26-2-2021

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Vergadering
Vergadering van Raad
Datum: 02-03-2021 19:30 uur
Voorzitter: A.J.H.T.H. Reinders
Griffier: Bianca Espeldoorn-Bloemendal; e-mail Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 45 35
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.
De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

1.
Opening
19:30

0

2.
Spreekrecht inwoners
19:30

0

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 1 maart 2021, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

3.
Vaststellen van de agenda
19:50

0

4.
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderingen van 26 januari 2021
19:55

1

5.
Vragenhalfuur voor leden van de raad
19:55

0

Vragen voor het vragenhalfuur uiterlijk doorgeven op maandag 1 maart 2021, vóór 12:00 uur aan
griffie@stichtsevecht.nl.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/02-maart/19:30/print

1/4

26-2-2021

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

6.
Ingekomen stukken en mededelingen.
20:25

2

Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 1
maart 2021, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.
Overzicht ingekomen stukken

7.
Benoeming nieuw commissielid ChristenUnie-SGP
20:30

3

8.
Stemming motie PVV e.a. - Vrijwillig testen
20:40

1

De beraadslaging over de motie heeft plaatsgevonden in de raad van 26-01-21. In verband met
technische problemen bij de stemming in die vergadering wordt de motie opnieuw in stemming
gebracht in de raad van 02-03-21. Er wordt niet meer over de motie gedebatteerd.

20:45 Hamerstukken

0

9.

2

Bekrachtigen geheimhouding
Hamerstuk
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
De raad wordt gevraagd de geheimhouding te bekrachtigen van een bijlage bij een
raadsinformatiebrief waar het college geheimhouding over heeft opgelegd.

10.

Aanvraag voorbereidingskrediet onderzoek nieuwbouw en verbouw MFC Vreeland
Hamerstuk

2

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Nick van Eijkelenburg
De Dorpsraad Vreeland en het bestuur van Dorpshuis Vreeland hebben de wens geuit voor
ver(nieuw)bouw van het multifunctioneel centrum ten behoeve van het dorpshuis en de gymzaal in
Vreeland. Om een nieuw gebouw te kunnen bekostigen zal onderzocht worden of bij de nieuwbouw
ook appartementen voor 1 en 2 persoonshuishoudens gerealiseerd kunnen worden. Voorgesteld
wordt om vanuit de investering Vervanging gymaccommodatie Vreeland een voorbereidingskrediet
van € 50.000,-- beschikbaar stellen om de voorbereidingskosten te dekken.
De commissie Fysiek Domein van 2 februari 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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11.

Beroep op suppletieregeling t.b.v. meerkosten opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven
bij herontwikkeling Merwedeweg 5a te Breukelen
Hamerstuk

6

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Patricia Kooijman
In het kader van de herontwikkeling op de locatie Merwedeweg 5a te Breukelen vinden diverse
civieltechnische activiteiten plaats. De activiteiten kunnen effect hebben op eventueel aanwezige niet
gesprongen explosieven en kunnen leiden tot explosie hiervan. Door de projectontwikkelaar zijn
preventieve maartregelen getroffen. Gevraagd wordt om een bedrag van € 76.028,75 (exclusief btw)
vast te stellen ten behoeve van deze veiligheidsmaatregelen. Na instemming wordt een suppletie
aangevraagd bij het Ministerie van BZK van 68% van genoemd bedrag. De overige 32% van het
bedrag wordt gefinancierd door de projectontwikkelaar. Zodoende is dit een budget neutrale
operatie.
De commissie Fysiek Domein van 9 februari 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld

20:50 Bespreekstukken

0

12.
Bestemmingsplan Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119 te Maarssen
20:50 Bespreekstuk

8

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Doré Sengers
De raad heeft op 2 april 2019 besloten het ontwerpbestemmingsplan "Zogweteringlaan ong. naast 2
- Gageldijk ter hoogte van nr. 119 te Maarssen" niet vast te stellen. Initiatiefnemer heeft hier beroep
tegen aangetekend bij de Raad van State. De RvS heeft d.d. 5 augustus 2020 in haar uitspraak de
gemeenteraad opgedragen een nieuw besluit te nemen met een betere motivering. Het college heeft
een onafhankelijk deskundigenadvies laten opstellen waarmee de gemeenteraad, met een goede
motivering, het bestemmingsplan niet kan vaststellen.
De commissie Fysiek Domein van 2 februari 2021 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld
op verzoek van drie fracties in verband met hun standpunten.

13.
Vaststellen kaders ontwikkeling Haarrijnweg 5 in Maarssen.
21:35 Bespreekstuk

5

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Nick van Eijkelenburg
Op perceel Haarrijnweg 5 in Maarssen was tot begin 2016 een dierenpension gevestigd.
Woningcorporatie Portaal heeft van 2016 tot 2019 onderzocht of voor deze locatie een haalbaar plan
met sociale huurwoningen kon worden gemaakt. Dat is niet gelukt. Gemeente Stichtse Vecht wil nu,
opnieuw, samen met omwonenden, onderzoeken wat voor woonontwikkeling mogelijk is. Hiervoor
dienen tevens de kaders en randvoorwaarden te worden vastgesteld.
De commissie Fysiek Domein van 2 februari 2021 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld in
verband met de aankondiging van 1 of 2 amendementen.

14.
Motie Streekbelangen e.a. - Sportpark Breukelen - Verhuizing Broeckland college
22:20 Bespreekstuk

1

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Michel de Bondt en Marcel Scheefhals

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/02-maart/19:30/print

3/4

26-2-2021

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

15.
Motie CDA e.a. - Verkeersveiligheid N402 nabij Sportpark de Heul te Loenen aan de Vecht
22:40 Bespreekstuk

1

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Kees Fijnaut
23:00 Sluiting

0

Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen
14 0346
info@stichtsevecht.nl
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