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1.

datum

donderdag 16 maart 2017

opening

20.00 uur

sluiting

23.30 uur

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 W. van der Lee spreekt namens een aantal omwonenden (hondenbezitters) in
over het onderwerp hondenuitrenveld Boekentuin. Hij vraagt de gemeente regie te
nemen in dit dossier, zodat er spoedig een definitieve oplossing kan komen.

3.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld, waarbij de agendapunten 9a en b worden omgewisseld.

4.

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering

Besluit: de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte van 9 februari
2017 wordt conform vastgesteld.

5.

Vaststellen termijnagenda maart 2017

Besluit: de termijnagenda maart 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen
opmerkingen.

6.

Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking

Er wordt door zowel de commissie als het college geen gebruik gemaakt van dit
agendapunt.

7.

Rondvraag
1. De heer Bom (STERK Woerden) stelt vragen over de aanpak ontwikkeling
zonnewal Harmelen

Wethouder Haring geeft aan dat er inmiddels gesprekken zijn geweest met betrokken
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overheden. Hij meldt dat er een raadsinformatiebrief over dit onderwerp in wording is,
die de raad eind maart tegemoet kan zien. Voorts meldt hij dat we al met al op het
goede spoor zitten.
2. De heer Ekelschot (CDA) stelt vragen over de stand van zaken rond de
exploitatie van de Cattenbroekerplas.
Wethouder Stolk geeft aan de afgelopen tijd het proces zo zorgvuldig als mogelijk te
hebben doorlopen, vandaar dat er enige vertraging is ontstaan. Er is nu één beoogd
ondernemer in beeld. De raad wordt in april tijdens de informatiebijeenkomst nader op
de hoogte gesteld. Dat betekent wel dat er dit jaar nog geen volwaardige accommodatie
zal zijn.
3. De heer Van Iersel (LijstvanderDoes) stelt vragen over het inzaaien van bermen
met bloemen.
Wethouder Ten Hagen geeft aan dat er geen geschikte bermen zijn om dit jaar in te
zaaien met bloemen en dat er geen plannen zijn om deel te nemen aan de Nationale
Zaaidag. De vraag van de heer Van der Lit over de Potterskade wordt schriftelijk
afgedaan.
4. De heer Van Iersel (LijstvanderDoes) stelt vragen over de Nationale
Boomfeestdag.
Wethouder Ten Hagen zegt toe dat Woerden volgend jaar zal meedoen aan de
Nationale Boomfeestdag.

8.

Raadsvoorstel (17R.00122) inzake versnelling woningbouw 2017
Woerden

Inspreker
1. De heren Everaardt en Van der Lit spreken in hun hoedanigheid als
bestuursleden wijkplatform Snel en Polanen / Waterrijk de commissie toe. Zij zijn
niet tegen de plannen, maar vragen daarbij wel dringend aandacht voor de
verkeersafwikkeling in de wijk en de complete inrichting van het gebied
Snellerpoort.

2. De heer C. Sterk geeft de commissie een aantal overwegingen mee. Voorts heeft
hij twijfels bij een aantal uitgangspunten, dat de gemeente hanteert.

3. De heren L. Smit en K. van Berk (Het Ouden Huis) wijzen de commissie op hun
initiatief. Het Ouden Huis biedt ouderen een zelfstandige woonruimte, waarbij zij
worden ondersteund in hun hulp- en zorgvraag.
Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende:
 Planning (realisme) omtrent het realiseren van de woningen
 Verscheidene beoogde locaties voor het (versneld) realiseren van woningbouw

2 van 5

commissie Ruimte | besluitenlijst







en de effecten / consequenties voor de directe omgeving
Aantallen te huisvesten statushouders / temporiseren / nareizigers
Initiatief Het Ouden Huis
Spreiding in de wijken en kernen van statushouders én type woningen (sociale
huur / koop)
Relatie met ontwikkelvisie Middelland
Relatie met strategische woningbouwplanning en woonvisie

College
Wethouder Ten Hagen gaat in op de inbreng van de commissie en beantwoordt de
vragen. Hij gaat in op de “berekening” van de aantallen statushouders en schetst de
wijze waarop de burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Hij geeft aan dat het separaat
bijgevoegde ontwerp-raadsbesluit in beslispunt 3 foutief geformuleerd is (“sociale” komt
te vervallen).
Hij zet uiteen op welke wijze de afwegingen m.b.t. de voorgestelde locaties tot stand zijn
gekomen. Hij gaat daarbij uitgebreid in op het initiatief Het Ouden Huis en de beoogde
locatie aan De Bleek 1 in relatie tot ontwikkelvisie Middelland.
Hij zegt toe dat het college de raad een update verstrekt m.b.t. wachttijden en zoektijden
sociale huurwoningen voor de raadsvergadering van 30 maart. Tevens geeft hij aan
schriftelijk terug te komen op het te hanteren aantal te huisvesten statushouders mede
in relatie tot gezinshereniging.
Voorts wordt het ontwerp-besluit aangepast (punten 3 (schrappen “sociale”) en 4A en 4B
(voorwaardelijkheid/relatie).
De raad wordt voorts periodiek geïnformeerd over de verdere uitvoering van het
ontwikkelen van de bouwlocaties.
Conclusie
De fractie LijstvanderDoes kondigt een motie inzake het initiatief Het Ouden Huis aan.
De fracties van CDA en VVD overwegen amendementen t.a.v. de onderdelen locatie De
Bleek 1 in relatie tot ontwikkelvisie Middelland en het aantal te huisvesten
statushouders.
Met inachtneming van bovenstaande toezeggingen wordt het voorstel doorgeleid naar
de raadsvergadering van 30 maart 2017.

9a
9b

Communicatie "overheid - samenleving" in het ruimtelijk domein
Plaatsing UMTS-masten

Inspreker
De heer Rijneker spreekt namens een aantal omwonenden in. Hij gaat in op de plaatsing
van een antennemast op een gebouw van GroenWest (foto-bijlage wordt uitgedeeld). De
omwonenden vinden de mast niet passen in de omgeving en vragen zich af of de mast
terecht zonder vergunning is geplaatst. Namens de omwonenden heeft hij een aantal
vragen voor de commissie cq “politiek” in het algemeen.
Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende:
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Algemeen:
 Communicatie en burgerparticipatie – houding van en gewekte verwachtingen
door de overheid
 Verwachtingen van insprekers bij de commissie en portefeuillehouder
Kavelpad Kanis:
 Doorlopen procedures m.b.t. enquête / tijd voor inwoners
 Impact
Antennebeleid:
 Duidelijkheid van regels en antennebeleid
 Verantwoordelijkheid gemeente en eigenaar van het pand
 Handhavend optreden gemeenten
 Antenneconvenant
College
Wethouder Ten Hagen gaat in op de inbreng van de commissie en beantwoordt de
vragen. Hij ziet geen aanleiding om de enquête kavelpad De Kanis opnieuw uit te zetten.
T.a.v. de casus plaatsing antenne merkt hij op dat -naar alle waarschijnlijkheid- het gaat
om antennes die vergunningsvrij mogen worden geplaatst.
Hij zegt toe met GroenWest in gesprek te gaan over communicatie naar de bewoners en
omwonenden over dergelijke zaken. Voorts geeft hij aan zorg te dragen voor
beantwoording van de vragen van de insprekers.
Conclusie
Met inachtneming van bovenstaande is dit onderwerp op dit moment voldoende aan de
orde geweest.

10.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.
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Fractie

Raadsleden

Fractieassistenten

CDA

A. Draisma
H.R.M. Ekelschot
M.L.A. Hollemans
P.J. van Meijeren
A. Noorthoek
V.S.M. Streng
T. van Soest-Vernooij

J.W.P. Boere
R. Hofma

D66

G.F. Becht
G.J.C.J. Eissens
H.J. Hoogeveen
S.A.J. van Megen
R.B. Niewold

T. Boersma
T. van den End
J. de Kort

Inwonersbelangen

H.A. van Assem
J. Arentshorst
T.J.R. Peters
J.L.M. van Rensen

E. van Deutekom
J. Sistermans
G.C. Weerelts

Progressief Woerden

J. IJpma
L. Issarti
M.H.T. van Noort
J.J. Vierstra

J.G. Franken
A. de Jong
G.C.H. van der Lit

ChristenUnie-SGP

S.C. Brouwer
H. van Dam
H. van der Griendt

H.J. de Jonge
H.T. Bulk
D. van der Wind-Hoogeveen

LijstvanderDoes

J.C. van der Does
C. van Iersel
M.A.H. Kingma

A. Bolderdijk
C. Postma-van Iersel

VVD

R.C.L. Bakker
I. Berkhof-de Vos
S. van Hameren

F.J.D. Bos
R.J. Kunst
F.J.C. van Hout

STERK Woerden

W. den Boer
E.L. Bom

H.P. Hammelburg
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
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