
 

 
 

 
 

Amendement Onderzoek bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord 
 
Ingediend door de fracties van Maarssen 2000, CDA, Het Vechtse Verbond, PvdA 

Stichtse Vecht Beweegt en Lokaal Liberaal d.d. 4 juli 2017 
 
De Raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op  22 juni en 4 juli 
2017: 

besluit: 
 

beslispunt 3. van het raadsbesluit Onderzoek bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord  
als volgt te wijzigen: 
 
 
3. het college opdracht te geven de aanbevelingen gericht aan het college/ambtelijke 

organisatie, zoals beschreven in het gewijzigd raadsvoorstel, uit te voeren. 
 
 
Toelichting 
 
In de vergadering van de raad van de gemeente Stichtse Vecht op 22 juni 2017 is het 
eindrapport (inclusief de conclusies) van Bureau Berenschot “ Onderzoek naar de 
totstandkoming van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord in de gemeente 
Stichtse Vecht” vastgesteld. In het rapport doen de onderzoekers een aantal 
aanbevelingen aan de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. In het 
besluit wordt de gemeenteraad verzocht de aanbevelingen in het rapport die zijn gericht 
aan de raad te onderschrijven en uit te voeren alsmede het college de opdracht te geven 
de aanbevelingen gericht aan het college uit te voeren. In het rapport (inclusief de 
conclusies) komt duidelijk naar voren dat binnen de ambtelijke organisatie op een aantal 
zaken onvoldoende is gestuurd en weinig effectief en efficiënt is gehandeld. Dit heeft 
ook ten aanzien van de ambtelijke organisatie geleid tot een aantal aanbevelingen.  
 
Daarnaast is bij de behandeling van het onderzoeksrapport in de vergadering van 22 
juni 2017, door de fractie van Maarssen 2000 verzocht bij de 1e aanbeveling aan 
college/ambtelijke organisatie: “maak consequent gebruik van het spoorboekje voor de 
behandeling van grote bestemmingsplannen”, het woordje “grote” te schrappen.  
 
 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Samenstelling/cda
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Samenstelling/pvda


 

 
 

 
 
 
Het verzoek heeft geleid tot een gewijzigd raadsvoorstel, maar niet tot aanpassing van 
de aanbeveling in het onderzoeksrapport zelf. 
 
 
H. Noltes    Maarssen 2000 
 
G.J.A.N. Rijsterborgh-Plomp  Maarssen 2000 
 
Mieke Hoek    Het Vechtse Verbond 
 
Hetty Veneklaas   CDA 
 
Dik van ’t Hof    Stichtse Vecht Beweegt 
 
Maarten van Dijk   PvdA 
 
Bas Verwaaijen   Lokaal Liberaal 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Samenstelling/cda
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Samenstelling/pvda

