commissie Ruimte | besluitenlijst

1.

datum

donderdag 14 september 2017

opening

20.00 uur

sluiting

23:22 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.
Er zijn aanmeldingen ontvangen voor het spreekrecht:
1. De heren Brandenburg en Coppens (De Groene Buffer) spreken bij dit
agendapunt in over het onderwerp woningbeleid aan de WA-laan te Harmelen.
2. De heer W. Tinholt (wijkplatform Hoge Rijndijk/Boerendijk e.o. in oprichting),
betreft de agendapunten 8 en 9.
3. De heer A. de Goey (POVW), betreft de agendapunten 8 en 9.

3.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering

Besluit: de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte van 8 juni 2017
wordt conform vastgesteld.

5a.

Vaststellen termijnagenda september 2017

Besluit: de termijnagenda van september 2017 wordt vastgesteld.
In overleg met de commissie wordt toezegging T-263 (duurzaamheid onderwijs) van het
overzicht geschrapt, omdat deze niet meer actueel is.

5b.

Hamerstukkenlijst

De hamerstukkenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.

Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking
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Er zijn geen mededelingen vanuit het college of vragen vanuit de commissie.

7.

Rondvraag
1. CDA stelt vragen inzake woningbouw voor senioren in Kamerik

Wethouder Ten Hagen geeft aan dat er op dit moment drie geïnteresseerde kopers zijn
voor seniorenwoningen in Kamerik. Daarbij voldoet de koopprijs die voor een
seniorenhuis betaald moet worden aan de normen die de raad en college met elkaar
hebben afgesproken. Hij ziet na twee bewonersavonden in dat er wellicht een
handreiking naar de doelgroep gedaan moet worden om meer kopers aan te kunnen
trekken. Daarom heeft de wethouder de intentie om nogmaals met de doelgroep te gaan
praten en wellicht nadere stappen te ondernemen.
2. CDA stelt vragen inzake lobby station Woerden
Wethouder Stolk geeft aan de afgelopen jaren onderhandeld te hebben met NS/Prorail
om te bereiken dat aan de noordkant van het Woerdense station de parkeerplaats gratis
gebruikt kan worden. Zij geeft aan qua verdere lobby nog niet heel veel meer te hebben
gedaan dan in de raadsinformatiebrief is aangegeven. Het onderwerp komt regelmatig
op tafel in overleggen met de NS, het samenwerkingsverband Alphen aan den Rijn Gouda - Woerden en de U10. Zij heeft begrepen dat NS/ProRail niet eerder dan 2040
met spoorverdubbeling Woerden – Leiden zal beginnen.

8.

Raadsvoorstel (17R.00396) inzake verkeersvisie Woerden 2030

Inspreker
De heren Tinholt en De Goey spreken in op dit onderwerp en tegelijkertijd ook op het
onderwerp onder agendapunt 9. De heer Tinholt gaat in op de verkeersmaatregelen in
Woerden west. De heer De Goey benadrukt dat de voorliggende verkeersvisie een
samenhangend geheel is, waar de politiek niet in zou moeten “shoppen”. Hij geeft aan
dat de participatiegroep graag meedenkt met de uitwerking van de visie. Voorts wijst hij
de commissie erop dat er in het kader van de Westelijke randweg al veel onderzoek is
gedaan. Het is onnodig om alle aspecten opnieuw te onderzoeken en zo onnodig
belastinggeld te besteden.
Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende:
 Geformuleerde visie, ambities en uitgangspunten
 Complimenten voor het opleveren van een goed product / doorlopen
participatietraject / rol college daarbij
 Periodiek actualiseren van de visie
 Wel of niet “shoppen” in de verkeersvisie
 Samenhang tussen alle onderdelen
 Uitwerking van de visie in deelplannen
 Relatie met verkeersmaatregelen in Woerden west
 Financiën / relatie met begroting
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College
Wethouder Stolk geeft aan dat het opstellen van de uitvoeringsplannen van de
verkeersvisie wordt opgepakt met de middelen die er nog over zijn. Voorts zegt zij toe
dat het college het gehele proces inzake de totstandkoming van de verkeersvisie –
inclusief de eigen rol- zal evalueren. Deze zal aan de raad worden aangeboden.
Conclusie
De commissie geleidt het raadsvoorstel door als bespreekstuk naar de raadsvergadering
van 28 september. Het CDA heeft aangegeven amendementen te zullen indienen.

9.

Raadsvoorstel (17R.00677) inzake onderzoeksopdracht onderzoek
Westelijk Randweg Woerden

Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende:
 Complimenten voor de nieuwe ideeën die uit fractieverslagen zijn gekomen
 Tijdsduur / doorlooptijd onderzoek
 Nulmeting
 Meenemen van de informatie uit onderzoeken die al zijn gedaan
 Afspraken in het bestuursakkoord
 Duurzaamheid
 Meting kosten-baten analyse / op welke vraag geeft het onderzoek antwoord?
 Sweco-rapport van 1 juli 2016
College
Wethouder Stolk geeft aan dat met betrekking tot het tijdsaspect de procedure die door
de raad is vastgesteld wordt gevolgd. Zij zal bekijken of de doorlooptijd kan worden
versneld. Het onderzoek zal daarnaast 40 jaar vooruit kijken waarbij er ook gebruik
gemaakt zal worden van nog bruikbare onderzoeken. Voorts geeft zij aan dat het thema
duurzaamheid opgenomen wordt in het rapport, eveneens als de kosten-baten analyse
waarbij alle plussen en minnen omgezet worden in te vergelijken getallen. Zij legt verder
uit op welke wijze er in de organisatie en het college is omgegaan met het Swecorapport van 1 juli 2016.
Conclusie
De commissie geleidt het raadsvoorstel door als bespreekstuk naar de raadsvergadering
van 28 september. Wethouder Stolk zegt toe haar uiterste best te zullen doen om vóór
de raadsvergadering te komen met een raadsinformatiebrief, waarin zij onder meer
ingaat op verkorting van de doorlooptijd en de wijze waarop het college met het Swecorapport van 1 juli 2016 is omgegaan.

10.

Raadsvoorstel (17R.00360) inzake koopgarantieregeling en instellen
Reserve Volkshuisvesting

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de reserve vergaderavond op 19 september
2017.
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11.

Raadsvoorstel (17R.00702) inzake opgave duurzame samenleving

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de reserve vergaderavond op 19 september
2017.

-

Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering om 23.22 uur tot dinsdag 19 september.
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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.L.E. van der Tol

D66

G.F. Becht
G.J.C.J. Eissens
T.J. Boersma
S.A.J. van Megen
R.B. Niewold

J. de Kort
T. van den End

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

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

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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