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Vergadering
 
 
Vergadering van Raad 
Datum: 01-02-2022 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  
Bespreekstuk  
 
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 in het Koetshuis plaats.

We blijven de ontwikkelingen rond de coronamaatregelen volgen. Als de maatregelen veranderen
kan de manier van vergaderen wijzigen. Houd daarvoor onze agenda's in de gaten.

 

0

1.
19:30

Opening  
   
 
 

0

2.
19:30

Spreekrecht inwoners  
   
 
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 31 januari 2022, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl 
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

 

1

3.
19:50

Vaststellen van de agenda  
   
 
 

1

4.
19:55

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 21 en 22 december 2021 en 12 en 13
januari 2022  
   
 
 

1

5.
19:55

Vragenhalfuur voor leden van de raad  
   
 
Vragen uiterlijk doorgeven op maandag 31 januari 2022, vóór 12:00 uur aan
griffie@stichtsevecht.nl.
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6.
20:25

Ingekomen stukken en mededelingen  
   
 
Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 31
januari 2022, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.

 

2

7.
20:30

Benoeming raadslid PvdA  
 
 

2

20:40 Hamerstukken  
 
 

0

8. Zienswijzen voor de kadernota VRU 2023 en het ontwerpbesluit Stichting Risicobeheer
Veiligheidsregio’s.  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Bart Levels
De raad wordt voorgesteld geen zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de kadernota 2023
en het ontwerpbesluit tot oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer
Veiligheidsregio’s.

De commissie Bestuur en Financiën van 18 januari heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

 

4

9. Transitie Plassenschap Loosdrecht en omstreken.  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Klaas-Jan Onrust
Plassenschap Loosdrecht e.o. is een samenwerkingsverband in een Gemeenschappelijke Regeling
van de gemeenten Utrecht, Wijdemeren, Stichtse Vecht en Provincies Utrecht en Noord-
Holland. En verzorgt het beheer en onderhoud van de aan hen in eigendom toebedeelde
recreatieterreinen, fiets- en wandelpaden. Het beheer en onderhoud ligt bij Recreatie Midden-
Nederland (RMN).

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde toekomstige samenwerkingsvorm
aangaande het beheer van de eigendommen en voorzieningen van het Plassenschap Loosdrecht
e.o. zoals beschreven in bijlage 2 van het voorstel en in dat kader een aantal onderliggende
besluiten te nemen zoals verwoord in de beslispunten 2. 3. en 4.  

De commissie Fysiek Domein van 18 januari heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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10. Verklaring van geen bedenkingen, legalisatieaanvraag paardenstal Slootdijk 1 in Loenen aan de
Vecht.  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Bart Bouwman en Maarten van Asch
De raad wordt voorgesteld geen verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag
omgevingsvergunning voor een paardenstal aan de Slootdijk 1 te Loenen aan de Vecht. Kennis te
nemen van de ingediende zienswijze, de nota beantwoording vast te stellen voor zover het de
bevoegdheid van de raad betreft en de motivering uit het raadsvoorstel over te nemen en aan het
besluit ten grondslag te leggen. 

Met dit besluit wordt niet meegewerkt aan de huidige aanvraag omgevingsvergunning aan de
Slootdijk 1 voor de legalisatie van een agrarische schuur/paardenstal waarin de functies
paardenboxen, binnenrijbak voor paarden en vergaderruimte zijn ondergebracht.

De commissie Fysiek Domein van 17 januari heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

 

15

11. Scenarioanalyse en voorkeursvariant nieuwbouw Broeckland College.  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Michel de Bondt en Sander Pasmans
Op 2 november 2021 heeft het college besloten over de nieuwbouwlocatie voor het Broeckland
College, (op de huidige plek) en over de locatie van de daarvoor benodigde tijdelijke huisvesting
(Sportpark Broekdijk).

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de locatiekeuze en in te stemmen met de start van
de vervolgfase om te komen tot een definitief ontwerp met bijbehorend dekkingsvoorstel. De
investeringen voor de verbouwing van het Broeckland College vrij te laten vallen en de hierop reeds
uitgegeven voorbereidingskosten te dekken uit de reserve Onderwijshuisvesting. En een nieuw
voorbereidingskrediet voor nieuwbouw voor het Broeckland college te accorderen voor de
voorbereiding van de sloop en de nieuwbouw tot en met een definitief ontwerp.

De commissie Fysiek Domein van 17 januari heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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20:45 Bespreekstukken  
 
 

0

12.
20:45

Bestemmingsplan Garsten Noord.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
Dit bestemmingsplan voorziet in het opstellen van een actueel en juridisch houdbaar toetsingskader
voor de activiteiten van de aanwezige bedrijven en de realisatie van het beoogde woningbouwplan
aan de Vechtoever. Er zijn 8 zienswijzen ontvangen.

De raad wordt voorgesteld de zienswijzen ontvankelijk te verklaren en in te stemmen met de
beantwoording. Het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen conform de in de nota van
zienswijzen opgenomen 'Staat van wijzigingen' en geen exploitatieplan vast te stellen.

De commissie Fysiek Domein van 11 januari 2022 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld op verzoek van SSV, ChU-SGP en HVV om het ook in de raad te behandelen. Als
nadere duiding is door ChU-SGP aangegeven dat men het er niet eens is dat er bedrijven gevestigd
blijven en daarnaast van veel omwonenden mail is ontvangen dat zij absoluut tegen het onderdeel
nieuwe woningen zijn vanwege het bouwvolume en dat zij niet gehoord zijn in de procedure.
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13.
21.30

Start woningbouwproject Cronenburgh fase 4.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Sylvia Lutters
Met de ontwikkeling van Cronenburgh fase 4 wordt de wijk Cronenburgh in Loenen aan de Vecht
afgerond om daarmee invulling te geven aan de ambitie een gezond stedelijk leefgebied te
ontwikkelen met duurzame woningen voor diverse doelgroepen en het maken van een
aantrekkelijke, natuur inclusieve en klimaat adaptieve openbare ruimte. De woningbouwlocatie ligt
buiten de rode contour en wordt door de provincie gezien als een "pijplijn locatie" voor minimaal 120
woningen.

De raad wordt voorgesteld het woningbouwproject formeel aan te melden bij de provincie en regio
U16 als concrete woningbouwlocatie in het kader van “Regionaal Programma Wonen en Werken”
en Gedeputeerde Staten te vragen in te stemmen met deze bouwopgave buiten de rode contour en
in te stemmen met het “Ruimtelijk kader Cronenburgh fase 4 Loenen aan de Vecht” en de
communicatie- en participatiestrategie in het “Omgevingsmanagement”.

De commissie Fysiek Domein van 11 januari 2022 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld
op verzoek van SSV om het voorstel ook in de raad te bespreken. Nader toegelicht is dat de fractie
de verwachtingen en realiteit aan de orde wil stellen.  

 

8

14.
21.50

Verklaring van geen bedenkingen paddock, takkenril en ringslangbroeihoop Mijndensedijk 53 in
Nieuwersluis.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Stefan Ralovic
In de raad van 8 juni 2021 heeft de gemeenteraad een ontwerpbesluit inhoudende de verklaring
van geen bedenkingen afgegeven voor de paddock, takkenril en ringslangbroeihoop. Er is een
zienswijze ingediend. De ingediende zienswijze is voornamelijk gericht tegen de paddock en leidt
deels tot aanpassing van het besluit.

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de ingediende zienswijze, de Nota beantwoording
zienswijzen vast te stellen voor zover het de bevoegdheid van de gemeenteraad betreft; de
verklaring van geen bedenkingen voor de paddock, ringslangbroeihoop en takkenril op de locatie
Mijndensedijk 53 te Nieuwersluis af te geven en de motivering uit het raadsvoorstel over te nemen
en aan de verklaring van geen bedenkingen ten grondslag te leggen.

In de commissie Fysiek Domein van 6 december 2021 is dit onderwerp van de agenda afgehaald.
Het gesprek met bewoners moest nog plaatsvinden en de procedure met betrekking tot de herziene
visie van de provincie op de paddock liep nog. Vervolgens is het geagendeerd voor de commissie
Fysiek Domein van 18 januari en is op verzoek van HVV behandeling als bespreekstuk voorgesteld
omdat de uitkomst van het mediationtraject nog niet bekend is en invloed zou kunnen hebben op
het raadsbesluit.
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15.
22.20

Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) U16. 
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
In de regio is de afgelopen jaren gewerkt aan een Ruimtelijk Economisch Programma (REP) voor
de regio. Het voorliggend concept-Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) is hier een onderdeel
van. Met het IRP wordt beoogd dat de 16 gemeenten van de Regio Utrecht voor een
toekomstbestendige, duurzame en gezonde groei met een aantrekkelijke leefomgeving voor
iedereen gaan

In de raadsvergadering van juli 2021 heeft de raad een zienswijze vastgesteld op het concept IRP
U16. Hiermee kon aan de voorkant invloed uitgeoefend worden op de inhoud van het IRP. De
zienswijzen zijn grotendeels verwerkt in het definitieve IRP.

De raad wordt nu voorgesteld om in te stemmen met het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP)
inclusief uitvoeringsstrategie voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de regio Utrecht tot
2040.

Tijdens de commissie Fysiek Domein van 17 januari is op initiatief van het CDA n.a.v. de discussie
voorgesteld om met meerdere partijen met een motie te komen om iets te doen voor de kleine
kernen. Om deze reden heeft de commissie behandeling als bespreekstuk voorgesteld. 
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16.
23.05

Financiële stukken ODrU.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Chantal Brons
De raad wordt voorgesteld de zienswijze op de (ontwerp) kadernota 2023, de eerste (ontwerp)
begrotingswijziging 2022 en tweede (ontwerp) begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst
regio Utrecht (ODrU) definitief vast te stellen.

De commissie Fysiek Domein van 17 januari heeft op verzoek van HVV en de PVV behandeling als
bespreekstuk voorgesteld. Bespreekpunten zijn de financiële onduidelijkheden en de gevolgen
van de Omgevingswet.

 

7



01-02-2022 15:00 Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/1-februari/19:30/print 6/6

17.
45min.

Transitie Recreatieschap Stichtse Groenlanden.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Klaas-Jan Onrust
De uitvoeringstaken voor beheer en onderhoud voor onder andere het Recreatieschap Stichtse
Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht ligt bij Recreatie Midden-Nederland (RMN).
Gebleken is dat de RMN organisatie kwetsbaar is. De dagelijks besturen van het Recreatieschap
en het Plassenschap hebben na intern beraad richtinggevende uitspraken gedaan over een andere
vorm van samenwerking. Ook de uitvoering moet anders worden vormgegeven, waardoor er geen
basis meer is voor het voortbestaan van RMN. Tevens wordt een aanpassing van de
gemeenschappelijke regeling voorgesteld met als doel een meer robuuste
samenwerkingsorganisatie. In de nieuwe samenwerkingsvorm treedt Staatsbosbeheer op als
taakuitvoerder.

De raad wordt voorgesteld In te stemmen met de voorgestelde toekomstige samenwerkingsvorm
zoals verwoord in paragraaf 4 van het document “Voorstel aan deelnemers inzake toekomstige
samenwerking in SGL (recreatieschap Stichtse Groenlanden)” opgenomen als bijlage 2 en de in de
kader onderliggende beslispunten zoals verwoord in de beslispunten 2. 3. en 4. 

De commissie Fysiek Domein van 18 januari heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld. De
PVV heeft een motie aangekondigd om alternatieven voor de uitvoeringstaak te onderzoeken in
plaats van Staatsbosbeheer.

Link: Kaart activiteiten Staatsbosbeheer

 

11

18.
20min.

Motie vreemd aan de agenda - SSV e.a. - De jeugd heeft de toekomst - raad  
Motie  
 
Door de fractie SSV is een motie voorbereid met een aantal andere jonge commissie- en
raadsleden. De motie is behandeld in de commissie B&F en opgenomen bij de raadsstukken, maar
zal nog worden aangepast. Na ontvangst wordt de aangepaste versie gepubliceerd. 

 

1

19.
40min.

Moties vreemd aan de agenda - SB e.a. - Skeelerbaan  
Bespreekstuk  
 
 

2

20.
20min

Motie vreemd aan de agenda - SSV e.a. onderzoek Herenweg Gageldijk  
 
 

1

21. Sluiting  
 
 

0

- N.B.: De genoemde tijden zijn indicatief. Gezien de lengte van de agenda kan de vergadering
worden geschorst en op woensdag 2 februari worden voortgezet.  
 
 

0

 
 

https://kaart.staatsbosbeheer.nl/#/52.81/6.06/3/RABPO

