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Vergadering
Vergadering van Informatieve commissie I
Datum: 01-06-2021 19:30 uur
Voorzitter: Ronald van Liempdt
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, is
besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

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

Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per
persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen
dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

2.
19:30

Vaststellen van de agenda.

0
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3.
19:35
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Transitievisie Warmte.
Informeren van de raad

0

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Hans Kostense
Middels een presentatie wordt een toelichting gegeven op de transitievisie Warmte.
In de Warmtevisie staat omschreven welke alternatieven voor warmte er worden aangeboden aan
particulieren, huurders, bedrijven en maatschappelijke instellingen die gebouwen gebruiken, bezitten
en/of in eigendom hebben. Individuele maatregelen per gebouw kunnen worden ondersteund met
collectieve oplossingen. Die combinatie bepaalt hoe woonkernen en buurten verantwoord van het
gas af kunnen.
Het doel is het opstellen van een warmtevisie waarmee we laten zien hoe we stap voor stap alle
gebouwen in de gemeente Stichtse Vecht van het aardgas kunnen afkoppelen. De landelijke
planning is stapsgewijs aardgasvrij te zijn in 2050.

4.
20:35

Ontwerp Omgevingsvisie.
Informeren van de raad

0

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
Middels een presentatie wordt de commissie meegenomen in de volgende stap die door het college
is gezet in het vormgeven van de Omgevingsvisie. De ontwerp Omgevingsvisie wordt op 25 mei
2021 in het college besproken. Tevens wordt een vooruitblik gegeven op de peilnota Ontwerp
Omgevingsvisie die, onder voorbehoud van instemming door het presidium, wordt geagendeerd voor
de commissie Fysiek Domein van juni 2021.

5.
21:35

IRP U16.
Informeren van de raad

2

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
Presentatie IRP U16 (Integraal Ruimtelijk Perspectief en programma) (voorheen REP).
Op donderdag 27 mei is er een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor de raadsleden van Stichtse
Vecht en De Ronde Venen over het Integraal Ruimtelijk Perspectief U16 (IRP). Tijdens deze avond
wordt u bijgepraat over het algemene deel van het IRP.
Na de gezamenlijke avond met de raad van De Ronde Venen praten we u op 1 juni bij over de
actuele ontwikkelingen voor Stichtse Vecht in het IRP. Dit ter voorbereiding van de behandeling van
het concept IRP en de daarbij horende zienswijze in de raad van 6 juli.

22:35

Sluiting.

0
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