commissie Ruimte | besluitenlijst

1.

datum

donderdag 13 april 2017

opening

20.00 uur

sluiting

23.20 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 Brandenburg spreekt in over het woningbouwbeleid aan de WA-laan in
Harmelen. Hij kan zich niet vinden in de plannen om een beperkt aantal bungalows en
patiowoningen te bouwen. Hij vraagt om, conform de woonvisie, op die locatie woningen
in de prijscategorie €200.000,- / €225.000,- te realiseren.

3.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld, waarbij de agendapunten 8 en 9 in gezamenlijkheid
worden behandeld.

4.

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering

Besluit: de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte van 16 maart
2017 wordt conform vastgesteld.

5.

Vaststellen termijnagenda maart 2017

Besluit: de termijnagenda april 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.
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7.

Rondvraag
1. De heer Van Iersel (LijstvanderDoes) stelt vragen n.a.v. de beantwoording van
artikel 40 vragen over het kappen van bomen aan de Wulverhorstbaan en de
Middellandbaan

Wethouder Ten Hagen antwoordt dat er sinds 2014 een stabiel bomenbestand is van
rond de 30.000 bomen. Voor die periode was het aantal ongeveer 31.000. Er is geen
uitbreiding van dit aantal voorzien, wel houdt de gemeente zich aan de herplantplicht. Er
is geen apart bomenbeleid, dit is onderdeel van het groen-blauwbeleidsplan.
De zuidelijke randweg is van de provincie. Het is de keuze van de provincie om daar
geen bomen te planten.
2. De heer Van der Does (LijstvanderDoes) stelt vragen over de bediening van
bruggen
Wethouder Ten Hagen antwoordt dat er een overeenkomst met Ferm Werk is gesloten
over het bedienen van de bruggen. De medewerkers zijn nog niet voldoende opgeleid,
dit vergt eigenlijk een nautische opleiding. Ze zijn wel geïnstrueerd. De wethouder
schetst de overwegingen waarom voor Ferm Werk is gekozen en heeft nog overleg met
Ferm Werk over opleiding en kennis. Doel is dat de veiligheid erop vooruit gaat.
3. Mevrouw Van Soest (CDA) stelt vragen over de zakpaal op ’s-Gravensloot.
Wethouder Stolk is niet aanwezig. Om die reden wordt afgesproken dat de
beantwoording uiterlijk vrijdag 14 april, 17.00 uur, schriftelijk wordt toegezonden aan de
commissie.

8.
9.

Raadsvoorstel (17R.00181) inzake wenselijkheid crematorium
gemeente Woerden
Raadsvoorstel (17R.00159) inzake gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof

Insprekers
1. De heer R. van Baalen (A&S-advocaten namens 5 omwonenden) gaat in zijn
bijdrage in op onder meer de haalbaarheid van een crematorium en de gekozen
locatie. Hij betoogt dat de vestiging/exploitatie van een crematorium niet
haalbaar is. Verder geeft hij aan dat de gekozen locatie op bezwaren stuit, onder
meer op het gebied van de verkeersafwikkeling.

2. De heer Boer (buurtcomité Geestdorp) geeft aan dat er minder behoefte aan een
crematorium in Woerden is dan wordt voorgesteld. Met betrekking tot de
voorgestelde locatie zijn er in de ogen van omwonenden te veel bezwaren op
onder andere verkeerstechnisch en planologisch gebied.
Verschillende commissieleden stellen vragen aan de insprekers.
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Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende:
- Principiële bezwaren
- Draagvlak directe omgeving / gevoelde weerstand
- Landschappelijk inpasbaarheid / verkeersafwikkeling
- Geschiktheid van de locatie Rijnhof / druk op de omgeving
- Mogelijkheden in de regio
- Haalbaarheid / marktpartij / exploitatie / achterliggende cijfers – prognoses
- Kosten planvorming / investeringen / reeds gemaakte kosten
- Dialoog tussen meerderheid en minderheid
- Algemene plan begraafplaatsen
College
Wethouder Haring gaat in op de inbreng van de commissie en beantwoordt de vragen.
Hij geeft de commissie in overweging om vanwege het geringe draagvlak voor de locatie
Rijnhof alsnog de alternatieve locaties te onderzoeken op haalbaarheid/wenselijkheid.
Zulk een onderzoek kan in 2 à 3 maanden worden afgerond. De raad zou daarna een
besluit kunnen nemen.
Conclusie
Beide voorstellen worden doorgeleid naar de bespreekagenda van de raadsvergadering
van 20 april. Het CDA overweegt een amendement (nadere voorwaarden) bij het
voorstel inzake de wenselijkheid van een crematorium in de gemeente Woerden.

10.

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

Inspreker
De heer Dolman deelt mede dat zijn werkwijze door een commissie is getoetst en dat
het resultaat positief is bevonden.
Dit agendapunt wordt voortgezet tijdens de commissievergadering van 18 mei 2017.

10.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 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
A. van der Tol

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

C. Arentshorst
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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