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Raadscommissie	  Welzijn	  –	  inzake	  conceptverslag	  5	  januari	  2011	  
	  
	  
	  
Geacht	  college,	  
	  
Op	  24	  april	  j.l.	  werd	  de	  fractie	  van	  Inwonersbelangen	  en	  omwonenden	  van	  de	  Haven	  
geconfronteerd	  met	  een	  advertentie	  in	  de	  Woerdense	  Courant	  inzake	  de	  aankondiging	  
bestemmingsplan	  haven	  Woerden	  (art	  1.3.1.	  BRO),	  toepassen	  coordinatieregeling.	  
Doel	  van	  deze	  aankondiging	  is	  om	  de	  hierboven	  genoemde	  werken	  of	  functies	  een	  
planologisch	  juridische	  grondslag	  te	  geven.	  
	  
Gezien	  de	  aard	  van	  het	  genoemde	  plan	  heeft	  er	  vervolgens	  informeel	  vooroverleg	  
plaatsgevonden	  met	  de	  Rijksdienst	  voor	  het	  Cultureel	  erfgoed	  en	  het	  
Hoogheemraadschap	  De	  Stichtse	  Rijnlanden.	  Deze	  instanties	  moeten	  op	  24	  april	  2013	  
nog	  hun	  formele	  advies	  uitbrengen.	  Met	  toepassing	  van	  de	  coordinatie	  regeling	  liggen	  
vanaf	  mei	  2013	  tegelijkertijd	  ter	  inzage	  de	  ontwerp	  omgevingsvergunningen	  (met	  de	  
aanvragen)	  voor	  de	  aanlegsteiger	  en	  de	  sanitairunit.	  Er	  is	  dan	  een	  periode	  van	  zes	  
weken	  de	  gelegenheid	  om	  bezwaarschriften	  tegen	  de	  voorgenomen	  vergunningen	  
over	  het	  bestemmingsplan	  in	  te	  dienen.	  
	  
Echter	  de	  praktijk	  leert	  de	  fractie	  van	  Inwonersbelangen	  en	  de	  omwonenden	  van	  de	  
Haven	  dat	  op	  24	  april	  j.l.	  de	  werkzaameden	  voor	  steiger,	  trap	  en	  herbestrating	  reeds	  
zijn	  gestart.	  Met	  als	  resultaat	  dat	  de	  werkzaamheden	  inzake	  de	  aanleg	  van	  de	  steiger,	  
trap	  en	  herbestrating	  8	  mei	  gereed	  zijn.	  
Afsluitend	  kan	  er	  op	  6	  mei	  geconstateerd	  worden	  dat	  de	  steiger	  welke	  wordt	  
aangelegd	  qua	  lengte	  niet	  de	  steiger	  is	  zoals	  in	  de	  laatste	  documentatie	  van	  de	  
gemeente	  Woerden	  te	  zien	  is.	  
	  
De	  fractie	  van	  Inwonersbelangen	  heeft	  hierover	  de	  volgende	  vragen:	  
	  

1. Is	  de	  veronderstelling	  juist	  dat	  de	  werkzaamheden	  gestart	  zijn	  voordat	  de	  
vergunningaanvragen	  zijn	  afgerond?	  

	  
2.	   Hoe	  denkt	  het	  college,	  als	  de	  voorgaande	  veronderstelling	  juist	  is,	  het	  een	  en	  

ander	  te	  kunnen	  communiceren	  naar	  de	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Woerden	  
als	  juist	  elke	  inwoner	  zich	  dient	  te	  houden	  aan	  de	  gemaakte	  regels?	  
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Inwonersbelangen	  
vertegenwoordigt	  
de	  kernen	  
Woerden,	  Kamerik,	  
Zegveld	  en	  
Harmelen	  in	  de	  
gemeenteraad.	  
	  

Vragen	  commissie	  ruimte	  wijziging	  bestemmingsplan	  haven	  
 
	  

06-‐05-‐2013	  
	  
Fractie	  Inwonersbelangen	  
Wout.den.boer@inwonersbelangen.nl	  	  	  	  
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3. Klopt	  het	  dat	  de	  laatst	  gepresenteerde	  documentatie	  (november	  2012)	  inzake	  
de	  steigeraanleg	  anders	  is	  dan	  nu	  in	  werkelijkheid	  wordt	  gerealiseerd?	  

	  
	  
Namens	  de	  fractie	  van	  Inwonersbelangen,	  
	  
Wout	  den	  Boer	  
	  


