
Besluitenlijst van de 
commissie Ruimte 
 
  
Datum: 19 januari 2017  
Opening: 20.30 uur    Sluiting: 21.30 uur 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:30 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 is een aanmelding ontvangen van mevrouw Pels. Zij spreekt in tijdens 
agendapunt 8 (molen De Windhond). 

  

3. Vaststellen agenda 
Vanwege de politieke actualiteit, die in de raadsvergadering voorafgaand 
aan deze commissievergadering is ontstaan (o.m. aankondiging aftreden 
wethouder De Weger) worden na een korte discussie de agendapunten 9 
(stand van zaken uitvoering hondenbeleid) en 10 (actualisatie gemeentelijk 
waterbeleidsplan) aangehouden tot de eerstvolgende commissievergadering 
Ruimte. 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
Besluit: de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte van 8 
december 2016 wordt conform vastgesteld.  

  

5. Vaststellen termijnagenda januari 2017 
1. Mevrouw Berkhof (VVD) vraagt hoe het staat met de ontsluiting van 

de Harmelerwaard (T-148)? 
Afgesproken wordt dat het college deze vraag schriftelijk zal beantwoorden. 
 

2. De heer Weerelts (Inwonersbelangen) vraagt het college aan te 
geven wat de stand van zaken m.b.t. T-179 Dammolen-Middelmolen 
Harmelen, T-263 Duurzaam onderwijs en T-248 Glasvezel is.  

Afgesproken wordt dat het college deze vraag schriftelijk zal beantwoorden. 
 

3. Mevrouw Van Soest (CDA) P-036 toekomstscenario’s molen De 
Windhond. 

Afgesproken wordt om dit onderdeel mee te nemen bij de behandeling van 
agendapunt 8. 
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6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
Wethouder Stolk gaat in op actualiteiten bij de AvU. De organisatie is qua 
omvang kwetsbaar. Daarom heeft het algemeen bestuur besloten de 
kwetsbare onderdelen (met name personeel technische aangelegenheden) 
onder te brengen bij RMN, Reiniging Midden Nederland. Dit heeft geen 
financiële consequenties voor de gemeente. Het serviceniveau blijft daarbij 
minimaal gelijkwaardig. 

  

7. Rondvraag 

1. De heer Vierstra (Progressief Woerden) vraagt naar aanleiding van 
een brief van een inwoner over de toegankelijkheid van de Syntus-
bussen of de haltes in de gemeente Woerden voldoende adequaat 
zijn en of de gemeente nog iets kan doen aan het feit dat de halte 
Amsterdamlaan is opgeheven?  

Wethouder Stolk geeft aan dat dit primair via Syntus verloopt. De gemeente 
zal Syntus vragen de bevindingen in Woerden terug te koppelen. De vraag 
m.b.t. de opgeheven halte aan de Amsterdamlaan wordt schriftelijk 
afgedaan. 
 

2. De heer Van Meijeren (CDA) stelt een serie vragen over woningbouw 
in Kamerik.  

Wethouder Stolk gaat in op een aantal ontwikkelingen. Wijzigingen in de 
projectleiding, versnelde huisvesting statushouders, onvoldoende 
communicatie naar betrokkenen, capaciteitstekort in de ambtelijke 
organisatie. De woonvisie vormt steeds de basis van de ontwikkelingen, 
maar de huisvesting van statushouders dient ook ten uitvoering te worden 
gebracht. Zij geeft voorts aan dat: 

- De uitkomsten van de enquête worden op korte termijn (2 à 3 
weken), zo mogelijk eerder, aan de betrokkenen toegezonden. 

- Het feitenrelaas/de evaluatie omtrent de vertraging wordt op redelijk 
korte termijn aan de raad gezonden. 

 
3. Mevrouw Van Soest (CDA) stelt vragen over de verkeerssituatie 

rondom scholencluster Harmelen (veiligheid schoolgaande kinderen). 
Wethouder Stolk geeft aan dat het “haal en wegbreng”-gedrag van 
betrokken nog niet naar verwachting functioneert, maar dat het college niet 
van oordeel is dat er een onveilige situatie is. Vanuit de school wordt 
meerdere keren gecommuniceerd naar de ouders over de wijze van 
parkeren en het halen en brengen van kinderen. 
 

4. De heer Boersma (D66) stelt een serie vragen over het spoorboekje 
naar “Woerden klimaatneutraal 2030”.  

Afgesproken wordt dat deze vragen “als ware het artikel-40 vragen” worden 
afgedaan. Wethouder Stolk geeft aan dat het spoorboekje op korte termijn 
aan de raad wordt aangeboden. 

  

8. Burgerbrief inzake “molenaar hoort in molen De Windhond” 
Insprekers: 
Mevrouw Pels schetst de commissie welke ontwikkelingen zich hebben 
afgespeeld en welke afspraken er omtrent de molen zijn gemaakt. Ze pleit 
ervoor dat de molenaar in de molen komt te wonen en roept de politiek in het 
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algemeen op om dit mogelijk te maken. 
 
De molenaar, de heer Dolman, is aanwezig om eventuele vragen vanuit de 
commissie te beantwoorden. 
 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Wenselijkheid dat de molenaar in de molen woont 
- Maatschappelijke functie van de molen 
- Maatschappelijke kosten 
- Commerciële exploitatie / rendement 
- Botsende belangen 
- Nog te ontvangen toekomstscenario’s 

 
College: 
Wethouder Stolk gaat in op de inbreng van de commissie en beantwoordt de 
vragen. Zij geeft aan dat er gesprekken met partijen zijn geweest en dat een 
raadsvoorstel over toekomstscenario’s op zeer korte termijn aan de raad 
wordt voorgelegd. Dit voorstel kan in de cyclus van maart worden 
behandeld, zo mogelijk nog in de cyclus van februari. 
 
Conclusie/advies: 
Het onderwerp is op dit moment voldoende aan de orde geweest. De 
commissie wacht het voorstel van het college af inzake de 
toekomstscenario’s van molen De Windhond en gaat op basis daarvan 
wederom in gesprek met elkaar. 

  

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 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 
 
 


