MENINGSVORMENDE RAAD I 16 MEI 2013

ACTIELIJST (CONCEPT)

Nr

Onderwerp

Actie

1.

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Jan Hardenberg
Griffie: Petra van der Poel
CDA: Leon Zoet en Cees Egberts.
Samen Beter Nieuwkoop: Stef Leliveld en
Aat van Putten
VVD: Paul Platen en Quinten Dobben
MPN: Jaap Aartman en Teun Baas
Progressief Nieuwkoop: Kees Hagenaars en
Elly de Jeu
D66: Marco Oehlenschläger en Tom van den
Braak
SGP/CU: Herbert den Hertog (vanaf
agendapunt 4)
OLN: Robert van der Jagt
Collegeleden: Trudy Veninga
Ambtelijke ondersteuning: Franc Wiedenhoff
Insprekers:
Bij agendapunt 3:
- A.S.M. Polder (zienswijze 33)
- Van der Laan (zienswijze 86 en 145)
- Verbruggen (zienswijze 88 en 147)
- G.J. Sanders (zienswijze 107)
- Souren namens Krol (zienswijze 108)
- Jacques de Koning (zienswijze 159)
- Gerrie Lenting (zienswijze 106)
Bij agendapunt 4:
- Mevrouw Smits namens Oudenaarde
(zienswijze 5)
- Frank Pieterse namens mevrouw
Pieterse (zienswijze 13)
- Mevrouw Den Braber (zienswijze 17)
- Jan Boogaard (zienswijze 42)

2.

Vaststellen agenda

Ongewijzigd vastgesteld

3.

Raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop"
B&W stelt de raad voor:
 In te stemmen met de inhoudelijke
beantwoording van de ingediende
zienswijzen;

Plankaarten zijn nu aangepast zodat deze
voor de besluitvormende raadsvergadering
beschikbaar zijn.
Er komt een extra bijeenkomst van de
commissie Hoorzitting om bij te praten over de
laatste wijzigingen.

gemeente nieuwkoop griffie









In te stemmen met de ambtshalve
voorgestelde wijzigingen ten
opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan "Kern
Nieuwkoop";
Het bestemmingsplan "Kern
Nieuwkoop" gewijzigd vast te
stellen met inbegrip van de
verwerking van de voorgestelde
wijzigingen;
Het college van burgemeester en
wethouders te machtigen voor de
afhandeling van de
bestemmingsplanprocedure na
vaststelling;
Geen exploitatieplan vast te stellen.

De wethouder geeft antwoord op vragen en
opmerkingen van de raad over:
- Hoogte woonschepen en de relatie
met bouwbesluit en bouwverordening
- Hoogte recreatiewoningen
- Dossier Sanders-Krol
- “Bodegraven” 17 meter
(wijzigingsbevoegdheid B&W)
- Grenzen “Natura 2000” in de nieuwe
kaarten
Wethouder heeft extra informatie toegezegd
over:
 risico op planschade i.v.m. vergroting
woonschepen en recreatiewoningen.
 de wijzigingsbevoegdheid van B&W
bouwhoogte bedrijven tot 17 meter
(beeldkwaliteitsplan)
 Grenzen Natura 2000.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de volgende
besluitvormende raadsvergadering op verzoek
van alle fracties.
(tot 21.58 uur)

4.

5.

Raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan "Noorden, Woerdense
Verlaat en Vrouwenakker"
B&W stelt de raad voor:
 In te stemmen met de inhoudelijke
beantwoording van de ingediende
zienswijzen;
 In te stemmen met de ambtshalve
voorgestelde wijzigingen ten
opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan "Noorden,
Woerdense Verlaat en
Vrouwenakker";
 Het bestemmingsplan "Noorden,
Woerdense Verlaat en
Vrouwenakker" gewijzigd vast te
stellen met inbegrip van de
verwerking van de voorgestelde
wijzigingen;
 Het college van burgemeester en
wethouders te machtigen voor de
afhandeling van de
bestemmingsplanprocedure na
vaststelling.
Raadsvoorstel Verklaring van geen
bedenkingen Veenweg 23 Noorden
B&W stelt de raad voor een ‘verklaring van
geen bedenkingen’ zoals bedoeld in artikel
6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht in
ontwerp af te geven voor het geheel
vernieuwen van een woonhuis aan de
Veenweg 23 te Noorden.

De wethouder geeft antwoord op vragen en
opmerkingen van de raad over:
- Dossier Oudenaarden
- Waterkerend dijklichaam
- Simon van Capelweg 52
Wethouder zoekt waterkerend dijklichaam
verder uit.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de volgende
besluitvormende raadsvergadering op verzoek
van alle fracties.

(schorsing tot 22.53 uur)
De wethouder geeft antwoord op de gestelde
vragen en opmerkingen over:
- Waarom raadsbesluit (3 maart 2011)
- Schuur afbreken in overeenkomst.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de volgende besluitvormende
raadsvergadering.
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6.

Raadsvoorstel Verklaring van geen
De wethouder geeft antwoord op de gestelde
E
bedenkingen Westkanaalweg 10 Ter Aar vragen en opmerkingen:
B&W stelt de raad voor een ‘verklaring van
- Bestemming veranderen versus
geen bedenkingen’ zoals bedoeld in artikel
verplaatsing
6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht in
- Nevenactiviteit versus
ontwerp af te geven voor de aanvraag om
hoofdactiviteiten
omgevingsvergunning op Westkanaalweg
- Ruimte voor ruimteregeling
10E te Ter Aar.
- Kosten van procedure
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de volgende besluitvormende
raadsvergadering.
(tot 23.09 uur)

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

Geen gebruik van gemaakt.

9.

Rondvraag
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.

Progressief Nieuwkoop vraagt wethouder
Elkhuizen naar het rapport geluidmeting
Schiphol. Wethouder geeft aan dat zodra het
binnen is direct naar de raad gestuurd wordt.

10.

Actielijst Meningsvormende Raad I van
11 april 2013 vaststellen

Ongewijzigd vastgesteld

11.

Sluiting

Om 23.11 uur
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