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 datum  donderdag 18 mei 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 23.30 uur 
     

  
  

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 voor het spreekrecht van: 

 Mevrouw Van Drunen (punt 8) 

 De heer W. Simons – voorzitter St. De Molen Draait Door (punt 8) 

 De heer H. Brandenburg – belangenvereniging TTG / Groene Buffer (punt 9) 

 De heer T. de Wekker – voorzitter vereniging CPO Amaliahof (punt 9) 

 De heer P. Borst – namens omwonenden raadhuislocatie Harmelen (punt 9) 
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

Besluit: de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte van 13 april 2017 
wordt conform vastgesteld. 
 

  
  

5. Vaststellen termijnagenda mei 2017 
  

 

Besluit: de termijnagenda mei 2017 wordt conform vastgesteld. 
 
De heer Van Assem (Inwonersbelangen) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. 
Dammolen in Harmelen. Wethouder Ten Hagen geeft aan dat de gesprekken met 
betrokkenen in een ver gevorderd stadium zijn en dat binnen afzienbare tijd de opdracht 
kan worden verleend. 
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5a. Procesafspraken informeren raad door college over dossier 
versnelling woningbouw 

  

 

Commissie en portefeuillehouder spreken af dat er –indien daartoe aanleiding is- 
bijpraatsessies kunnen worden georganiseerd. De informatie die in de bijpraatsessie 
aan de orde komt wordt ook via de gebruikelijke middelen naar de raad 
gecommuniceerd. 
 

  
  

5b. Besluitvormingsproces Cattenbroekerplas 
  

 

Afgesproken wordt dat indien fracties een bepaalde procedure voorstaan, zij deze 
desgewenst via een motie aan de raad kunnen voorleggen. 
 

  
  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
  

 

Er zijn geen mededelingen vanuit het college of vragen vanuit de commissie. 
 

  
  

7. Rondvraag 
  

 

1. De heer Van Assem (Inwonersbelangen) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. 

het terugplaatsen van het Gildepoortje. 

Wethouder Ten Hagen geeft aan dat er een tegenslag was in de vergunningverlening. 
Dit bevindt zich nu in een eindfase, waarna de opdracht kan worden gegeven aan een 
aannemer. 
 

  
  

8. Raadsvoorstel (17R.00033) inzake verhuur molen De Windhond 
  

 

Insprekers 
1. Mevrouw Pels en Van Drunen geven aan het ongepast te hebben gevonden dat 

bij de korte behandeling van dit onderwerp tijdens de vorige vergadering een 
wethouder en ambtenaren met veel geroezemoes de zaal verlieten, zodat de 
heer Dolman als inspreker op dat moment niet goed te verstaan was. 

2. De heer Simons geeft namens de stichting De Molen Draait Door aan dat de 
stichting in het recente verleden de molen in beheer heeft gehad. Hij gaat in op 
de afspraken en voorwaarden van destijds. Omdat de exploitatie niet 
kostenneutraal te realiseren was, heeft de stichting de huur opgezegd. Op dit 
moment heeft de stichting een nieuw plan. 

 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Duidelijkheid voor de molenaar 

 Woonplaats van de molenaar 

 Horeca in de molen 
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 Financiële onderbouwing scenario’s 

 Cultuurhistorische waarde van de molen 

 Eventueel een tweede molenaar 

 Kosten voor de gemeente 
 
College 
Wethouder Ten Hagen geeft aan dat het college met dit voorstel zoveel als mogelijk 
tegemoet heeft willen komen aan de belangen van alle betrokken. Nadat de plannen met 
de stichting verder zijn uitgewerkt komt het college weer terug bij de raad. Dat kan via 
een raadsinformatiebrief en/of informatieavond. 
 
Conclusie 
Het voorstel wordt doorgeleid naar de bespreekagenda van de raadsvergadering van 24 
mei aanstaande. De fractie van STERK Woerden (gesteund daarbij door 
LijstvanderDoes) kondigt aan met een amendement te komen dat onder meer beoogt de 
molenaar in de molenwoning te laten wonen. 
 

  
  

9. Raadsinformatiebrief (17R.00205) inzake beantwoording vragen ex artikel 40 
van het RvO van het CDA over "woningbouw Harmelen locatie Fontein” 

  

 

Insprekers 
1. De heer Brandenburg gaat in op de voorgenomen woningbouwplannen aan de 

Willem Alexanderlaan. Hij schetst daarbij de uitgangspunten zoals opgenomen in 
de woonvisie en geeft aan dat alternatieven voor de beoogde locatie mogelijk 
zijn. 

2. De heer De Wekker geeft aan dat er veel onjuiste informatie over het CPO 
Amaliahof naar buiten is gekomen. Hij schetst de wijze waarop het plan tot stand 
is gekomen. Er is de afgelopen periode met regelmaat overleg met de gemeente 
geweest. De gemeente heeft aan het huidige plan steeds medewerking verleend. 

3. De heer Borst geeft de commissie een aantal overwegingen mee m.b.t. de 
locatie Raadhuislaan naar aanleiding van de plannen van de gemeente op die 
locatie. Hij legt daarbij de relatie met andere woningbouwlocaties. 

 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Velerlei belangen die aan de orde zijn 

 Relatie van de deelprojecten en individuele plannen met de woonvisie en de 
strategische woningbouwplanning 

 Betrouwbaarheid van de overheid (college en raad) 

 Parkeernorm 

 Bestuursakkoord 

 Bouwen in polder Haanwijk 

 Mogelijkheden voor en vervolg 

 
College 
Wethouder Ten Hagen geeft t.a.v. het initiatief CPO Amaliahof aan dat het college, 
mede gelet op de gewekte verwachtingen, voornemens is medewerking te verlenen aan 
de plannen. Indien de raad hierin verandering zou willen aanbrengen, wenst het college 
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een uitspraak van de raad daartoe aan de hand van een motie. 
 
Conclusie 
De fracties van CDA en Inwonersbelangen kondigen een motie ter zake aan ten 
behoeve van de raadsvergadering van 24 mei aanstaande. 
 

  
  

10. Raadsvoorstel (16R.00742) inzake verduurzamen sporthallen en gymzalen 
  

 

Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Mogelijkheden om Thijs van de Polshal ook bijna-energieneutraal te maken, 
mede n.a.v. beantwoording technische vragen 

 Relatie met doelstelling Klimaatneutraal in 2030 

 Relatie met voorstel inzake integrale kader duurzaamheid 

 Financiële consequenties: schuldpositie en renterisico 

 Staat van het onderhoud van de desbetreffende sporthallen en gymzalen 

 Maatschappelijk rendement 

 Financieel rendement 
 
College 
Wethouder Ten Hagen geeft aan er geen problemen mee te hebben dat ook de Thijs 
van de Polshal bijna-energieneutraal wordt gemaakt. 
 
Conclusie 
Het voorstel wordt doorgeleid naar de bespreekagenda van de raadsvergadering van 24 
mei aanstaande. Eén van de fracties neemt het initiatief tot een amendement m.b.t. 
aanpassing van de financiering, zodat ook de Thijs van de Polshal bijna-energieneutraal 
kan worden gemaakt. 
 

  
  

11. Raadsvoorstel (17R.00200) inzake voorbereidingsbesluit Hazelaarstraat 2-16 
  

 

Conclusie 
Vanwege tijdgebrek komt dit voorstel niet aan de orde. Na een kort ordedebat besluit de 
commissie dit voorstel door te geleiden naar de bespreekagenda van de 
raadsvergadering van 24 mei aanstaande. 
 
Daarbij wordt afgesproken dat indien fracties vragen aan het college hebben over het 
voorstel, deze met spoed worden beantwoord. 
 

  
  
  

12. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. 
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Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot   R. Hofma 

 M.L.A. Hollemans   A.L.E. van der Tol 

 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   C. Arentshorst 

 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   D. van der Wind-Hoogeveen 

      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   F.J.C. van Hout 

      STERK Woerden  W. den Boer   H.P. Hammelburg 

  E.L. Bom   L.M. Ruyten 

     R. Vrolijk 

      
      

Voorzitter  H. van Dam 

  J. IJpma 

 
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder I.A.M. ten Hagen 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
  

 Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 

  W. Plukaard 
    


