
Besluitenlijst van de 
commissie Ruimte 
 
  
Datum: 8 december 2016  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 23.30 uur 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

  

2. Spreekrecht burgers 
Eventuele bijdragen van insprekers zijn terug te luisteren bij de betreffende 
vergadering op gemeenteraad.woerden.nl en indien van toepassing 
gepubliceerd bij het betreffende agendapunt. 
 
Er zijn aanmeldingen ontvangen van: 

- De heer Spierenburg, op agendapunt 8 (De Kanis); 
- De heren Coppens, Oskam en De Groot op punt 12 (Jaarstukken 

wonen). 

  

3. Vaststellen agenda 
Besluit: de commissie besluit agendapunt 12 (Jaarstukken wonen) ná 
agendapunt 8 te behandelen. Verder wordt de agenda conform vastgesteld. 
 

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
Besluit: de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Algemeen 
van 6 oktober 2016 wordt conform vastgesteld.  
 
De heer Den Boer vraagt of de uitvoering van de toezegging inzake de 
evaluatie van “team Oudewater” conform planning verloopt.  
 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande moties 
De heer Weerelts verzoekt het college de juiste portefeuillehouder aan te 
geven bij de onderwerpen van voormalig wethouder Schreurs. 
 
De termijnagenda van de commissie Ruimte wordt verder ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
Er zijn geen vragen vanuit de commissie en er zijn geen mededelingen 
vanuit het college. 
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7. Rondvraag 

1. De heer Bakker (VVD) stelt vragen over oplaadpunten voor 
elektrische auto’s. Wethouder De Weger beantwoordt de vragen 
afdoende. Hij geeft aan dat een en ander mede wordt betrokken bij 
beleid Woerden klimaatneutraal. Het college komt op dit thema nog 
deze raadsperiode terug. 

2. De heer Van Meijeren (CDA) stelt vragen over het verwijderen van 
parkeerplaats De Koekoek. Wethouder Stolk beantwoordt de vragen 
afdoende. Zij geeft aan dat een en ander conform gewijzigd beleid 
(geen kleine plekken beheren, alleen grotere overstapplaatsen) is 
overgedragen door het recreatieschap terug aan de gemeente.  
 

  

8. Raadsvoorstel (16R.00693) inzake investering De Kanis 
Insprekers: 
De heer Spierenburg geeft mede namens een aantal omwonenden op zich 
positief te staan tegenover de reconstructie. Wel vraagt hij aandacht voor 
verkeersveiligheid. Verder geeft hij aan dat de bewoners negatief tegenover 
het nieuwe kavelpad staan. Zij bepleiten voor het gebruik van het bestaande 
pad. 
 
De bijdrage van de heer Spierenburg staat op het Ris. 
 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Begroting 2017; totale investering 
- Verkeer en verkeersveiligheid 
- Natuurwaarden / duurzaamheid 
- Kavelpad / eigendom / kosten 
- Scenario’s voor reconstructie 
- Afschrijvingstermijn / precedentwerking 
- Onderhoudskosten i.r.t. afschrijvingstermijn 
- Paalrot 
- Aanvoer materiaal 
- Mogelijk schade aan de omgeving 
- Betrokkenheid van de raad bij dergelijke investeringen 
- Suggestie om Rkc om onderzoek/advies te vragen omtrent dergelijke 

investeringen 
 
College: 
Wethouder De Weger gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen.  

- Hij geeft daarbij aan dat de investering in een soortgelijk project, 
Slotenbuurt Zegveld, in de loop van 2017 aan de raad zal worden 
voorgelegd. 

- De raad ontvangt vóór de raadsvergadering van 21 december, onder 
geheimhouding, inzicht in de kosten van het nieuwe kavelpad.  

 
Conclusie/advies:: 
Het voorstel wordt doorgeleid als bespreekstuk naar de raadsvergadering 
van 21 december 2016. 
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9. Raadsvoorstel (16R.00709) inzake vaststellen afvalstoffenverordening 
gemeente Woerden 2017 
Conclusie/advies: 
Dit voorstel wordt zonder bespreking doorgeleid naar de hamerstukkenlijst 
van de raadsvergadering van 21 december. 
 

  

10. Raadsvoorstel (16R.00714) inzake grondexploitaties 2016 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over: 

- Exploitatie-overzicht parkeergarage Defensie-eiland 
- Informatiebijeenkomst over exploitaties 

 
College: 
Wethouder De Weger geeft aan dat hij na zal (laten) gaan of het exploitatie-
overzicht parkeergarage Defensie-eiland inmiddels aan de raad is 
gezonden. 
 
Conclusie/advies: 
Dit voorstel wordt doorgeleid naar de hamerstukkenlijst van de 
raadsvergadering van 21 december. 
 

  

11. Inbreng gemeenteraad tijdens hoorzitting Provincie voorontwerp 
inpassingsplan kantoren op 14 december 
Commissie: 
T.a.v. de concept-inbreng worden vanuit de commissie de volgende 
suggesties meegegeven om als aandachtspunt op te nemen: 

- Betere onderbouwing gemeentelijke behoefte kantorenoppervlak 
- Risico’s voor planschade 
- Verkeerscongestie (Woerden oost) 
- Toonzetting laatste alinea; “ja, mits…” 

 
Conclusie: 
Door de commissie wordt afgesproken dat mevrouw Berkhof, in overleg met 
de portefeuillehouder en de ambtelijke ondersteuning, zal bepalen of en op 
welke wijze de suggesties in de inbreng worden opgenomen. 
 

  

12. Raadsinformatiebrief (16R.00713) Jaarbrief wonen 2016, strategische 
woningbouwplanning 2016-2020, Jaarmonitor en Actiepunten 
Prestatieafspraken met de woningcorporaties 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Aantrekkende woningmarkt / effecten crisis 
- Wachttijd sociale huurwoning 
- Huisvesting statushouders 
- Leegstaande huurwoningen 
- Afspraken met de corporaties 
- Hoogte prijs sociale koopwoning 
- Prijsvragen om bouw woningen aan te jagen 
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- Afspraken in U10-verband 
- Realisme woningbouwplanning / doorschuiven van projecten 
- Oplevering nieuwe sociale huurwoningen 
- Verscheidene doelgroepen / gemengd wonen 
- Aanjaagteam 

 
College: 
De wethouders Stolk en De Weger gaan in op de inbreng vanuit de 
commissie en beantwoorden de vragen. 
 
Conclusie: 
Het onderwerp is voor dit moment voldoende behandeld. De fractie van het 
CDA geeft aan het om in fractieverband te bespreken of zij op een later 
moment op dit onderwerp terugkomt. 
 

  

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. 
 

 



Lijst van aanwezigen 
 

 

Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      
CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot    

 M.L.A. Hollemans    

 P.J. van Meijeren    

 A. Noorthoek    

 V.S.M. Streng    

 T. van Soest-Vernooij    

      D66  G.F. Becht   T. Boersma 

 G.J.C.J. Eissens   T. van den End 

 H.J. Hoogeveen   J. de Kort 

 S.A.J. van Megen    

 R.B. Niewold    

      Inwonersbelangen  H.A. van Assem   E. van Deutekom 

 J. Arentshorst   J. Sistermans 

 T.J.R. Peters   G.C. Weerelts 

 J.L.M. van Rensen    

      Progressief Woerden  J. IJpma   J.G. Franken 

 L. Issarti   A. de Jong 

 M.H.T. van Noort   G.C.H. van der Lit 

 J.J. Vierstra    

      ChristenUnie-SGP  S.C. Brouwer   H.J. de Jonge 

 H. van Dam   H.T. Bulk 

 H. van der Griendt    

      LijstvanderDoes  J.C. van der Does   A. Bolderdijk 

 C. van Iersel   C. Postma-van Iersel 

 M.A.H. Kingma    

      VVD  R.C.L. Bakker   F.J.D. Bos 

 I. Berkhof-de Vos   R.J. Kunst 

 S. van Hameren    

      STERK Woerden  W. den Boer   J.V. Buerman 

  E.L. Bom   R. Vrolijk 

      

            

Voorzitter  J. IJpma 

  H. van Dam 

      
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder I.A.M. ten Hagen 
   Wethouder T.H.D. de Weger 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H. Haring 
       

Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 
 
 


