MENINGSVORMENDE RAAD I

11 september 2014

ACTIELIJST (CONCEPT)

Nr

Onderwerp

Actie

1.

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Berry Dors
Griffie: Edzard van Holthe
Samen Beter Nieuwkoop: Lyna Kant,
Lizet Keijzers, Leen Mur
Fractieassistenten: Robert van der Jagt
CDA: Nicolette Oosterhof, Leon Zoet
Fractieassistenten: Jamiel Arens
MPN-PN: Kees Hagenaars, Jan Tersteeg
Fractieassistenten: Jan Dirven
VVD: Jan Hardenberg, Paul Platen (vanaf
22.40 uur)
Fractieassistenten: Quinten van Dobben,
Tom de Kleer (tot 22.30 uur)
D66: Marco Oehlenschläger,
SGP/CU:
Fractieassistenten: Laurens Verduijn,
Herbert den Hertog
Collegeleden: Guus Elkhuizen,
Trudy Veninga
Ambtelijke ondersteuning: Rahil Kouch (bij
agendapunt 3), Sjoerd Dijkstra (bij
agendapunt 5)
Inspreker: Johan van Dijk (bij agendapunt 3)

2.

Vaststellen agenda

Ongewijzigd vastgesteld

3.

Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie
bestemmingsplan Landelijk gebied
B&W stelt aan de raad voor deze notitie vast
te stellen.

Johan van Dijk, spreekt namens meerdere
cumelabedrijven (cultuurtechnische werken,
meststoffendistributie en loonwerk agrarisch
= loonbedrijven). Hij bepleit voor
cumelabedrijven een planologische
beleidsstatus als specificering in de groep
‘niet-agrarische bedrijven’.
Wethouder Veninga benadrukt dat ook dit
bestemmingsplan ‘conserverend’ is. Enkele
verzoeken en afspraken worden ingepast.
Legalisering is wenselijk, mits het past
binnen provinciale regels. Het proces is in
2010 al vastgesteld in het kader van
actualisatie na de verplichte digitalisering
van de bestemmingsplannen.
Voorbeeld van ontwikkeling: Bed & breakfast
wordt gestimuleerd. ‘Agrarisch’ blijft wel de
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hoofdfunctie van landelijk gebied. Met
stekeholders (o.a. LTO) wordt dit verder
uitgewerkt.
Bouwblok vergroting wil gemeente
vooralsnog niet maximaliseren. Dat heeft
provincie al wel gedaan: 2 ha. Overleg met
stakeholders hierover kan standpunt
wijzigen.
Wethouder Veninga gaat in op het voorstel
van D66 om de commissie hoorzitting
bestemmingsplannen actief te betrekken bij
de ontwikkeling van dit bestemmingsplan.
De tijd van het voorontwerp is hier zeer
geschikt voor (januari 2015).
De raad wordt ook bij alle
inloopbijeenkomsten uitgenodigd.
D66 geeft aan dat commissie hoorzitting
bestemmingsplannen in dat traject
desgewenst zelf ook stakeholders kan
uitnodigen.
Wethouder Veninga geeft aan dat mogelijk
onwenselijke ontwikkelingen als agrarische
bedrijven ophouden eventueel opgenomen
kunnen worden. Ook dit kan met commissie
besproken worden.
Visie ruimte en mobiliteit van provincie wordt
aangepast zodra het ruimte behoefte
onderzoek van Greenport Aalsmeer is
vastgesteld. Gemeente stelt eigen
bestemmingsplan vast.
100 m2 van vloeroppervlak van woning mag
gebruikt worden voor bedrijf aan huis. Bij
Bed & Breakfast mag het zelfs tot 30% benut
worden.
Het kaartmateriaal gaat mee met het
voorontwerp. De esclavering kan besproken
worden zodra de kaarten er zijn.
Het woonbotenbeleid zoals ingezet bij kern
Nieuwkoop wordt weer gehanteerd.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de volgende
besluitvormende raadsvergadering.
4.

Raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan Simon van Capelweg
78 en 80, Noorden
B&W stelt de raad voor het
bestemmingsplan vast te stellen met
inbegrip van de aan het plan toegevoegde
Nota van Aanpassingen en
B&W te machtigen voor de afhandeling van
de bestemmingsplan-procedure na
vaststelling.

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

5.

Raadsvoorstel Coördinatie en toezicht op
werkzaamheden kabels en leidingen
B&W stelt de raad voor om vast te stellen:
een nieuwe verordening, een wijziging van
de Algemene plaatselijke verordening (Apv)
en een wijziging in de tarieven.

Wethouder Elkhuizen zorgt nu al dat bij
omvangrijke projecten ondergrondse
werkzaamheden worden afgestemd.
Door meldingsplicht kunnen ook bij andere
projecten op initiatief van een nutsbedrijf de
overige nutsbedrijven geïnformeerd worden.
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Die hebben dan als voordeel geen extra
kosten om de weg open te breken.
Wethouder Elkhuizen stelt de raad voor om
de tekstsuggesties van de VVD over te
nemen (op één na) en deze voor de
besluitvormende raadsvergadering aan te
leveren.
De raad stemt hier mee in.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk
in de volgende besluitvormende
raadsvergadering.
6.

Brief B&W: Regionale uitvoering van de
Participatiewet
Ingekomen brief nummer 431 (BR 17 juli
2014). Op verzoek van de VVD is deze brief
geagendeerd.

VVD wil uitwisselen met raad hoe de raad is
meegenomen in het proces tot nu toe en wat
wenselijk is in de toekomst. Bovendien
maken zij zich zorgen over € 1 mln korting
van Alphen aan SWA.
SGP-CU vindt dat raad in ieder geval laatste
2 weken intensief betrokken is.
MPN-PN heeft gisteren geconstateerd dat op
onderdelen invloed van de raad nog mogelijk
is. Zij willen dus in toekomst goed
aangesloten blijven.
CDA heeft geen behoefte om nog meer bij
SWA betrokken te worden.
SBN maakt zich ook zorgen over
ontwikkelingen bij SWA. Maar zij worden
goed geïnformeerd. Omdat Alphen
gehouden is aan gemeenschappelijke
regeling, maken zij zich niet direct zorgen
over bezuinigingsvoorstel.
De raad heeft dit onderwerp voldoende
besproken. VVD en MPN-PN willen actiever
betrokken worden. Andere partijen scharen
zich achter SBN die aangeeft in
agendacommissie te bespreken of er nog
extra oriëntatie nodig is op een
decentralisatie onderwerp.

7.

Mededelingen uit gemeenschappelijke
regelingen

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

Geen gebruik van gemaakt.

10.

Actielijst Meningsvormende Raad I
vaststellen
 3 juli 2014 Meningsvormende raad I

Ongewijzigd vastgesteld

11.

Sluiting

Om 22.58 uur
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