
 commissie Ruimte | besluitenlijst

datum donderdag 16 november 2017

opening 20.00 uur sluiting 23.35 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 acht insprekers aangemeld voor twee agendapunten. De heren Bruckman, 
Hugen, Brak (Stichting Hugo Kotestijn) en Van Selm spreken in op agendapunt 8 
(Bestemmingsplan Oudelandseweg 44); de dames Jelluma en Carleé (Bomenstichting) 
en de heren Van Tuijl en Kempen spreken in op agendapunt 9 (Raadsinformatiebrief 
voer de bomenkap aan de Van Kempensingel).

3. Vaststellen agenda

Agendapunt 7 (Rondvraag) wordt aangehouden tot Wethouder Stolk aanwezig is. Met 
inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering

Besluit: de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Algemeen van 5 oktober 
2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5a. Vaststellen termijnagenda november 2017

Besluit: de termijnagenda van november 2017 wordt vastgesteld.

5b. Hamerstukkenlijst

Er zijn geen hamerstukken voor de hamerstukkenlijst aangemeld.

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking

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

Besluit: Vanwege tijdsgebrek wordt de rondvraag van D66 en CDA over extra treinen 
Utrecht – Leiden schriftelijk beantwoord.

8. Raadsvoorstel (17R.00038) inzake bestemmingsplan Oudelandseweg 44

Insprekers
1. Dhr. Bruckman 
2. Dhr. Hugen
3. Dhr. Brak (namens de stichting Hugo Kotestijn)
4. Dhr. Van Selm

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

 Het bouwvolume van het voorgenomen gebouw;
 De hoogte van het voorgenomen gebouw;
 De ruimtelijke indeling van het gebouw & de inpassing in de omgeving – entree 

van Woerden;
 De haalbaarheid van de exploitatie in relatie tot aanpassingen aan het gebouw;
 Parkeren;
 De kwaliteit van de participatie op dit onderwerp;
 Risico’s van planschade.

College
Wethouder Ten Hagen zegt toe vóór de raadsvergadering een drie dimensionale artist 
impression van het voorgenomen gebouw aan de raad te sturen.
Wethouder Ten Hagen zegt toe vóór de raadsvergadering informatie over de financiële 
consequenties van de planvorming tot nu toe en van een mogelijke aanpassing van de 
plannen aan de raad toe te sturen.

Conclusie
De commissie geleidt het voorstel als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 
30 november. De commissie merkt op dat behandeling vergaande wijzigingen mogelijk 
een latere behandeling vereisen.

9. Raadsinformatiebrief (17R.00841) inzake beantwoording artikel 40-
vragen over bomenkap van Kempensingel

Inspreker
1. Dhr. Van Tuijl;
2. Mvr. Jelluma;
3. Mvr. Carleé (Bomenstichting);
4. Dhr. Kempen.
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Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende:

 De uitspreken van wethouder Ten Hagen over dit onderwerp in de media;
 De noodzaak van kap van bomen op deze locatie ten opzichte van andere 

locaties;
 De procedure in het participatietraject;
 De (on)wenselijkheid van kap van de bomen;
 Verkeersveiligheid en herinrichting van de locatie.

College
Wethouder Ten Hagen gaat in op de inbreng van de commissie. Hij geeft aan de 
besluitvorming te heroverwegen, mede op basis van de initiatieven/het alternatieve plan 
van de insprekers.

Conclusie
De raadsinformatiebrief is voor dit moment voldoende besproken. De fractie 
LijstvanderDoes kondigt een motie over een bomenbeleidsplan aan.

11. Raadsvoorstel (17R.00651) inzake kosten verbinden aan het inleveren 
van bouw- en sloopafval op de milieustraat

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

 De effecten van het voorgestelde beleid op mensen met een kleine beurs;
 Hoe dumping van afval als gevolg van het voorgestelde beleid te voorkomen is;
 Compensatie van de kosten van het inleveren van bouw- en sloopafval via de 

afvalstoffenheffing;
 De juridische toelaatbaarheid het gratis inleveren van bouw- en sloopafval;
 De mogelijkheden om te controleren op de herkomst van het bouw- en 

sloopafval.

College
Wethouder Stolk gaat in op de inbreng en vragen vanuit de commissie en zegt toe 
aanvullende controlemogelijkheden voor de herkomst van bouw- en sloopafval te 
onderzoeken.

Conclusie
De commissie geleidt het voorstel als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 
30 november. De fracties van LijstvanderDoes en de VVD willen nog met de raad van 
gedachten wisselen.
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- Schorsing – vervolg vergadering op dinsdag 21 november om 20.00

Conclusie
De vergadering wordt geschorst om 23.35 na behandeling van agendapunt 11. 
Agendapunten 10a, 10b, 10c en 12 worden na voortzetting op dinsdag 21 november om 
20.00 uur behandeld.
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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 J. de Kort
G.J.C.J. Eissens T. van den End
T.J. Boersma
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 L. van Leeuwen

VVD R.C.L. Bakker F.J.D. Bos
I. Berkhof-de Vos S. Onrust
S. van Hameren F.J.C. van Hout

STERK Woerden W. den Boer H.P. Hammelburg
E.L. Bom M. Verheyen

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 G. Corten
O. Vliegenthart
W. Plukaard
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