
Besluitenlijst van de 
commissie Ruimte 
 
  
Datum: 9 februari 2017  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 22.40 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 geen aanmeldingen ontvangen voor het spreekrecht. 

  

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
Besluit: de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte van 
19 januari 2017 wordt conform vastgesteld. 

  

5. Vaststellen termijnagenda februari 2017 
Mevrouw Berkhof (VVD) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de ontsluiting 
Harmelerwaard? Wethouder Stolk geeft aan dat de gemeente het proces 
heeft gewonnen en dat het project wordt voortgezet. 
 
Vervolgens vraagt mevrouw Berkhof of het verslag van de provinciale 
hoorzitting inzake inpassingsplan kantoren al gereed is? Afgesproken wordt 
dat de griffier dit zal nagaan. 
 
Met inachtneming van bovenstaande wordt de termijnagenda vastgesteld. 

  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
De heer Sistermans (Inwonersbelangen) vraagt op welke wijze de raad en 
het college omgaan met de evaluatie U10? Afgesproken wordt dat fracties 
hun input bij de griffie kunnen aanleveren. De input wordt doorgeleid naar de 
U10. 
 
Wethouder Ten Hagen meldt de commissie dat de aanstaande 
Natuurbeschermingswet grote consequenties kan hebben voor gemeenten. 
Thans wordt de reikwijdte ervan in kaart gebracht. De wethouder zegt toe 
dat de raad hierover binnenkort een Rib zal ontvangen. Zo mogelijk wordt in 
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die Rib de beantwoording van de artikel 40 vragen van de fractie van 
Progressief Woerden over de Natuurbeschermingswet meegenomen. 
 
Voorts meldt wethouder Ten Hagen dat in het overleg kerngroep platform 
slappe bodem een bestuurdersconferentie voorbereid wordt t.b.v. 
kennisdeling onderling. 

  

7. Rondvraag 

1. De heer Van Iersel (LijstvanderDoes) stelt vragen over het knotten 
van wilgen en de frequentie/differentiatie daarbij. Aanleiding is het 
knotten van wilgen langs de Molenvlietbaan. 

Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen en geeft aan dat er in het 
aangehaalde geval iets niet goed is verlopen en dat dit in het vervolg in 
algemene zin in de beheerplannen nog duidelijker wordt opgenomen. Hij 
zegt toe dat de raad de beheerplannen binnen afzienbare termijn (indicatie 
maand/anderhalve maand) tegemoet kan zien via een Rib. 
 

2. De heren Bom (STERK Woerden) en Van Meijeren (CDA) stellen 
vragen over de realisatie van de zuidelijke randweg Woerden 
(BRAVO). 

Wethouder Stolk beantwoordt de vragen en geeft aan op korte termijn een 
overleg met de verantwoordelijk gedeputeerde te hebben. Zij zegt toe dat de 
raad daarna een Rib met betrekking tot de stand van zaken kan verwachten. 
 

3. Mevrouw Postma (LijstvanderDoes) stelt vragen over een 
bloemenpluktuin voor schoolkinderen in Snel & Polanen. 

Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen en geeft aan dat het college 
graag medewerking verleent aan het initiatief, maar dat er geen geschikte 
locatie is in Snel & Polanen. 

  

8. Raadsinformatiebrief (16R.00685) stand van zaken uitvoering 
hondenbeleid 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Communicatie met omwonenden en betrokkenen 
- Rol en functie van de klankbordgroep 
- Handhaving van het beleid / acceptatie door de inwoners 
- Verscheidene locaties en de stand van zaken daaromtrent 
- Hondenpoepzuigmachine 
- Financiën / hondenbelasting 

 
College: 
Wethouder Ten Hagen gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. Hij zegt toe dat de raad, zoals al eerder 
afgesproken, een Rib inzake een brede, algehele evaluatie tegemoet kan 
zien. Daarin wordt eveneens de stand van zaken met betrekking tot de 
individuele locaties genoemd. 
De wethouder roept de commissieleden op technische vragen via de 
ambtelijke route te laten verlopen. 
 
Conclusie/advies: 
Het onderwerp is op dit moment voldoende aan de orde geweest. In de 
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aanstaande septembervergadering komt de brede, algehele evaluatie van 
het hondenbeleid aan de orde.  

  

9. Raadsinformatiebrief inzake actualisatie gemeentelijk waterbeleidsplan 
2018-2022 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Agenda provincies en waterschappen t.b.v. kabinetsformatie 
- Riool-overstorten 
- Klimaatadaptatie 
- Baggeren 
- Operatie Steenbreek / inwoners stimuleren mee te werken aan 

“onbestrate” tuinen 
- Doorrekenen watersysteem 
- Betrokkenheid / consulteren van de gemeenteraad 
- Grondwater in relatie tot oudere wijken 
- Consequenties van de Omgevingswet 
- Planning  

 
College: 
Wethouder Ten Hagen gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. Hij geeft aan dat de door het commissie gedane 
suggesties zullen worden meegenomen in het vervolgtraject cq de 
planvorming. 
De raad zal verder in het proces worden meegenomen. Hij zegt toe de vraag 
m.b.t. het effect van dit plan op de rioolheffing schriftelijk af te doen. 
 
Conclusie/advies: 
Het onderwerp is hiermee voldoende aan de orde geweest. Afgesproken 
wordt dat er binnen afzienbare tijd een informatiebijeenkomst inzake de 
Omgevingswet wordt georganiseerd (streven voor de zomer 2017). 

  

10a. 
10b. 

a. Raadsinformatiebrief (16R.00813) duurzaamheid tot in de haarvaten 
van de Woerdense samenleving  
b. Raadsinformatiebrief (17R.00068) startnotitie participatieproces 
Duurzame Samenleving 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Rol van de gemeenteraad 
- Samenvoegen van trajecten / inzichtelijkheid / dwarsverbanden 
- Samenleving “verleiden” / stimuleren bedrijven en ondernemers 
- Botsende hogere regelgeving (Den Haag) 
- Garanties / sturing / formulering smarter 
- Alternatieven voor olie- en gasboring 
- Zonnepanelen op de geluidswal 
- Duurzaamheid van de gemeentelijke organisatie 
- Participatietraject: managen van verwachtingen 
- Financiën / relatie met begroting 2018 

 
College: 
Wethouder Haring gaat in op de inbreng van de commissie en beantwoordt 
de vragen. Hij geeft in algemene zin aan dat de opmerkingen van de 
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commissie in het vervolgtraject aan de orde kunnen komen. Hij zegt de 
commissie toe: 

- De raad krijgt op korte termijn een overzicht van data m.b.t. het 
participatietraject (zie kalender Ris). 

- De raad krijgt uiterlijk 1 april een overzichtelijk actieplan, waarin zo 
smart en concreet mogelijk wordt ingegaan op onder meer: 

 mogelijke tussenstappen en kengetallen; 

 verfijning van de doelstellingen; 

 wijze van monitoring daarvan. 
 
Conclusie/advies: 
Het onderwerp is met inachtneming van bovenstaande hiermee voldoende 
aan de orde geweest. Het CDA overweegt een motie t.b.v. de 
raadsvergadering van 23 februari om kaders vanuit de raad mee te geven. 

  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 

 



Lijst van aanwezigen 

 

Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      
CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot   R. Hofma 

 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   F. van Hout 

      STERK Woerden  W. den Boer    

  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 
 
 


