
Vergadering
 
 
Vergadering van Commissie Fysiek Domein 
Datum: 29-11-2022 19:30 uur  
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven  
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73

 
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 28 november 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.  
 
 

0



3.
19:35

Voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap
Stichtse Groenlanden. 
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Klaas-Jan Onrust
Op basis van de gemeenschappelijke regeling wordt de begrotingswijzing en de ontwerpbegroting
voor zienswijze voorgelegd. Na het besluit tot opheffing van Recreatie Midden Nederland is een
samenwerking met Staatsbosbeheer als nieuwe uitvoeringsorganisatie aangegaan. Inmiddels is er
zicht op de incidentele kosten van het veranderproces. Tevens is voor 2023 en 2024 duidelijk welke
kosten met de taakuitvoering door Staatsbosbeheer gemoeid zijn.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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4.
20:05

Voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Plassenschap Loosdrecht e.o.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Klaas-Jan Onrust
Op basis van de gemeenschappelijke regeling wordt de begrotingswijzing en de ontwerpbegroting
voor zienswijze voorgelegd. De belangrijkste afwijkingen in de begroting 2022 volgen uit het
opnemen van het aandeel in de liquidatiekosten van Recreatie Midden Nederland, de financiële
effecten van het Meerjaren Onderhoudsplan en een deel van de transitiekosten voor de gemeente
Wijdemeren. De ontwerpbegroting voor 2023 is gebaseerd op de uitgangspunten in de vastgestelde
kadernota en het aanbod dat de gemeente Wijdemeren als nieuwe uitvoeringsorganisatie aan het
Plassenschap heeft gedaan.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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5.
20:35

Kadernota 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Chantal Brons
Op basis van de gemeenschappelijke regeling wordt de Kadernota 2024 voor zienswijze voorgelegd.
In de kadernota zijn de uitgangspunten beschreven die worden gehanteerd bij het opstellen van de
begroting voor 2024. Het belangrijkste doel van de Kadernota is het vaststellen van het uurtarief voor
2024. Daarnaast worden diverse ontwikkelingen beschreven. Met de zienswijze kan de raad
aandachtspunten meegeven aan de OdrU.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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6.
21:05

Startnotitie Mobiliteitsprogramma.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Lau Bosse
Met de startnotitie Mobiliteitsprogramma stelt de raad de uitgangspunten vast voor een nieuw op te
stellen Mobilitietsprogramma. Dit Mobiliteitsprogramma vloeit voort uit de Omgevingsvisie en dient
ter vervanging van het GVVP uit 2013.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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7.
22:05

Motie Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond - Ook historie na 1850 is relevant voor
archeologische beleids- en verwachtingenkaart.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Valesca van den Bergh
Motie van Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond - Ook historie na 1850 is relevant voor
archeologische beleids- en verwachtingenkaart, met als dictum:

draagt het college op:

1. bij de eerstvolgende actualisatie alsnog het initiële advies, opgenomen in het erfgoedrapport van
de ODRU*, om wel de periode na 1850 ook mee te nemen, uit te voeren; en deze alsnog toe te
voegen aan Archeologische Beleids- en Verwachtingenkaarten;

2. deze actualisatie zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor 2024 te realiseren.

* Actualisatie archeologische verwachting- en beleidskaart gemeente Stichtse Vecht, ODRU Erfgoed
rapport 49, Utrecht, 24-03-2021.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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22:30 Sluiting.  
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