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Amendement op raadsvoorstel bestemmingsplan
te herziening
Bestemmingsplan Corridor,
gemeente Stichtse Vecht, in vergadering
Bestemd voor archier
gemeente slichtse Vechj
bijeen op
De gemeenteraad van de
3 november 2015,
waarin ondergetekende voorstelt het raadsbesluit als volgt te amenderen:
Primair:
In het bestemmingsplan de volgende wijzigingen aan te brengen:
P|gina 11 - 3.1.6. de eerste 3 alinea's te schrappen en de daaronder staande zin die
begint met 1.86.
Pagina 12 - 3.2.2, Iid
schrappen.
b de tekst ''alsmede reclameobjecten'' en Iid f in zijn geheel te
Pagina 12 - 12.2.2 Iid d
in zijn geheel te schrappen.
35 lid a, sub 5 te schrappen.
Pagina 13 - bij Adikel
Bij de begrippenlijst'.
Pagina 31 - 1.86 en 1.87 te schrappen
Bij de Bouwregels.'
Pagina 56 onder punt 8.2.2 Iid b. de tekst 'alsmede reclameobjecten'' en Iid f in zijn
geheel te schrappen.
Toelichtend is het volgende van belang:
* De wethouder in de commissie van 6 oktober jl. heeft toegezegd te
onderzoeken of het mogelijk is om een aparte paragraaf in de
bou|erordening op te nemen betre|ende het plaatsen van
reclameobjecten en hoe wij als gemeente financieel mee kunnen profiteren
van te maken winsten en de wethouder deze toezegging niet is nagekomen.
ll-let nu opnemen van een reclameobjecten onthoudt de raad de mogelijkheid
om zich uit te spreken over hoe wij in de gemeente Stichtse Vecht omgaan
met dit sood objecten in de gehele gemeente.
.Dat andere gemeenten dit sood reclameobjecten in een aparte paragraaf in de
Bou-erordening hebben opgenomen, zodat de verleende vergunning aan
een bepaalde tijd gebonden kan worden en er een welove|ogen besluit
genomen kan worden over het vergunnen van dit soort objecten.
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* Dat andere gemeenten uit de plaatsing van dit soort reclameobjecten
inkomsten generen, wat Iogisch lijkt gezien de grote verdiencapaciteit van dit
soort bouw reclameobjecten.
* Het Iogisch is dat wij in deze gemeente, ook omdat onze financiële situatie
zodanig is dat wij iedere eurocent driemaal moeten omdraaien, wij minstens
onderzoeken of en hoe wij als gemeente in de toekomst ook kunnen mee
profiteren van de gigantische winsten die op dit soort reclameobjecten
gemaakt worden.
Namens Maarssen 2000,
Ron Druppers


