
                                                                    

 

Amendement  A2      
Amendement  - toevoeging aan projectenlijst Actualisatie Woonvisie 

 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 17 december 2019 
 
 
Constaterende dat, 

• Dat de raad al in 2014 de eerste besluiten heeft genomen over de Planetenbaan 
• Dit project daarmee al langer loopt dan menig ander project op de projectenlijst 
• In verslag van 6 november 2017 met de gemeente en de “Planetenbaan” tijdens een overleg bij 

monde van wethouder de Groene het volgende in het verslag is opgenomen; De wethouder geeft 
aan dat de gemeente minimaal 30% sociale woningbouw per ontwikkeling eist, maar dat dit ook 
30% over het gehele gebied zou kunnen zijn bij samenwerking tussen partijen. 

• In een kortverslag van 8 februari 2018 met de gemeente en Middengebied Planetenbaan is 
opgenomen dat partijen vragen naar de gemeentelijke visie op de woningbehoefte waarop de oude 
Woonvisie is toegestuurd. 

• Het toegestuurde verslag, n.a.v. de commissievergadering, van 5 december 2018, waarin wordt 
gesteld dat de woonvisie waarschijnlijk wordt aangepast, met de te verwachten woningverdeling, 
in kader van goed bestuur geen basis is om dit project niet op de projectenlijst te plaatsen. 

• Dat met het bovenstaande voldoende is aangetoond dat de Planetenbaan thuishoort op de 
Projectenlijst volgens criteria C “Er verwachtingenzijn gewekt” 
 
 

Besluit dat, 
  
De projectenlijst wordt aangevuld met; 

i. Gebied Planetenbaan/kwadrant 
 
 
VVD-fractie 
 
       
Jos van Nieuwenhoven   
 
Toelichting: 
Na aanleiding van brieven, die wij als raad hebben ontvangen, waarin enkele stakeholders Planetenbaan 
hebben aangeven niet onder geactualiseerde Woonvisie behoren te vallen hebben wij de wethouder 
meerdere keren om een uitleg gevraagd. Ook het laatst toegestuurde verslag van 5 december 2018 geeft 
niet de gewenste duidelijkheid. Het verslag van 6 november is voldoende duidelijk, hierin geeft de 
wethouder duidelijk aan wat de voorwaarden zijn voor ontwikkelingen op de Planetenbaan. Citaat uit het 
verslag van 6 november 2017 -De wethouder geeft aan dat de gemeente minimaal 30% sociale 
woningbouw per ontwikkeling eist, maar dat dit ook 30% over het gehele gebied zou kunnen zijn bij 
samenwerking tussen partijen. - Hiermee zijn verwachtingen gewekt en dient het project Planetenbaan-
Kwadrant onder criteria C te vallen. 

  

 

Afgewezen, de griffier 


