
Extra raad over onderzoek Bp Landelijk gebied noord
Agenda

Datum 22-06-2017
Aanvang 19:30
Griffier J.A. Hekman
Voorzitter M.J.D. Witteman of plv. voorzitter F. van Liempdt
Locatie 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen

Het rapport van de onderzoekscommissie Bestemmingsplan Landelijk gebied noord wordt op 22 juni 2017 gepresenteerd
en in eerste termijn besproken. Het afsluitende debat en de besluitvorming vindt op dinsdag 4 juli 2017 plaats.

Technische vragen

De raadsleden kunnen tot 19 juni 10.00 uur technische vragen indienen bij de griffie (griffie@stichtsevecht.nl)

1. 19:30 Opening

2. 19:30 Spreekrecht inwoners

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk woensdag 21 juni 2017 12:00 uur, via griffie@stichtsevecht.nl.

3. 19:50 Vaststellen van de agenda

4. 19:50 uur Vragenhalfuur

Verzoek om alleen zeer urgente vragen te stellen en de vragen zo veel mogelijk uit te stellen tot de reguliere raad
van 3 juli 2017

4. 19:55 Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken die betrekking hebben op het onderzoeksrapport Bestemmingplan Landelijk gebied noord.

5. 20:00 uur Rapport van de raadscommissie Onderzoek bestemmingsplan Landelijk gebied noord

a. 20:00 uur Korte presentatie van de hoofdconclusies van het rapport

De voorzitter van de raadscommissie Ron Druppers geeft de hoofdconclusies van het rapport weer.

b. 20:10 uur Vragenronden aan de onderzoekscommissie
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De onderzoekscommissie bestaat uit de raadsleden Ron Druppers (voorzitter), Pauline Bredt, Klaas
Overbeek en Frans de Ronde.

De commissie wordt bijgestaan door de onderzoekers drs. R. Chr. van der Mark en mr. L.J.
Vellekoop.

c. Debat over de inhoud en conclusies van het rapport (blz. 1 t/m 47)

d. Vaststelling van de inhoud en conclusies van het rapport

6. Besluit tot opheffing en decharge van de onderzoekscommissie

7. Reactie van het college van B&W op het rapport

8. Debat over de aanbevelingen van het rapport

De fracties geven hun reactie op de aanbevelingen van de onderzoekscommissie en de reactie van het college.

Schorsing

Na agendapunt 7 wordt de vergadering geschorst en op dindag 4 juli voortgezet met de besluitvorming over de
aanbevelingen en eventuele moties.

Afhankelijk van het verloop van de vergadering kan ook besloten worden om eerder te schorsen en de
beraadslagingen voort te zetten op 4 juli.

Voortzetting raadsvergadering op 4 juli 2017:

9. Besluitvorming over de Aanbevelingen en eventuele moties
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