegeven, waardoor er geen basis
meer is voor het voortbestaan van RMN. Tevens wordt een aanpassing van de gemeenschappelijke
regeling voorgesteld met als doel een meer robuuste samenwerkingsorganisatie. In de nieuwe
samenwerkingsvorm treedt Staatsbosbeheer op als taakuitvoerder.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

5.
20:30

Transitie Plassenschap Loosdrecht en omstreken.
Advies uitbrengen aan de raad

6

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Klaas-Jan Onrust
De uitvoeringstaken voor beheer en onderhoud voor onder andere het Recreatieschap Stichtse
Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht ligt bij Recreatie Midden-Nederland (RMN). Gebleken
is dat de RMN organisatie kwetsbaar is. De dagelijks besturen van het Recreatieschap en het
Plassenschap hebben na intern beraad richtinggevende uitspraken gedaan over een andere vorm
van samenwerking. Ook de uitvoering moet anders worden vormgegeven, waardoor er geen basis
meer is voor het voortbestaan van RMN. Tevens wordt een aanpassing van de gemeenschappelijke
regeling voorgesteld om te komen tot een meer eenvoudige bestuurlijke organisatie in de vorm van
een bedrijfsvoeringsorganisatie. Het uitgangspunt is dat de gemeente Wijdemeren het bestaande
takenpakket voor wat betreft het "natte deel" van RMN overneemt. Voor de "droge delen" wordt
onderzocht of de taakuitvoering kan worden uitbesteed aan Staatsbosbeheer.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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Verklaring van geen bedenkingen paddock, takkenril en ringslangbroeihoop Mijndensedijk 53 in
Nieuwersluis.
Advies uitbrengen aan de raad

20

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Stefan Ralovic
In de raad van 8 juni 2021 heeft de gemeenteraad een ontwerpbesluit inhoudende de verklaring van
geen bedenkingen afgegeven voor de paddock, takkenril en ringslangbroeihoop. Er is een zienswijze
ingediend. De ingediende zienswijze is voornamelijk gericht tegen de paddock. De zienswijze leidt
deels tot aanpassing van het besluit.
In de commissie Fysiek Domein van 6 december 2021 is dit onderwerp van de agenda afgehaald.
Het gesprek met bewoners moest nog plaatsvinden en de procedure met betrekking tot de herziene
visie van de provincie op de paddock liep nog.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

21:45 Sluiting.

0
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