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Besluitenlijst besloten raadsvergadering van 8 maart 2022, aanvang 23:00 uur. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ap Reinders 
Griffier  Marijke de Jong 
Raadsadviseur Jacqueline Willenborg 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Ron Druppers, Suzanne Kox-Meijer, Ronald van Liempdt,  

Olaf Morel, Jos van Nieuwenhoven, Onno Tijdgat, Frank 
Venus en Bas Verwaaijen 

VVD Rianne Beekman, Pauline Aler, Rick Nederend, 
Bas van Schaik en Babet de Vries 

GroenLinks Marja van Gaalen, Albert Gemke, Tjeerd Schuhmacher, Ed 
Theunen en Gertjan Verstoep 

CDA Sarah van Lindenberg-Hess, Klaas Overbeek en 
 Pim van Rossum 
Streekbelangen Jacques Helling, Rob Roos en Karin van Vliet 
PvdA Sophia Jeddaoui, Els Swerts en Joseph Toonen 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman en Frans de Ronde 
Samen Stichtse Vecht Riëtte Habes 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
 
Wethouders 
Lokaal Liberaal Frank van Liempdt 
VVD Arjan Wisseborn 
CDA Hetty Veneklaas 
PvdA Maarten van Dijk 
 
Tevens aanwezig 
Frank Halsema Gemeentesecretaris 
 
Afwezig 
Lokaal Liberaal    Hans van Maanen 
PVV     Wim Ubaghs 
 
1. Opening en vaststelling agenda. 

De voorzitter opent de vergadering. In de openbare vergadering is besloten om dit agendapunt 
in beslotenheid te behandelen. 
 

2. Voorbereidingsbesluit Planetenbaan. 
 

1. Middels toepassing van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet de door het college opgelegde 
geheimhouding op het collegevoorstel, het raadsvoorstel, het raadsbesluit en bijbehorende 
bijlage Verbeelding NL.IMRO.1904.VBPlanetenbaanMRS-VG01 te bekrachtigen. 

2. Te verklaren dat voor het werkingsgebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 
verbeelding een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening wordt voorbereid zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart vervat in 
GML-bestand NL.IMRO.1904.VBPlanetenbaanMRS-VG01. 

3. Te bepalen dat in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt: 
a. het verboden is om zonder omgevingsvergunning bouwwerken en werken, geen 

bouwwerk zijnde, of aanlegwerkzaamheden uit te voeren;  
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b. het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken in het gebied waar het 
voorbereidingsbesluit van kracht is te wijzigen in een andere vorm van gebruik, 
waaronder mede wordt verstaan het wijzigen in omvang en/of intensiteit van het gebruik. 

4. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 3 
genoemde verbod mits de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan. 

 
Het voorstel is unaniem aangenomen (31 stemmen voor). 
 
De raad besluit geheimhouding op te leggen op hetgeen in de raad is besproken, op grond van 
artikel 25 lid 1 Gemeentewet. De geheimhouding geldt voor alle aanwezigen. 

 
De geheimhouding wordt opgelegd voor de duur tot publicatie van het besluit. Voor die duur 
wordt ook de geheimhouding op notulen gelegd, waarna deze openbaar zijn. (m.i.v. 11-3-2022) 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 23:05 uur. 
 
 
 
17 mei 2022 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
B. Espeldoorn-Bloemendal drs. A.J.H.T.H. Reinders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JW, 
9-3-2022 
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