
Besluitenlijst van de 
commissie Ruimte 
 
 

Datum: 5-3-2015  
Opening: 20.00 uur    Schorsing: 23.30 uur 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededeling 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.  

  

2. Spreekrecht burgers 
Mevrouw H. Warmels spreekt in op het voorstel duurzame afvalinzameling, 
de dames B. Bloem en E. Boerhof op het onderwerp uitwerking 
hondenbeleid. 

  

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld, met dien verstande dat het voorstel 
inzake afvalbeleid als tweede bespreekpunt wordt behandeld.  

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte van 5 februari 
2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande moties 
Het overzicht voor de commissie Ruimte wordt conform vastgesteld. 

- Het onderwerp Veenweidegebied blijft op de planning staan. 
- Het IBOR-evaluatierapport wordt in mei besproken. Het rapport wordt 

tweede week van april opgeleverd. 
- Toezegging 95 (dorpshuis Harmelen) blijft op de lijst staan. 

Wethouder De Weger kondigt ter zake een Rib aan. 
- Op 26 mei wordt een hoorzitting in het kader van doorstroming 

Woerden-West georganiseerd. 
- Het onderwerp “bomenkader” wordt aan de lijst met 

informatiebijeenkomsten toegevoegd. 
De commissie doet een algemene oproep aan de portefeuillehouders 
zorgvuldig om te gaan met de duiding “maand” bij afgehandeld. De afspraak 
is dat die duiding inhoud, dat de commissie het onderwerp desgewenst         
-rekening houdend met de termijnen in het RvO- kan bespreken.  

  

6. Rondvraag 
Er zijn drie rondvragen: 

- De heer Sistermans (Inwonersbelangen) inzake gat in Kerkweg te 
Harmelen. Wethouder De Weger beantwoordt de vragen afdoende.  

- De heer Van Iersel (LijstvanderDoes) inzake overlast door konijnen 



op begraafplaats Rijnhof. Wethouder Stolk beantwoordt de vragen 
afdoende en neemt de gedane suggesties mee. 

- De heer Bom (STERK Woerden) inzake openstelling randweg 
Harmelen. Wethouder De Weger beantwoordt de vragen afdoende 
en geeft aan dat, mochten de weersomstandigheden het toelaten, de 
resterende werkzaamheden 16 maart beginnen en 20 maart gereed 
zijn. 

  

7. Uitwerking Hondenbeleid 
Insprekers: 
Mevrouw Boerhof spreekt in namens de klankbordgroep Hondenbeleid en 
mevrouw Bloem spreekt in mede namens een aantal omwonenden aan het 
uitrenveldje aan de Koningshof. Hun beider inbreng is op het Ris 
gepubliceerd. 
 
Commissie: 
Onder meer de volgende aspecten worden aan de orde gesteld: 

- Communicatie in volle breedte met betrokkenen en omwonenden.  
- Eventuele rol voor dorp- en wijkplatforms. 
- Wel of niet alle genomen maatregelen en gedane werkzaamheden 

ongedaan maken en opnieuw beginnen. 
- Leerpunten voor soortgelijke projecten. 

 
College: 
Wethouder De Weger gaat in op de inbreng van de commissie. Hij zegt toe 
dat de raad t.b.v. bespreking in mei een Rib ontvangt met de stand van 
zaken op dat moment. In het najaar ontvangt de raad een bredere evaluatie 
van het gehele beleid. 
 
Conclusie: 
De uitwerking van het Hondenbeleid is op dit moment voldoende besproken. 

  

8. Raadsvoorstel (15R.00074) inzake duurzaam inzamelen huishoudelijk 
afval en grondstoffen 
Inspreker: 
Mevrouw Warmels houdt een betoog over het principe van zero waste.  
 
Commissie:  
Onder meer de volgende aspecten worden aan de orde gesteld. 

- Systeem van belonen en straffen. 
- Pakket aan directe maatregelen. 
- Maatregelen die fors bijdragen aan de doelstelling. 
- Communicatie naar inwoners, vergelijkbaarheid van scenario’s. 
- Frequentie van ophalen van afval. 
- Kosten / risico’s van de diverse scenario’s. 
- Pilot omgekeerd inzamelen. 

 
College: 
Wethouder Stolk gaat in op de inbreng van de commissie en beantwoordt de 
vragen. 



 

 Conclusie: 
De fractie van Progressief Woerden kondigt een amendement aan inzake 
samenvoegen / combineren van de scenario’s B en C, vergelijkbaar met het 
principe van statiegeld. De overige fracties nemen het voorstel mee terug 
voor overleg met de fractie. 
Het voorstel wordt doorgeleid naar de bespreekagenda van de 
raadsvergadering van 26 maart aanstaande. 

  

9.  Raadsinformatiebrief (15R.00044) inzake startnotitie contouren vorming 
provinciebrede RUD Utrecht 
Behandeling geschorst tot maandag 16 maart. 

  

10. Schorsing vergadering 
De voorzitter schorst de vergadering om 23.30 uur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lijst van aanwezigen: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Raadsleden 
  

 Dhr. J. Arentshorst 

 Dhr. H.A. van Assem 
 Dhr. R.C.L. Bakker 

 Dhr. G.F. Becht 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 Dhr. E.L. Bom                     
 Dhr. S.C. Brouwer 
 Mevr. J.V. Buerman 

 Dhr. H. van Dam 
 Dhr. J.C. van der Does 
 Dhr. A. Draisma 

 Dhr.  G.J.C.J. Eissens 
 Dhr. H.R.M. Ekelschot 

 Dhr. S. van Hameren 
 Dhr. M.L.A. Hollemans 
 Dhr. H.J. Hoogeveen 

 Dhr. C. van Iersel 
 Dhr. J. IJpma 

 Dhr. L. Issarti 
 Mevr. M.A.H. Kingma 
 Mevr. S.A.J. van Megen 

 Dhr. P.J. van Meijeren 
 Dhr. R.B. Niewold 

 Mevr. M.H.T. van Noort 
 Dhr. A. Noorthoek 
 Dhr. T.J.R. Peters 

 Dhr. J.L.M. van Rensen 

 Mevr. T. van Soest-Vernooij 
 
 
 

Mevr. V.S.M. Streng 
Dhr. J.J. Vierstra 
Dhr. L.P. de Wit 

 Fractieassistenten 
 

 Mevr. J.P. Verdoold 
 Dhr. T. Boersma 
 Dhr. T. van den End 
 Dhr. J. de Kort 

 

Dhr. E. van Deutekom 
Dhr. J. Sistermans 

 Dhr. G.C. Weerelts 
 Mevr. J.G. Franken 
 Mevr. A. de Jong 
 Dhr. G.C.H. van der Lit 
 Dhr. H.J. de Jonge 
 De heer H. van der Griendt 
 De heer G. van Kesteren 
 Mevr. M. Verschelling-Hartog 
 Dhr. F. van de Geest 
 Mevr. C. Postma-van Iersel 
 

 

 

 
 

Dhr. R.J. Kunst 
Mevr. A.E. Ambagtsheer-Bannink 
Dhr. W. den Boer 
Mevr. R. Vrolijk 

 Voorzitter 
  

 Dhr. L. de Wit 
 Dhr. J. IJpma 

  
 Griffier 
  

 Erwin Geldorp 
 Milan Lucassen 

  
 College 
  

 Wethouder:  
 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: T.H.D. De Weger 
 Wethouder: M.H. Stolk 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: mevr. Y. Koster 
 Burgemeester: V.J.H. Molkenboer 


