MENINGSVORMENDE RAAD I 17 januari 2013

ACTIELIJST (CONCEPT)

Nr

Onderwerp

Actie

1.

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Jan de Jong
Griffie: Edzard van Holthe
CDA: Nicolette Oosterhof-Heemskerk,
Cees Egberts.
Samen Beter Nieuwkoop: Stef Leliveld
VVD: Jan Hardenberg,
Quinten van Dobben
MPN: Jaap Aartman,
Teun Baas
Progressief Nieuwkoop: Berry Dors,
Kees Hagenaars.
D66: Marco Oehlenschläger,
Tom van den Braak
SGP/CU: Herbert den Hertog
OLN: Robert van der Jagt
Collegeleden: Frans Buijserd (vanaf
21.50 uur), Trudy Veninga, Guus Elkhuizen,
Piet Melzer (vanaf 23.00 uur).
Ambtelijke ondersteuning: Erik Strating en
Wim de Ruiter van BRO Advies (bij
agendapunt 3 bestemmingsplan Ter Aar en
Bovenland), Sjoerd Dijkstra (bij agendapunt 6
brugbediening).
Insprekers: Mariska de Kleer,
dhr. M. de Groot, dhr. M. Biesemans en
Tristan Zevenhoven (allen bij agendapunt 3
bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland)

2.

Vaststellen agenda

Ongewijzigd vastgesteld

3.

Raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland
B&W stelt de raad voor in te stemmen met
de beantwoording van de zienswijzen en
de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van
het ontwerpbestemmingsplan en het
gewijzigde bestemmingsplan vast te
stellen.

Mariska de Kleer wijst op een verkeerde
nokhoogte die in het bestemmingsplan is
opgenomen.
Dhr. M. Biesemans geeft aan dat zijn bedrijf,
een ‘darmspoelerij’, te maken heeft gekregen
met een handhavingskwestie. Hij meldt dat dit
in het bestemmingsplan opgepost kan
worden.
Dhr. M. de Groot bevestigd het verhaal van de
heer Biesemans. Zijn bedrijf is de verhuurder
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van het bedrijf van de heer Biesemans.
Tristan Zevenhoven houdt een pleidooi
namens P. van Eijk om van perceel kadastraal
7417 een bedrijfsbestemming te maken en er
bebouwing toe te staan voor opslag.
Detailhandel zal het worden, dat is mooi, maar
in ogen van Van Eijk is opslag in nieuw
gebouw nodig is. Dit wordt toegelicht.
Wethouder Veninga betreurt het dat
bedrijfswoningen niet in bestemmingsplan
waren ingetekend. Zij meent dat het nu goed
is gecorrigeerd. In de toekomst kan een
voorontwerp bestemmingsplan wel weer
overwogen worden. Dan worden mogelijk in
een eerder stadium dergelijke fouten er uit
gehaald.
Wethouder Veninga geeft aan dat bij Van Eijk
in de zienswijze periode de motivatie voor
opslag ruimte ontbrak. Nu, te elfder ure, is
deze motivatie er wel. Een ruimtelijke
onderbouwing moet opgesteld worden (nog
voldoende parkeerplaatsen, ambtelijke toets,
ruimte voor bezwaar van omwonenden en
planschade overeenkomst). Wethouder
Veninga stelt voor om na vaststelling van dit
bestemmingsplan een aparte procedure te
doorlopen.
De kwestie die de heer Biesemans aankaart
hoort thuis in een handhavingsprocedure. Zij
hebben geen zienswijze op het
bestemmingsplan ingediend.
Wethouder Veninga laat weten dat de
bouwhoogten in de hele gemeente wordt
gelijkgetrokken. De nok hoogte die overal
gehanteerd wordt is 10 m.
De horecagelegenheid aan het Vosholplein
wordt niet belemmerd in zijn huidige gebruik
door een categorie 1 bestemming.
Wethouder Veninga zegt op verzoek van de
raad toe om de reactie op zienswijze 11 te
herlezen en mogelijk te herformuleren. Voor
de besluitvormende raadsvergadering zal zij
de raad over de beraadslaging van B&W
informeren.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt algemeen
aanvaard om het als een discussiestuk in de
volgende besluitvormende raadsvergadering
te agenderen.
4.

Raadsvoorstel Zienswijzen ontwerp
Huisvestingsverordening Holland
Rijnland 2013
B&W stelt de raad voor in te stemmen met

De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt als een
hamerstuk in de volgende besluitvormende
raadsvergadering.
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de geformuleerde zienswijze.
Raadsvoorstel Speerpunten Groene Hart
Agenda Nieuwkoop
B&W stelt de raad voor in te stemmen met
deze notitie. De notitie moet bijdragen aan
het behartigen van het Nieuwkoopse
belang in de discussie over de toekomst
van Holland Rijnland.

De burgemeester wijst er op dat
betrokkenheid onder Groene Hart gemeenten
wel nodig is en blijft.

Raadsvoorstel Bediening gemeentelijke
bruggen
B&W stelt de raad voor een krediet
beschikbaar te stellen van € 446.000 voor
de Paradijsbrug, de Grote Brug en de
Westveensebrug om over te gaan op
“zelfbediening met automatische sluiting”

Wethouder Elkhuizen geeft aan dat bij de
Westveensebrug in Woerdense Verlaat snel
iets moet gebeuren gezien de ervaringen van
het afgelopen jaar.

7.

Mededelingen uit gemeenschappelijke
regelingen
AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen
doen over de diverse gemeenschappelijke
regelingen waaraan de gemeente
deelneemt.

Geen gebruik van gemaakt

8.

Berichten uit B&W
a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

Wethouder Melzer wil graag een mededeling
in beslotenheid doen. De raad stemt hiermee
in. Na agendapunt 10 (vaststelling actielijst
MR I 6-12-12) wordt de vergadering
geschorst.

9.

Rondvraag
Geen gebruik van gemaakt.
Op grond van art. 71 van het reglement van
orde kunnen vragen aan het college
gesteld worden die niet vooraf
aangekondigd zijn. Indien de vragen niet
direct beantwoord worden dan worden ze
binnen 30 dagen schriftelijk door het
college beantwoord.

10.

Actielijst vorige meningsvormende raad
vaststellen (MR I van 6 december 2012)

Ongewijzigd vastgesteld

11.

Schorsing

Om 23.00 uur,
om vervolgens om 23:25 uur na een besloten
deel van de vergadering gesloten te worden.

5.

6.

De raad wil het voorstel in de volgende
meningsvormende raad terug laten komen.
Raadsleden kunnen dan overwegen of er
andere onderwerpen geformuleerd moeten
worden of dat onderwerpen beter belicht
moeten worden. Progressief Nieuwkoop wil
bijvoorbeeld een uitgebreidere paragraaf over
natuur. Vanuit B&W komt er geen gewijzigd
voorstel.
Het wordt niet geagendeerd in de volgende
besluitvormende raadsvergadering.

De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt als een
discussiestuk in de volgende
besluitvormende raadsvergadering.
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