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Vergadering
 
 
Vergadering van Raad 
Datum: 02-02-2022 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 

1. Heropening  
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15.
19:30

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. 

 

10

16.
20:15

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.
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17.
21:00

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
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18.
21:45

Motie vreemd aan de agenda - SSV e.a. - De jeugd heeft de toekomst - raad  
Bespreekstuk  
 
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. 
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20.
22:05

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

1

21.
22:25

Sluiting  
 
 

0

- N.B.: De genoemde tijden zijn indicatief.  
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https://kaart.staatsbosbeheer.nl/#/52.81/6.06/3/RABPO

