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 Datum  donderdag 27 mei 2021, voortgezet op 1 juni 2021  

 Opening  20.00 uur Sluiting 23.54 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
Er zijn 31 raadsleden aanwezig in de digitale vergadering. De voorzitter stelt vast dat er een 
quorum is.  

 

2. Vaststellen agenda 

- De aangekondigde motie vreemd van Woerden voor Democratie over uitstel van de 
Omgevingswet wordt aangehouden tot na de themabijeenkomst over de stand van zaken 
van de Omgevingswet op 10 juni; 

- De aangekondigde motie vreemd over het bestemmingsplan voor Geestdorp 10 wordt 
geagendeerd als bespreekstuk bij agendapunt 9; 

- Interpellatieverzoek van de VVD en Woerden voor Democratie wordt aangenomen met 
algemene stemmen. Het interpellatiedebat zal plaatsvinden als agendapunt 6; 

- Op verzoek van de heer Bakker (Woerden voor Democratie) wordt (hoofdelijk) gestemd 
over de behandeling van het raadsvoorstel stedenbouwkundige visie Stationsgebied. Het 
voorstel om het raadsvoorstel nogmaals te bespreken tijdens de Politieke Avond van 3 of 17 
juni wordt met 6 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen. 

 

3. De inwoner aan het woord 

Mevrouw Mathijssen maakt gebruik van het spreekrecht en spreekt in over de 
verkeersveiligheid op de Schoollaan/Tuinderij in Harmelen.  

 

4. Raadsvragen 

Raadsvragen subsidieaanvraag Oostdam 
Mevrouw Van Noort (Progressief Woerden) stelt mede namens de VVD, STERK Woerden, WeDo 
politiek, D66, ChristenUnie/SGP en Woerden voor Democratie raadsvragen over de afgewezen 
subsidieaanvraag voor de Oostdam. Aanvullend daarop stelt de heer Bakker (Woerden voor 
Democratie) raadsvragen over ditzelfde onderwerp.  
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Wethouder Noorthoek beantwoordt de raadsvragen.  
 
Raadsvragen toekomstvisie WoerdenSport 
De heer Bakker (Woerden voor Democratie) stelt raadsvragen over de toekomstvisie van 
WoerdenSport.  
 
Wethouder Noorthoek beantwoordt de raadsvragen. Hij zegt toe dat het plan van aanpak in 
2022 aan de raad wordt voorgelegd en dat in 2023 het eindrapport over de toekomst van 
WoerdenSport  gereed zal zijn.  

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 22 april en de Politieke Avond van 
12 mei ongewijzigd vast. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt zonder stemming 
aangenomen. 

 

5c Vaststellen langetermijnagenda 

Mevrouw Franken vraagt bij T-184 om de toevoeging dat het over Ferm Wijzer Light gaat. 
De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 
1. Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken Veiligheidsregio Utrecht; 

[Stemverklaring van de heer Van Aalst namens CDA] 
2. Raadsvoorstel reserve volkshuisvesting de Pionier; 
3. Raadsvoorstel uittreden gemeente Vijfheerenlanden uit de AVU; 
4. Raadsvoorstel zienswijze op de ontwerp-jaarrekening 2020 en de ontwerp-

programmabegroting 2021 van het Recreatieschap de Stichtse Groenlanden; 
5. Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding budgetindicaties scenario’s Exercitieveld; 
6. Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding geanonimiseerde delen intentieovereenkomst 

Snel en Polanen; 
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7. Raadsvoorstel zienswijze lidmaatschap WSGO AVU. 
worden zonder stemming aangenomen. 

 

6. Interpellatiedebat Parkeerbeleid 

Op verzoek van de heer Van Hout (VVD) en de heer Bakker (Woerden voor Democratie) wordt 
een interpellatiedebat gevoerd.  
 
Wethouder Noorthoek zegt toe dat de raad in oktober wordt geïnformeerd via een 
raadsinformatiebrief over aanpassingen in het parkeerbeleid en knelpunten waar het college 
tegenaan is gelopen. Daarnaast ook over de stand van zaken van de werkgroep parkeerbeleid en 
zaken die op de korte termijn opgelost moeten worden. 
 
Motie 
- De motie ‘naar parkeerbeleid dat werkt op papier en in praktijk’, ondertekend door de heer 

Van Hout (VVD), wordt ingediend.  
- De motie ‘vervolgstappen naar een nieuw parkeerbeleid’, ondertekend door de heer Bakker 

(Woerden voor Democratie), wordt ingediend.  
 
Stemming 
- De motie ‘naar parkeerbeleid dat werkt op papier en in praktijk’ wordt in stemming 

gebracht. [Stemverklaring de heer Van Meijeren (CDA)] De motie wordt met 17 stemmen 
voor en 14 stemmen tegen aangenomen.  

- De motie ‘vervolgstappen naar een nieuw parkeerbeleid’ wordt in stemming gebracht. 
[Stemverklaring de heer Van Meijeren (CDA)] De motie wordt met 9 stemmen voor en 22 
stemmen tegen verworpen.  

 

- Schorsing 

De voorzitter schorst om 23.10 uur de vergadering tot dinsdag 1 juni 2021, 20.00 uur. 

 

- Heropening 

De voorzitter opent op dinsdag 1 juni om 20.00 uur de vergadering.  

 

7. Raadsvoorstel bestemmingplannen Snellerpoort en Snel en Polanen 

Indiening moties/amendementen 
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Bij het bestemmingsplan Snellerpoort wordt ingediend: 
• het amendement ‘grootstedelijk aan het station’, ondertekend door de heer Bos (VVD); 
• de motie ‘aanvullende verkoopvoorwaarden woningen Snel en Polanen en Snellerpoort 

Woerden’, ondertekend door de heer Bos (VVD), mevrouw Van Soest (CDA), mevrouw 
Vrolijk (STERK Woerden) en de heer Bakker (Woerden voor Democratie); 

• de motie ‘beperken geluidsoverlast Staatsliedenkwartier ten gevolge van de verdere 
ontwikkeling Snellerpoort en Snel en Polanen’, ondertekend door de heer Bakker (Woerden 
voor Democratie), de heer Vierstra (Progressief Woerden), de heer Van Assem 
(Inwonersbelangen) en mevrouw Van Soest (CDA); 

• de motie ‘kleinschalige woonvormen voor senioren die niet alleen willen wonen’, 
ondertekend door mevrouw Van Soest (CDA), mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), 
mevrouw Boersma (Progressief Woerden) en mevrouw Vrolijk (STERK Woerden); 

• de motie ‘van bezit naar gebruik’, ondertekend door de heer Vierstra (Progressief Woerden) 
en de heer Boersma (D66); 

• de motie ‘denk goed na voordat je eigen grond verkoopt. Wellicht kun je er zelf wat mee’, 
ondertekend door de heer Bakker (Woerden voor Democratie). 

 
Bij het bestemmingsplan Snel en Polanen wordt ingediend: 
• het amendement ‘minder hoog, met evenveel woningen in Snel en Polanen’, ondertekend 

door de heer Bos (VVD) en de heer Van Assem (Inwonersbelangen); 
• De motie ‘winkelplein Snel en Polanen’, ondertekend door de heer Boersma (D66), de heer 

Bos (VVD), mevrouw Van der Wind (ChristenUnie/SGP), de heer Vierstra (Progressief 
Woerden) en mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes). 

 
Toezeggingen 
• Wethouder De Weger zegt toe inzichten over het daadwerkelijke aantal woningzoekenden 

in Woerden te betrekken bij het raadsvoorstel over het addendum op de Woonvisie en 
vooruitlopend hierop de raad te informeren over gemeentelijk grondbezit en gemeentelijke 
ontwikkeling van woningen als oplossing voor het woonprobleem; 

 
Besluit bestemmingsplan Snellerpoort (woongebied) 
• Het amendement ‘grootstedelijk aan het station’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 8 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen. 
• Het raadsvoorstel bestemmingsplan Snellerpoort wordt in stemming gebracht. 

[stemverklaring de heer Van Assem (Inwonersbelangen)] Het voorstel wordt met 30 
stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. 

• De motie ‘aanvullende verkoopvoorwaarden woningen Snel en Polanen en Snellerpoort 
Woerden’, wordt gewijzigd in stemming gebracht. De motie wordt met 25 stemmen voor en 
6 stemmen tegen aangenomen. 

• De motie ‘beperken geluidsoverlast Staatsliedenkwartier ten gevolge van de verdere 
ontwikkeling Snellerpoort en Snel en Polanen’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt 



Raadsvergadering | Besluitenlijst 

    
 
 

 
 

5 van 8 

met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. 
• De motie ‘kleinschalige woonvormen voor senioren die niet alleen willen wonen’ wordt in 

stemming gebracht. De motie wordt met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
aangenomen. 

• De motie ‘van bezit naar gebruik’ wordt gewijzigd in stemming gebracht. De motie wordt 
met 15 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘denk goed na voordat je eigen grond verkoopt. Wellicht kun je er zelf wat mee’ 
wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 3 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
verworpen. 

 
Besluit bestemmingsplan Snel en Polanen (uitbreiding winkelcentrum) 
• Het amendement ‘minder hoog, met evenveel woningen in Snel en Polanen’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 5 stemmen voor en 26 stemmen tegen 
verworpen. 

• Het raadsvoorstel bestemmingsplan Snel en Polanen wordt in stemming gebracht. Het 
voorstel wordt met 30 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. 

• De motie ‘winkelplein Snel en Polanen’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 29 
stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.  

 

8. Raadsvoorstel stedenbouwkundige visie Stationsgebied 

Indiening moties/amendementen 
• Het amendement ‘extra scenario’s’, ondertekend door de heer Bakker (Woerden voor 

Democratie), wordt ingediend; 
• Het amendement ‘ruimtereservering fietstunnel vooralsnog behouden’, ondertekend door 

de heer Bakker (Woerden voor Democratie) en mevrouw Vrolijk (STERK Woerden), wordt 
ingediend; 

• Het amendement ‘sterkere onderhandelingspositie over parkeren’, ondertekend door de 
heer Bos (VVD), wordt ingediend; 

• De motie ‘financiële verkenning Stationsgebied’, ondertekend door de heer Boersma (D66), 
de heer Van Meijeren (CDA), mevrouw Van der Wind (ChristenUnie/SGP), de heer Vierstra 
(Progressief Woerden), de heer Bos (VVD), mevrouw Vrolijk (STERK Woerden), de heer 
Bakker (Woerden voor Democratie) en mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes),  wordt 
ingediend; 

• De motie ‘openhouden Polanertunnel’, ondertekend door de heer Bos (VVD), mevrouw 
Vrolijk (STERK Woerden), mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes) en de heer Bakker 
(Woerden voor Democratie), wordt ingediend; 

• De motie ‘verlengen Beneluxlaan’, ondertekend door de heer Boersma (D66), mevrouw Van 
der Wind (ChristenUnie/SGP), de heer Vierstra (Progressief Woerden), mevrouw Vrolijk 
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(STERK Woerden), de heer Bakker (Woerden voor Democratie) en mevrouw Van Leeuwen 
(LijstvanderDoes), wordt ingediend; 

• De motie ‘dynamisch parkeren, nu en in de toekomst’, ondertekend door de heer Bos (VVD), 
wordt ingediend; 

• De motie ‘klankbordgroep omwonenden oude Minkemaschool’, ondertekend door 
mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), de heer Van Assem (Inwonersbelangen), de heer 
Bos (VVD) en de heer Bakker (Woerden voor Democratie), wordt ingediend; 

• De motie ‘bouwen in samenhang met de omgeving’, ondertekend door de heer Bos (VVD), 
de heer Vierstra (Progressief Woerden), mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), de heer 
Bakker (Woerden voor Democratie) en de heer Van Assem (Inwonersbelangen), wordt 
ingediend. 

 
Toezeggingen 
• Wethouder Noorthoek zegt toe in oktober of november 2021 een besloten avond te 

organiseren over de financiën van het gehele gebied (inclusief Middelland en Snellerpoort). 
Daarin wordt de (definitieve) uitvoering van fase 1 besproken en kan een doorkijk gegeven 
worden naar de daaropvolgende fases. Tijdens deze avond worden de gelden van de 
woonimpuls, de stand van zaken van het gebiedsfonds, de infrastructurele werken, de 
reserves, en een toelichting lobbytraject besproken. Over deze onderwerpen zal ieder jaar 
aan de raad gerapporteerd worden.  
Elke fase wordt goedgekeurd door de raad. Er worden geen zaken uitgevoerd die niet door 
de gemeenteraad financieel gedekt zijn.  

• Wethouder Noorthoek zegt toe in het najaar, voor de bijeenkomst over fase 1, een 
verkenning met de raad te zullen delen hoe het college de infrastructurele routing voor het 
gehele gebied ziet (inclusief de brug en de auto’s en bussen op de Minkemalaan). Daarin 
wordt nadrukkelijk aangegeven wat de voor- en nadelen zijn van het verlengen van de 
Beneluxlaan.   

 
Besluit 
• Het amendement ‘extra scenario’s’ wordt ingetrokken; 
• Het amendement ‘ruimtereservering fietstunnel vooralsnog behouden’ wordt in stemming 

gebracht. 11 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen; 
• Het amendement ‘sterkere onderhandelingspositie over parkeren’ wordt gewijzigd in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 14 stemmen voor en 17 stemmen tegen 
verworpen; 

• Het raadsvoorstel stedenbouwkundige visie Stationsgebied wordt in stemming gebracht. 
Het voorstel wordt met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen; 

• De motie ‘financiële verkenning Stationsgebied’ wordt stemming gebracht. De motie wordt 
met 30 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen; 

• De motie ‘openhouden Polanertunnel’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 14 
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stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen; 
• De motie ‘verlengen Beneluxlaan wordt aangehouden; 
• De motie ‘dynamisch parkeren, nu en in de toekomst’ wordt stemming gebracht. De motie 

wordt met 13 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen; 
• De motie ‘klankbordgroep omwonenden oude Minkemaschool’ wordt stemming gebracht. 

De motie wordt met 11 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen; 
• De motie ‘bouwen in samenhang met de omgeving’ wordt stemming gebracht. De motie 

wordt met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. 

 

9. Motie vreemd aan de orde van de dag 

Indiening motie 
• De motie ‘voorleggen bestemmingsplan Geestdorp 10 aan raad’, ondertekend door de heer 

Hollemans (CDA), de heer Van Assem (Inwonersbelangen), mevrouw Van Leeuwen 
(LijstvanderDoes), mevrouw Van der Wind (ChristenUnie/SGP), de heer Van Hout (VVD) en 
mevrouw Boersma (Progressief Woerden), wordt ingediend. 

 
Besluit 
• De motie ‘voorleggen bestemmingsplan Geestdorp 10 aan raad’ wordt in stemming 

gebracht. [Stemverklaring mevrouw Franken (Progressief Woerden) en mevrouw Van Altena 
(D66)]. De motie wordt met 24 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. 

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.54 uur. 
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Fractie  Raadsleden  Voorzitter ☒ Victor Molkenboer 
CDA ☒ Rumo van Aalst   Griffie ☒ Mark Tobeas 
 ☒ John Boere   ☒ Liesje Wanders 
 ☒ Arjen Draisma   ☒ Reinhild Freytag 
 ☒ Marco Hollemans   ☒ Sanne van den Hoek 
 ☒ Job van Meijeren   ☐ Sandra Verhoef 
 ☒ Vera Streng     
    Wethouders ☒ George Becht 
LijstvanderDoes ☒ Lia Arentshorst   ☒ Arjan Noorthoek 
 ☒ Jaap van der Does   ☒ Ad de Regt  
 ☒ Chris van Iersel   ☒ Tymon de Weger 
 ☒ Lenie van Leeuwen     
 ☒ Anno Visser     
 ☒ Monique Verheyen     
       
VVD ☒ Florian Bos     
 ☒ Florian van Hout     
 ☒ Simone Onrust     
       
Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma     
 ☒ Coby Franken     
 ☒ Marieke van Noort     
 ☒ Jelmer Vierstra     
       
STERK Woerden ☒ Wout den Boer     
 ☒ Rianne Vrolijk     
       
ChristenUnie-SGP ☒ Simon Brouwer     
 ☒ Lia Noorthoek     

☒ Daphne van der Wind     
      

D66 ☒ Saskia van Altena     
 ☒ Tom Boersma     
 ☒ Birgitte van Hoesel     
       
Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem     
       
WeDo Politiek ☒ Wilma de Mooij     
       
Woerden voor 
Democratie 

☒ Reem Bakker     
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