
Besluitenlijst van de 
commissie Ruimte 
 
  
Datum: 17 november 2016  
Opening: 20.00 uur    Schorsing: 23.45 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. 
 

- De heer P. van der Sanden op punt 8. 
- Mevrouw Y. van den Heerik en mevrouw R. de Boer op punt 9. 

 

  

3. Vaststellen agenda 
Besluit: de agenda wordt conform vastgesteld. 
 

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
Besluit: de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Algemeen 
van 6 oktober 2016 wordt conform vastgesteld. 
 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande moties 
De heer Den Boer (STERK Woerden) vraagt naar de status van de evaluatie 
van het “team Oudewater” in het kader van de ambtelijke samenwerking 
Oudewater-Woerden. Wethouder De Weger geeft aan dat deze vraag 
schriftelijk zal worden afgedaan. 
 
De termijnagenda van de commissie Ruimte wordt verder ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
Wethouder De Weger gaat in op de actualiteiten rond de ODRU. Dit 
samenwerkingsverband is thans organisatorisch en financieel op orde. I.v.m. 
de aanstaande Omgevingswet is de ODRU wel volop in ontwikkeling, samen 
met de 15 deelnemende gemeenten. Het streven is om die ontwikkelingen 
binnen de begroting ODRU op te vangen, lukt dat niet, dan komt het college 
daar mogelijk in het voorjaar op terug. Het gaat dan om enkele 
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tienduizenden euro’s. 
 

  

7. Rondvraag 

1. De heer Van Assem (Inwonersbelangen) stelt vragen over de 
afgegeven ontheffing van de bestemming groenstrook tegenover de 
woningen aan de Kromwijkerdijk. In de beantwoording geeft 
wethouder Ten Hagen aan dat hij in het college zal inbrengen of de 
raad nog wordt gepolst vóórdat het college het 
heroverwegingsbesluit neemt. 

2. De heer Bakker (VVD) stelt vragen over het versneld olie- en gasvrij 
maken van Woerden. Wethouder De Weger beantwoordt de vragen 
en geeft daarbij aan dat de middelen ervoor in de begroting zijn 
opgenomen (budget duurzaamheid). Hij geeft tevens aan dat het de 
ambitie is van het college om nieuwbouwwijken niet meer op het 
aardgasnet aan te sluiten. Daarbij is de gemeente wel afhankelijk van 
ontwikkelaars. 

3. De heer Bakker (VVD) stelt vragen over het recent verschenen 
RIVM-rapport over luchtkwaliteit in relatie tot de maximumsnelheid op 
snelwegen. Wethouder De Weger geeft aan dat het college zich blijft 
inzetten om de luchtkwaliteit en geluidsoverlast op de A12 te 
verbeteren respectievelijk tegen te gaan. Desgevraagd zegt hij toe 
om met een raadsinformatiebrief te komen over onder meer de 
ontwikkeling van de luchtkwaliteit binnen de stadsgrenzen. Vanwege 
de systematiek van het RIVM is het niet noodzakelijk en nuttig om 
eigen meetpunten in te stellen. 
 

  

8. Burgerbrief (16.022317) inzake verzoek duidelijkheid verkeerssituatie 
Utrechtsestraatweg Veldhuizerweg 
Insprekers: 
De heer Van der Sanden richt zich tot de commissie. Hij heeft zijn inbreng 
enkele dagen van te voren aan de commissie toegezonden (zie ris). Hij gaat 
in op de onduidelijkheid over het eigendom van de weg; provincie en 
gemeente wijzen naar elkaar. Voorts geeft hij aan dat alle partijen de MER 
hebben ondertekend en hij vraagt daarnaar te handelen. 
 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over: 

- eigendom van de weg; gemeente of provincie 
- beheer versus eigendom 
- gemaakte afspraken met gemeente Utrecht 
- rol provincie 
- verkeersdrukte / parallelweg / sluipverkeer 
- oplossingen / bussluis / gewekte verwachtingen 
- overleg met aanwonenden en ondernemers 

 
College: 
Wethouder De Weger gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. 
 
Conclusie: 
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Wethouder De Weger geeft aan met de aanwonenden en ondernemers aan 
o.a. de Veldhuizerweg in gesprek te gaan en te horen wat hun mening is 
over mogelijk te nemen maatregelen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan 
beraadt het college zich, in overleg met Utrecht, of maatregelen nog zinvol 
zijn. 
 

  

9. Raadsvoorstel (16R.00610) vaststellen bestemmingsplan Meije 300 te 
Zegveld 
Insprekers: 
Mevrouw Van den Heerik merkt op dat de vele jaren dat deze 
bestemmingsplankwestie speelt, geen van de fracties actief contact met 
haar en de omwonenden die bezwaren hadden tegen de plannen hebben 
gezocht. 
Mevrouw De Boer is blij met het voorliggende plan, zodat zij in het 
buitengebied van de gemeente kan ondernemen. Zij vraagt nog wel 
aandacht voor de definitie van “recreatie” in het plan en verwijst daarbij naar 
brancheorganisatie Recron. Voorts overhandigt zij een aantal 
handtekeningen ter ondersteuning aan het college. 
 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over: 

- locatie: op de grens van twee gemeenten, twee provincies en twee 
waterschappen 

- proces afgelopen jaren en rol college en raad daarin 
- belangenafweging / aantal ondersteunende handtekeningen 
- maatschappelijke kosten 
- verstoorde verhoudingen in directe omgeving 
- definitie van “recreatie”; verwijzing naar Recron 
- eventueel vervolg van juridische procedures 

 
College: 
Wethouder Ten Hagen gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. Hij zegt daarbij toe om vóór de raadsvergadering 
van 24 november te komen met aanvullende informatie over de 
wenselijkheid om de definitie van “recreatie” in het plan aan te passen. 
 
Conclusie/advies: 
Met inachtneming van de toezegging van het college wordt het voorstel 
doorgeleid naar de hamerstukkenlijst van de raadsvergadering van 24 
november 2016. 
 

  

10. Raadsvoorstel (16R.00522) groenvisie bomen langs de Singel 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over: 

- traject bewonersparticipatie / systematiek van de inwonerspeiling 
- biodiversiteit / herplanting van bomen 
- overlast door bomen / passende hoogte binnen stadsgrenzen 
- besluitvorming over vervolgstappen (uitwerking) en de rol van de 

raad daarbij 
- communicatie met omwonenden over vervolg / uitvoering van 
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werkzaamheden 
- IBOR / MOP 
- plaatsing bomen in relatie tot mogelijke laagstaande zon / oost-west 

verbinding 
- financiële consequenties van de scenario’s / uitvoerings- en 

beheerplan 
 
College: 
Wethouder De Weger gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. Hij geeft daarbij aan dat de uitvoering niet eerder ter 
hand wordt genomen voor de raad inzicht heeft in de financiële 
consequenties. 
 
Conclusie/advies: 
De commissie adviseert de raad de behandeling van het voorstel aan te 
houden totdat het college de financiële consequenties van de drie scenario’s 
in beeld heeft gebracht. Daarna kan de raad een definitieve keuze maken 
over het sfeerbeeld groenvisie bomen Singel. Wethouder De Weger geeft 
aan dat de raad in het eerste kwartaal van 2017 de financiële doorrekening 
(op hoofdlijn) tegemoet kan zien. 
 

  

11. Uitnodiging hoorzitting Provincie voorontwerp inpassingsplan 
kantoren 
Voorgesteld wordt om mevrouw Berkhof (VVD) namens de raad het woord 
te laten voeren tijdens de hoorzitting. In overleg met haar wordt bepaald 
welke datum wordt gekozen. Het college zegt toe dat vanuit de ambtelijke 
organisatie ondersteuning wordt geboden bij het opstellen van de inbreng.  
 
De commissie bespreekt op hoofdlijn de elementen die mogelijk bij het 
opstellen van de raadsinbreng kunnen worden betrokken: 

- toenemende mate van thuiswerken 
- behoefte die Woerden heeft / BVO 
- kleinere kantoorpanden 
- parkeerdruk 
- planschade 
- verkeersbewegingen 
- vraag of alle gemeenten op eenzelfde wijze worden behandeld door 

de Provincie 
- schuifruimte bedrijventerreinen 
- gefixeerd aantal m2 versus flexibiliteit d.m.v. procesafspraken 

 
De vragen die de fractie van Inwonersbelangen heeft gesteld, konden niet 
ter plekke door het college worden beantwoord. Afgesproken is dat deze als 
artikel 40 vragen worden ingebracht en worden betrokken bij het opstellen 
van de raadsinbreng. 
 

  

12. Initiatiefvoorstel (16R.00624) STERK Woerden inzake plan van aanpak 
NS-station Woerden Molenvliet 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over: 
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- nut en noodzaak van een tweede station voor Woerden op de 
voorgestelde locatie 

- overlast / verkeersbewegingen / parkeren 
- inzetten op verbetering faciliteiten van bestaande station 
- inzetten op lobby dubbelspoor richting Leiden 
- Harmelen 
- relatie met Woerden als fietsstad 
- standpunt college t.a.v. het voorstel 
- dekking te maken kosten 

 
College: 
Het college heeft reeds via een raadsinformatiebrief laten weten hoe zij 
tegen het voorstel aankijkt. De grondhouding is daarbij positief, maar het 
college wacht wel eerst de stemming in de raad af. 
 
Conclusie/advies: 
De commissie gehoord hebbende, handhaaft indiener zijn voorstel. Het 
voorstel wordt doorgeleid naar de bespreekagenda van de raadsvergadering 
van 24 november 2016. 
 

  

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 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 
 
 


