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COMMISSIE VOOR RUIMTELlJKE ZAKEN

vergadering van 14 september 2010

Open bare

aanvang 19. 30 uur

VOORLOPIGE AGENDA

Nr.

Onderwerp met toelichting

Status *

Opening

Agenda

T er vaststelling

Notufen vergadering van 15 juni 2010

T er vaststellng

(190368)
Spreekrecht burgers

Volksvertegenwoordiging

Klimaatbeleid - haalbaarheidsstudie

Bespreken , daarna raad

biomassa-erf (189998)

(bespreekstuk/ham erstuk)

krediet beschikbaar stellen

Toelichting:

voor haalbaarheidsstudie biomassa-erf

Putten
Bestemmingsplan Hussefsesteeg

Bespreken , daarna raad

(195392)

(bespreekstuk/ham erstuk)

Straatnaamgeving (191144)

Bespreken , daarna raad

Toelichting:

nieuwe straatnaam bij

(bespreekstuk/ham erstuk)

verzorgingstehuis Schauw
Welstandsnota; 1
Toelichting:

wijziging (193967)

Aanpassing welstandsnota

Bespreken , daarna raad
(bespreekstuk/hamerstuk)

aan invoering Wabo

Bestemmingsplan Stenenkamerseweg

Bespreken , daarna raad

24-a (194459)

(bespreekstuk/ham erstuk)

Toelichting:

vaststelling

bestemmingsplan - verplaatsen woning

Opmerkingen

Bestemmingsplan Veenhuizerveldweg 3
(194473)
Toelichting:

Bespreken , daarna raad
(bespreekstuk/ham erstuk)

vaststellen

bestemmingsplan - uitbreiding Bakkers-

boschje
Bestemmingsplanwijziging perceel C

Bespreken , daarna raad

5068 (194533)

(bespreekstuk/ham erstuk)

Toelichting:

verzoek

bestemmingsplanwijziging van bosgebied
naar Wonen afwijzen

Bespreken , daarna raad

Bouwverordening (193814)

(bespreekstuk/hamers tuk)

wijziging

Toelichting:

bouwverordening, wijziging samenstellng
en reglement welstand i.v. m. Wabo en

vergroting rayon
Wegen (193132)
Toelichting:

Bespreken , daarna raad
(bespreekstuk/hamerstuk)

voorstel i.v. m. aanleg

rotonde Van Geenstraat/Nijkerkerstraat
en aanpassingen Van Geenstraat
Voorontwerp bestemmingsplan Kom

Bespreken

West (193141)
Toelichting:

voorstel vrijgeven voor

overleg
Vragen aan het college

Controleren

Terugkoppeling vanuit

Controle

samenwerkingsverbanden en andere
organisaties of instituties

Sluiting
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Commissieverslag op 21 juni 2010 verzonden aan: zie verzendlijst commissie
Versfag van de vergadering van de commissie voor Ruimtelijke Zaken van 15 juni 2010
gehouden om 19. 30 uur in het gemeentehuis.

Aanwezig
De voorzitter

de heer ing. J. van den Brink.

De leden

de heer drs. B. Cornelissen;
de heer H. Dekker;

mevrouw ing. G. Eisenaar-van Rooijen;
de heer M. van den Hoek;
de heer R. Hoogendijk;
de heer A. Huijgen;

de heer E. Kfompenhouwer;

de heer G. van Lagen;

de heer mr. drs. H. G. Luitjes;
de heer E. van Rijn.

De secretaris

mevrouw dr. ir. M. J.

De wethouders .

de heer N. Gerritsen;

Florijn-

Bonhof (griffer).

de heer R. Koekkoek.

De notulist

1.
2.
De

de heer B. R.

den Boer.

Opening
voorzitter opent de vergadering en stett aan de orde:

Agenda

In verband met de inspreker stelt de voorzitter voor om agenda punt 7 , bestemmingspfan

kruispuntplateau BeulekampersteegNoorthuizerstraat direct na agendapunt 4 te

behandelen.

3.

Notulen van de vergadering van 18 mei 2010

Tekstuele aanpassing: Ten aanzien van pagina 7 merkt de heer

Hooqendiik op dat hij

een overzicht van de mileuklachten over geheel 2009 wenste te zien , en niet uitsluitend
een overzicht over Storteboom. Voor het overige worden de notulen ongewijzigd

vastgestefd.
Toezeggingen en afspraken

De voorzitter geeft aan dat op 27 mei er een informatiebijeenkomst over het biomassa is
geweest. Hierbij is uitgebreid informatie verstrekt.

Wethouder

Gerritsen meldt dat de bewoners van Bijsteren in de dertiende nieuwsbrief

zijn gewezen op de mogelijkheid om composteervaten aan te schaffen.

Koekkoek geeft aan dat tot juni 14 ontheffngen zijn verleend om meer dan
60 em te mogen gebruiken bij de uitstallng van de waren in de winkelstraat. 17 verzoeken

Wethouder

zijn afgewezen , 20 keer is geconstateerd dat de regels niet zijn nageleefd.
De heer

Koekkoek meldt dat hij met betrekking tot de eventuele verkeersmaatregelen in

het buitengebied om sluipverkeer naar de A28 te verhinderen inmiddels een afspraak

heeft gemaakt met de portefeuilehouder van Ermelo.
Wethouder

Gerritsen meldt dat het verslag en de monitoring van de mileuklachten ter
Hooqendiik

inzage hebben gelegen. Hij overhandigd een exemplaar aan de heer

Naar aanleiding van:

Huiigen op dat er is toegezegd dat

Naar aanleiding van de zevende pagina merkt de heer

er een hekwerk zou komen en dat er een overleg met de buurt zou zijn. Deze vijver is
zonder hek te gevaarlijk voor kleine kinderen.
Wethouder

Koekkoek antwoordt dat hij niet heeft toegezegd dat er een hek zal worden

geplaatst. Het park wordt in juni geopend en er zal een nieuwsbrief worden verspreid
waarin de keuzes voor de inrichting wordt toegelicht. Pas nadat het park is geopend zal
een bijeenkomst worden georganiseerd om de inrichting te evalueren.
De heer

4.

Huijqen hoopt dat het dan niet te laat zal zijn.
Spreekrecht burgers

De heer L. Doppenberg (Voorthuizerstraat 129) spreekt in over het bestemmingsplan

kruispuntplateau BeulekampersteegNoorthuizerstraat. Zijn inspraakreactie is als bijlage bij het

verslag gevoegd.
De heer

Huijqen vraagt naar de reactie van Veilig Verkeer Nederland , en of hij heeft

doorgevraagd. De inspreker geeft aan dat WN zijn vraag aan de provincie om de

voorrangssituatie bij zijn in/uitrit aan te pass en zinnig is , maar dat hij niet heeft doorgevraagd.
De heer
Van den Hoek vraagt zich af het voorsteJ van de inspreker het er veilger op maakt
voor de (brom)fietsers. Voor deze weggebruikers is de situatie ter hoogte van het tankstation
onoverzichtelijk. De kans is daardoor zeer groot dat bij een gewijzigde voorrang botsingen
ontstaan tussen bromfietsers en op de uitrit staande voertuigen.
De heer

Dekker informeert naar de afspraken met het tankstation over het parkeerverbod

langs de Voorthuizerstraat. De inspreker antwoordt dat deze afspraak is gemaakt door de
gemeente en het tankstation. Hijzelf heeft dus geen middelen om foutparkeerders aan te
spreken. Ais de auto s er niet zouden staan zou daarmee een deer van het probleem zijn
opgelost. Door de wijziging van de weg blijft het echter onoverzichtelijk vanuit zijn uitrit.

5.
De heer

Ontwerpbestemmingsplan Husselsesteeg (188450)
Cornelissen vindt het een fraai plan. Hij heeft vragen over het bodemonderzoek

bij de sloperij. Wat z;jn daar de risico
Wethouder

Gerritsen geeft aan dat een aantal jaar geleden het terrein al grotendeels is

schoongemaakt. Het stuk waar nog geen duidelijkheid over is , betreft het gedeelte onder
de hal. De eigenaar is verantwoordelijk voor de schoonmaak. Ais Pieper niet tekent zijn

er verschilende scenario s denkbaar. Het kan zijn dat Pieper zijn activiteiten niet
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verplaatst naar de Broekermolenweg. In dat geval wordt het bedrijf onder het

overgangsrecht ingepast. Ais Pieper vervolgens de zaak verkoopt, vervalt het
overgangsrecht voor de nieuwe eigenaar. De aanwezigheid van de sloperij heeft geen
invloed op de te bouwen woningen.

Huiiqen is benieuwd of de nieuwe woningen ten koste gaan van het contingent

De heer

van KWP3.

Gerritsen bevestigt dit.
Hoogendiik is bJij met het plan , maar vraagt zich af of de

Wethouder
Ook de heer

overige

locaties

aan de Husselsesteeg binnen afzienbare tijd ook worden herzien.

Gerritsen geeft aan dat de overige locaties worden meegenomen in de

Wethouder

herziening van het bestemmingsplan Keizerswoert.
De heer

KlomDenhouwer vraagt waarom het project twee jaar heeft stilgelegen.

Gerritsen antwoordt dat er druk is gewerkt aan het dossier om de afspraken

Wethouder

af te ronden. Vanwege de leeftjd van de heer Laseur is nu de tijd rijp om de afspraken te

realiseren.
De heer

Van den Hoek wil weten of een advies over archeologisch onderzoek wordt

opgevolgd en of de vergoeding voor de groenvoorziening kostendekkend is.
Wethouder
De heer

Gerritsen bevestigt dit.
Van den Hoek mist de verplaatsing van de hal van Pieper naar de

Broekermolenweg.
Wethouder

Gerritsen belooft dat de verplaatsing van de hal alsnog in het voorstel zal

worden verwerkt.
De

voorzitter concludeert dat een aangepast voorstel als bespreekstuk aan de

gemeenteraad kan worden voorgelegd.

6.
De heren

Vaststellng bestemmingsplan Engweg 14 (187970)
Huiigen KlomDenhouwer Van den Hoek

en

Dekker informeren naar de

achtergrond van de verhuurconstructie van de parkeerplaatsen.
Wethouder

Gerritsen geeft aan dat het de uitdrukkelijke wens van Habion is om via de

gemeente de parkeerplaatsen te verhuren. De eigenaar wil geen contract afsluiten met
een particulier. Ais na 20 jaar het contract riiet wordt verlengd is dat een probleem voor
de praktijk. Zij moeten zorgen dat ze voldoen aan de parkeernormen.
De heer

Huiiqen is benieuwd of er een zebra pad kan worden geplaatst ten behoeve van

het verzorgingshuis. De weg is erg druk.
Wethouder

Gerritsen belooft dit idee mee te nemen bij de planvorming voor de

uiteindelijke inrichting.
De heer
Wethouder
De heer

Van Riin wijst erop dat diverse plankaartjes zijn omgewisseld.

Gerritsen zal dit laten herstellen.
Dekker vraagt zich aansluitend af of het kaartje aan de voorzijde de nieuwe

situatie weergeeft.
Wethouder
De heer
Wethouder

Gerritsen zal dit nakijken.
Van den Hoek is benieuwd naar de ontsluiting van de parkeerplaatsen.

Gerritsen zal hier op terugkomen.
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De

voorzitter concludeert dat een aangepast voorstel als bespreekstuk aan de

gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Vaststelling bestemmingsplan BeulekampersteegNoorthuizerstraat
(188066)
Van den Hoek Huiigen

De heren

en

Dekker vragen zich af of de verhoging voldoende

effect heeft.

Gerritsen antwoordt dat een bestemmingsplanwijziging sowieso nodig is om

Wethouder

iets te doen aan de verkeersveilgheid. De exacte reikwijdte van de verkeersmaatregelen
komt nog aan de orde. Het gaat niet alleen om een verhoging. De snelheid wordt
teruggebracht naar 50 km/u en er komt ook een kromming in de weg.
De heer

Huiiqen wijst op de situatie in Voorthuizen, waar een 30 km/u-zone is ingericht

bij een rotonde. Is er geen ruimte vrij gekomen bij Garskamp?

Gerritsen wijst erop dat het terugbrengen naar 50

Wethouder

km/u

al een hele klus was.

Een maximum snelheid 30 km/u zal waarschijnlijk niet reeel zjjn.
De heer

KlomDenhouwer roept het college op om de door de inspreker voorgestelde

wijziging van de voorrangsregeling bij de inrit van Voorthuizerstraat 129 te onderzoeken.
De heer

Van Riin informeert naar de grondaankopen voor de rotonde aan de

Veenhuizerveldweg en de voortgang van de gesprekken met Doppenberg.

Gerritsen geeft aan dat een deer van de gronden is aangekocht.

Wethouder
De heer

Hujjqen had vernomen dat een deel van de voortgang wordt belemmerd door

een oponthoud van vergunningverlening bij de gemeente.

Gerritsen meent dat het wat hem betreft prima is dat belanghebbenden wilen
onderhandelen , maar dat het geen zin heeft om te proberen om zaken die los van elkaar

Wethouder

staan (het verkrijgen van extra bouwmogelijkheden versus verkeersveiligheid) aan elkaar
te koppelen.
De heer

Hoogendiik is benieuwd naar de vergunde situatie bij het tankstation. Zijn er met

de eigenaar afspraken gemaakt over het parkeren van auto s langs de Voorthuizerstraat?
Als dat het geval is , roept hij het college op om erop toe te zien dat de afspraken worden

nageleefd.
Wethouder

Gerritsen geeft aan dat 3 of 4 gemeenteraden geleden de politiek heeft

besloten dat het station niet hoeft te worden verplaatst. Er zijn inderdaad afspraken

gemaakt over het parkeren van de auto s van personeelsleden. Ais het de veiligheid ten
goede komt zal deze afspraak nieuw leven worden ingeblazen en worden gehandhaafd.
Het onderwerp gaat als hamerstuk naar de raad.

8.
De heer

Monumentenverordening 1&

wijziging

(187959)

Hooqendiik informeert naar de achtergrond van het nieuwe lid 3 en 4 van

artikel 9, waarin de mogelijkheid wordt opgenomen om nadere voorschriften te verbinden
aan een vergunning.
De heer

Den Boer licht toe dat hiermee wordt voorzien in de mogelijkheid om een

vergunning toch te verlenen terwijl een plan niet volledig akkoord is. Op dit moment
zouden deze situaties moeten worden geweigerd.
De heer

Luities is benieuwd naar diverse voorschriften in de huidige nota.
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Koekkoek geeft aan dat het huidige voorstel vooral een technische wijziging

Wethouder

is om de verordening te laten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Er is een algehele
herziening voorzien , maar wegens de invoering per 1 oktober kan hier niet op worden

gewacht.
Hooqendiik stelt voor om het 3 en 4 lid van artikel 9 uit het voorstel te
schrappen zodat deze punten bij de algehele herziening aan de orde kunnen komen. De
De heer

verordening kan dan in de tussentijd worden aangepast aan de Wabo.

Koekkoek gaat hiermee akkoord.
voorzitter concludeert dat , onder voorwaarde dat van het negende artikel

Wethouder
De

(verbodsbepaling) het derde en het vierde lid uit het voorstel wordt verwijderd , het
gewijzigde voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad kan worden gezonden.

9.
De heer

wijziging van de Bouwverordening (187959)
Luities vraagt of het hier puur een technische wijziging betreft, of er gebruik

wordt gemaakt van de VNG-verordening, en of dit door aile gemeenten op deze wijze
wordt gedaan.
Wethouder

Gerritsen geeft aan dat het ook hier om een technische wijziging van de

verordening gaat. De Wabo vervangt een aantal bestaande vergunningen. Bij aile
gemeenten moeten de verordeningen te zijner tijd worden aangepast aan de Wabo.
De heer

Huiiqen wit weten of het hier uitsluitend gaat om wijzigingen ten gevolge van de

Wabo , of dat er meerdere gemeentespecifieke wijzigingen in zijn verwerkt.
Nagezonden antwoord: In april2010 heeft de VNG de Modelbouwverordening
aangepast. De huidige gemeentelijke Bouwverordening is grotendeels gebaseerd op

deze modelverordening van de VNG. De wijzigingen van de VNG hebben hoofdzakelijk
be trekking op de invoering van de Wabo. Daamaast heeft de VNG enkele kleine

wijzigingen toegepast. Het raadsvoorstel voIgt de door de VNG doorgevoerde

wijzigingen. In het voorstel ziten geen gemeentespecifieke wijzigingen.
De

voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad kan

worden gezonden.

10.
De heer

wijziging van de Aigemene plaatselijke verordening (188084)
Luities wil weten waarom het derde lid van artikel 4. 5. is vervallen.

In dat kader merkt de heer

Van Riin op dat het voor de leesbaarheid duidelijker zou zijn

als de wijzigingen direct en vetgedrukt in de verordening zelf worden weergegeven.
De heer

Den Boer licht toe dat het vervallen derde lid van artikel 4.

5. betrekking heeft

op het tijdstip van inwerkingtreding van een vergunning. Dit derde lid is overbodig
geworden omdat in de Wabo zelf hierin is voorzien.
De

voorzitter geeft aan dat de wijze van opmaak van voorstellen in het presidium kan

worden besloten.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad kan

worden gezonden.
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11.
De heer

Voorontwerp bestemmingsplan " Bedrijventerrein Hoge Eng " (188298)
Van den Hoek informeert naar de term bedrijfsverzamelgebouw.

Gerritsen geeft aan dat er bewust geen omschrijving van is opgenomen zodat

Wethouder

er een zekere fJexibilteit blijft bestaan bij de invullng van het project.
De heer

Van den Hoek i s benieuwd naar het beleid ten aanzien van de fitnesscentra en

de detailhandel.
Volgens wethouder

Gerritsen zijn fitnesscentra en industrie geen idea Ie partners. In het

kader van de bevei/ging van bedrijventerreinen is het wense/ijk om in de avond de
verkeersstromen in de hand te houden. Dat is met de aanwezigheid van fitnesscentra
niet eenvoudig. Detailhandel is in principe niet toegestaan, met uitzondering van een al
bestaande situatie.
De heer
Wethouder

Van den Hoek informeert naar eigendomssituatie van uit te breiden gronden.

Gerritsen antwoordt dat de bewoners van de woningen de eigenaren zijn van

de perce/en waarop een wijzigingsbevoegdheid is voorzien.
De heer

Cornelissen vraagt of er a/ gesproken is met de bewoners van woningen langs

de Voorthuizerstraat.
Wethouder

Gerritsen geeft aan dat de inspraakprocedure nog moet starten. Uit een

enquete bleek wel dat er belangstellng was. In het verleden hebben zich al enkele
eigenaren gemeld met een eigen initiatief, maar daar kon tot nu toe geen medewerking
aan worden verleend. Nu de bufferzone kennelijk niet werkt , is het idee ontstaan om
woon/werkbebouwing mogelijk te maken , waarmee alsnog een soort buffer kan worden
gerealiseerd tussen de Voorthuizerstraat en het bedrijventerrein.
Mevrouw

Eisenaar merkt op dat het terre;n bestemd is voor bedrijven met een lage

mileucategorie. Hoe is het dan mogelijk dat er toch bedrijven met een hogere
milieucategorie naar dit terrein kunnen worden verplaatst?
Wethouder

Gerritsen antwoordt dat met nieuwe technieken een bedrijf die nu een zware

categorie heeft, na verplaatsing toch in een lagere categorie kan gaan vallen. Op het
binnenterrein van het plangebied blijft er ook ruimte voor bedrijven met een wat hogere

mileucategorie.
Mevrouw
Eisenaar wil weten waarom de parkeerstrook achter de woningen specifiek
wordt genoemd.
Wethouder

Gerritsen geeft aan dat een deer van de strook nog niet in eigendom is van de

gemeente. De strook is bedoeld voor de woon/werkpanden.
De heer

Hooqendiik vraagt zich af of de bedrijven onder categorie 1 of 2 vallen.

De heer

Van Lagen vindt het op zich prima om ontwikkelingen voor een bedrijfsverzamef-

gebouw en woon/werkpanden mogefijk te maken , maar de concrete invullng daartoe
behoort bij de ondernemers te liggen , en moet niet verplichtend worden opgelegd. Ook

moet het mogelijk zijn om per individueel geval een wijziging door te voeren.
Wethouder

Gerritsen geeft aan dat het plan de randvoorwaarden biedt om dergelijke

initiatieven te ondersteunen. Het college wi! bekijken of er een breed gedragen plan kan
komen. Als dat niet lukt , wordt per concreet geval bekeken of de wijzigingsbevoegdheid
wordt toegepast.
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Eisenaar informeert naar de haalbaarheid van een bedrijfsverzamelgebouw
gelet op de nu al Jeegstaande panden.
Wethouder
Gerritsen meldt dat het hier niet om een huur , maar om kooppand gaat. De
verschilende ondernemers kopen een deel van een gebouw , dat onderdeel zal uitmaken
Mevrouw

van een Vereniging Van Eigenaren.
De heer

Van LaQen wijst op enkeJe fouten in hoofdstuk 3 (Beleidskader) en de tweede

bijlage.
De heer

KJompenhouwer vindt het opmerkelijk dat in paragraaf 3. 3. gesproken wordt over

de noodzaak tot aanleg van de N303.

Gerritsen antwoordt dat de teksten worden geactualiseerd voordat het
ontwerp de inspraak ingaat.
De heer
Klompenhouwer vindt een parkeernorm van 1 3 auto s voor een bedrijfsWethouder

verzamelgebouw nogal karig.

Gerritsen legt uit dat er een standaardnorm wordt gehanteerd van het CROW.

Wethouder

Er wordt niet zomaar een hogere norm opgelegd gelet op de extra kosten voor de
ondernemers. Ais de raad van mening is dat er een hogere norm moet worden

toegepast , moet dit voor de he Ie gemeente gelden.
De

voorzitter concludeert dat het voorontwerpbestemmingsplan de inspraak in kan , onder

voorwaarde dat de pagina s 16 en 17 en bijlage 2 nog eens kritisch nagelopen worden
, indien nodig, geactualiseerd worden.

12.
De heer

Beekweg 14

Huijqen vindt het vreemd dat de brief wet heel snel wordt beantwoord , terwijl de

communicatie in de voorafgaande jaren kennelijk erg moeizaam verliep. Is het niet
mogelijk om hiervoor een standaardprocedure te ontwikkelen met vaste informatie-

momenten. Wellcht kan zo worden voorkomen dat er irritatie ontstaat.

Gerritsen verwijst naar het dossier en de naar de commissie gezonden nota.

Wethouder

Naar de mening van wethouder Gerritsen is de famile Van Wijncoop wet degelijk
accuraat ge"informeerd. Het was weliswaar niet steeds een voor hen gunstige boodschap,

maar dat kon helaas niet anders.
Hooqendiik stelt dat als de gesprekken duidelijk zijn vastgelegd , het toch niet
mogelijk zou moeten zijn dat famile Van Wijncoop kan stellen dat zij door het college aan
De heer

het lijntje worden gehouden?
Wethouder
De heer

Gerritsen beaamt dit.
Klompenhouwer geeft aan dat door het college de indruk is gewekt dat het

reparatieplan al twee jaar geleden gereed zou kunnen zijn.
Wethouder

Gerritsen ging er oorspronkelijk ook vanuit dat het sneller zou zijn afgerond.

De Natura- 2000 regelgeving en met name de toepassing daarvan door de minister

goo ide echter roet in het eten. Nieuwe onderzoeken waren nodig en ook de Provincie
had hierdoor meer tijd nodig.

Op verzoek van de commissieleden zal de nota nogmaals per mail aan hen worden

gezonden.
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De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken. Mocht er behoefte
bestaan om het opnieuw te bespreken , dan kan het via het presidium worden

aangekaart.
13.

Vragen aan het college

Eisenaar

CDA (mevrouw

In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen heeft de heer Klink (lid van de Tweede
Kamer fractie van het CDA) Putten een bezoek gebracht op zaterdag 5 juni jl.

Tijdens de wandeling door het centrum van Putten werd de CDA-fractie er op gewezen
dat scootmobielen niet toegestaan zijn in het centrum op de dagen dat er een fietsverbod
is.

Hierover twee vragen:

Klopt het dat scootmobieJen niet toegestaan zijn als het fietsverbod geldt?

Is dit een manco in de regelgeving?
Zo ja , kan de regelgeving aangepast worden?

Antwoord:
Wethouder

Koekkoek geeft aan dat de landelijke regelgeving voor scootmobielen erg

verwarrend is. Op een

trottoir

behoort het tot de voetgangers. In de (winkel)straat wordt

het als voertuig aangemerkt. Daardoor valt de scootmobiel form eel onder het fjetsverbod.

Mensen die gebonden zijn aan een scootmobiel kunnen ontheffng krijgen. Inmiddels

heeft het college besloten om de hand having op dit punt aan te passen. Het zit er niet in
om de (Iandelijk) geldende regelgeving aan te passen. Wel kunnen de verbodsborden
worden aangepast , maar eerst moet de evaluatie nog plaatsvinden.

SGP
Vragen aan het college over het fietsverbod in het centrum

Ons bereiken steeds meer signalen van inwoners uit dit dorp, dat men tijdens het
fjetsverbod niet zomaar meer met een scootmobiel het dorp in mogen. Het schijnt zo te

zijn dat als onze slecht ter been zijnde inwoners het dorp in wilen , men eerst een

ontheffng moeten gaan aanvragen op het gemeentehuis. Deze ontheffng wordt wel snel
en netjes verstrekt. Met de ontheffng op zak (let op: dat is verplicht) mag men dan met
de scootmobiel het dorp in. Dit schijnt ook te gelden voor de Groene Scheg.
Rondom dit onderwerp hebben wij dan ook een aantal vragen:
1. Kan het college ons vertellen wat de regels nu echt zijn. Wel of geen ontheffng? Wij

begrijpen dat er nog wel verschil van mening is (in dit huis , bij de inwoners , maar ook bij
de Boa s). De een zegt dat een scootmobiel er niet onder valt en de andere wel. Wij

zouden graag op korte termijn hie rover duidelijkheid hebben.

Antwoord: zie beantwoording vragen CDA
2. Kan het college ons vertellen als het blijkt dat er wel een ontheffing nodig is , hoe

men denkt hiermee om te gaan? Wij hebben begrepen dat sommige inwoners er op
aangesproken zijn , dat men een ontheffng bij zich moest hebben. Dit gaat ons als SGP

een beetje te ver. Wij zijn blij zjjn dat onze ouderen en zwakkere in de samenleving nog
naar buiten komen. Het kan dan niet wezen dat ze allerlei papieren nodig hebben om met

hun scootmobiel het dorp of de Groene Scheg in mogen. Sterker nog: Men heeft voor

zowel het centrum als de Groene Scheg 2 aparte ontheffngen nodig.
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Antwoord: zie beantwoording vragen CDA
3. Wat is de stand van zaken rondom het fietsverbod in het centrum? Wij dachten dat

het om een proef periode ging van 3 maanden. Die 3 maanden zjjn allang voorbij terwijl
het verbod nog steeds geldt. Wanneer eindigt de proefperiode?

Antwoord:
Wethouder

Koekkoek geeft aan dat na de zomer de evaluatie met winkeliers en het

publiek plaatsvindt. Het is slimmer om tot die tijd de proefperiode te verlengen , anders
zou binnen enkele maanden de verkeerssituatie meerdere keren wijzigen. De evaluatie

zal in oktober zijn afgerond.
De heer

Huiigen vindt het opmerkelijk dat de proefperiode stiletjes is verlengd. Wat zijn

de juridische consequenties? Zijn bekeuringen die na de afgekondigde termijn zijn

afgegeven nog wel geldig?
Wethouder

Gerritsen antwoordt dat de verbodsborden niet zijn verwijderd. De

bekeuringen zijn rechtsgeldig.

4. Laatste vraag daaraan gekoppeld: Hoe , maar ook wanneer gaat het college het
fietsverbod evalueren? En wie doen er aan die evaluatie mee?
Antwoord: zie beantwoording derde vraag van SGP
De heer

HuiiQen informeert ten slotte naar de voortgang van de werkzaamheden aan de

Voorthuizerstraat.
Wethouder
Gerritsen antwoordt dat de nieuwe rotonde op 21 juli wordt geopend.
De heer
Wethouder

14.

Huiiqen merkt op dat de stoep bij de Poststaete erg smal is.

Koekkoek zal dit nakijken.

Terugkoppeling vanuit samenwerkingsverbanden en andere organisatie of
instituties

Er is geen terugkoppeling.

13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde , sluit de voorzitter de vergadering.

Toezeggingen en afspraken:
Wethouder Gerritsen geeft informatie over de ontsluiting parkeerplaatsen t.b.

Engweg 14.
Wethouder Gerritsen bekijkt of het zebrapad aan de Engweg t.h. v. de Schouw kan

worden verplaatst.
De verplaatsing van de hal van Pieper naar de Broekermolenweg wordt verwerkt in
het ontwerpbestemmingsplan Husselerveld.

Afspraak dat de auto s van het personeel van het tankstation niet meer langs de
Voorthuizerstraat parkeren wordt gehandhaafd als dat de verkeersveiligheid ten
goede komt.

Wethouder Gerritsen laat nakijken wefk kaartje van het plan Engweg 14 de

toekomstige situatie aangeeft.
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c.'e. R2
Aan de Commissie Ruimtelijke Zaken

Geachte Commissie,

Tegen het ontwerpbestemmingsplan kruispuntplateau Beulekampersteeg/
Voorthuizerstraat heb ik bezwaar gemaakt omdat de verkeersveilgheid er op
achteruit gaat.

Het uitzicht vanuit onze inrit wordt er veel slechter op omdat de weg in onze richting wordt
verplaatst en verb reed ,

en zo het uitzicht nog meer wordt belemmerd door de kiosk van

het

benzinestation en de auto s die er staan geparkeerd.
Dit is ook aangegeven door Fa. Posthouwer en Fa. Brons in hun bezwaarschrift
tegen het ontwerpbestemmingsplan d. d. 10-02- 2010.
In het ambtelijk advies aan het College doc. nr. 188069 is op het bezwaar van Fa. Posthouwer

en Fa. Brons niet ingegaan en de beoordeling van mijn bezwaar als zou de situatie niet
onveilger worden (zie blad 2 van doc. nr. 188069) bestrijd ik.
Ik heb de Provincie gevraagd of onze inrit soms voorrang kan krijgen op het fietspad, zodat
we op het fietspad kunnen staan om te kijken of we de weg opkunnen met een

landbouwvoertuig, vrachtwagen , auto enz.
Dit is bij de Provincie intern besproken en men blijft bij het huidige voorstel.
Dit is per brief meegedeeld d. d. 23- 03- 2010. Nadat deze brief is gekomen van de Provincie
heb ik contact gezocht met Veilg Verkeer Nederland; zij hebben ter plekke de situatie
bekeken en delen mijn mening (de verkeersveilgheid gaat erop achteruit).

WN zal contact zoeken met de Provincie en een verslag van de bevindingen naar mij sturen.
Ik verzoek de Commissie om het besluit uit te stellen en te wachten tot er meer bekend is
van WN.
Tevens ben ik bereid om de Commissieleden een toelichting te geven aan Voorthuizertstraat
129 zodat zij ter plekke de situatie kunnen bekijken.
Ik dank u voor uw aandacht.

lambertus Doppenberg
Voorthuizerstraat 129

3881 5G Putten

0341- 491480
Idoppenberg(gsolcon .
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Voor akkoord B. en W. :

18-06- 2010

Voor akkoord de cie Ruimtelijke Zaken 14-09-2010

Onderwerp:
KlimaatbeJeid

Samenvatting voorstel:

Beschikbaar stellen van een krediet van € 75. 000 -- voor het uitvoeren van een studie
naar de haalbaarheid van een biomassa-erf in Putten.

Aan de raad
Inleiding
Op 29 september 2009 hebben wij besloten een budget van € 25.000

- beschikbaar te

stell en voor het uitvoeren van een studie naar de haalbaarheid van een biomassa-erf in

Putten. Daarnaast heeft de provincie Gelderland een subsidie beschikbaar gesteld van
€ 50.000 - voor het uitvoeren van

deze studie.

Wat wilen we bereiken
Het doer van de haalbaarheidsstudie is te bepalen of een biomassa-erf in Putten
haalbaar is en zo ja, op welke locatie.

Wat gaan we er voor doen
Voor drie locaties in de gemeente Putten , te weten industrieterrein Smidspol , een locatie
aan de Hoornsdam en een locatie aan de Hoge Engweg, wordt onderzocht in hoeverre
een biomassa-erf haalbaar is. Hierbij wordt gekeken naar ruimtelijke in passing, econo-

mische haalbaarheid en technische haalbaarheid. Onderdeel van de haalbaarheidsstudie
is daarnaast een draagvlakonderzoek onder (lokale) marktpartijen. De waterschappen
Vallei en Eem en Veluwe worden tevens betrokken in het draagvlakonderzoek.
Het onderzoek wordt in overleg met de provincie uitgevoerd.

Wat mag het kosten
Er zijn offertes gevraagd voor specifieke onderdelen van het project. Oit leidt tot een
benodigd budget van € 75. 000

Wanneer wordt het uitgevoerd en is het gereed
De studie is gestart op 12 januari 2010 en wordt voor het eind van het jaar afgerond. .
FinanciiHe toelichting

Een subsidie van € 50. 000 -- rechtvaardigt het inzetten van spiegelgelden , Lc.
€ 25.000

Commissiebehandeling
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken , waaronder een uittreksel van het

besprokene in de commissie voor Ruimtelijke Zaken , liggen voor u bij de raadsstukken

ter inzage.

Voorstel
Een krediet beschikbaar stellen van € 75.000 -- voor het uitvoeren van een studie naar de
haalbaarheid van een biomassa-erf in Putten.

Burgemeester en wethouders van Putten
de secretaris

de burgemeester

mr. G. J.

mr. B. J.

Pekelsma

van Putten

Portefeuillehouder: A. KJeijer

Afdeling BRM

Behandelend ambtenaar: ing. P.

J. van Liempl

T 359 735
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Voor akkoord B. en W. :

18- 06- 2010

Voor akkoord de cie Ruimtelijke Zaken 14- 09-2010

De raad der gemeente Putten;

geJezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 2010 , nr. 190022;

besluit:
een krediet beschikbaar te stellen van € 75. 000

- voor het uitvoeren van

een studie naar

de haalbaarheid van een biomassa-erf in Putten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putten van

oktober 2010
de grifer

de voorzitter

oord-Veluwe
PROJECTOVEREENKOMST
PROJECT:
1. Projectnaam

Project haalbaarheidsstudie biomassa-erf Putten

2. Gemeente

Putten

3. Programma

De Duurzame Jeefomgeving

PARTIJEN:

1. Het dagelijks bestuur van Regio Noord- Veluwe, vertegenwoordigd door de

portefeuilehouder Regiocontract, de heer J.

Hierna te noemen " de

M. Berends;

Regio

2. De gemeente Putten , vertegenwoordigd door haar burgemeester , mr. B.J. van
Putten. Hierna te noemen " de opdrachtgever

OVERWEGENDE:
1. dat

zij

gezamenlijk uitvoering geven aan het Regionaal Samenwerkingsprogramma

2008- 2011, zoals op 25 april 2008 overeengekomen tussen de regio en de

provincie Gelderland in het Regiocontract Noord- Veluwe;
overeenkomst een subsidiebeschikking door de provincie
Gelderland
is
afgegeven op 29 april 2008 ter grootte van maximaal € 7. 240.000,

2. dat op basis van deze

voor het realiseren van de in het regio contract afgesproken resultaten;
dit subsidiebedrag bij besluit van 15 april 2010, zaaknummer 2008- 002002,
in € 7. 290. 000, 00;
besluit niet leidt tot een verhoging de cofinanciering door de regiogemeenten
totaal minimaal € 3. 382. 141,
cofinanciering voor het realiseren van deze resultaten zal worden ingezet;
dat het in dit contract genoemde project bijdraagt aan het realiseren van de in het
regiocontract afgesproken resultaten;
het wenselijk achten hiervoor een uitvoeringsovereenkomst te sluiten en dat
hun intenties t. v. dit project vast wensen te leggen.

3. dat

gewijzigd

4. dat

is

dit

ergo dat door de regiogemeenten zelf

5.

6. dat

in

zij

zij

KOMEN OVEREEN:
Artikel

1.

1. Aigemeen

1 Partijen onderschrijven de volgende beoogde resultaten van het project:

a. het uitvoeren van een studie naar de haalbaarheid van een biomassa-erf in

Putten.

2 Partijen spannen zich in deze resultaten volledig en tijdig te realiseren. Oat wit

zeggen uiterlijk in 2011.

3 Partijen zorgen er voor dat de uitvoering van de projecten niet strijdig zal zijn met
vigerende Regelgeving en beleid op gemeentelijk , provinciaal en rijksniveau , alsmede
Europese regelgeving. Zij bevorderen dat bij beleidswijzigingen zoveel mogelijk
rekening wordt gehouden met deze overeenkomst en de in het programma
beschreven doelstellngen en ambitieniveau.
4 Partijen zorgen er voor dat in de communicatie-uitingen het partnerschap met de

provincie Gelderland tot uitdrukking komt. Voor de opdrachtgever betekent dit dat
) het logo van
de provincie wordt vermeld en wordt meegedeeld dat de activiteit mede tot stand is
op aile communicatie-uitingen (website, drukwerk , bouwborden e.

gekomen dankzij financiering van de Provincie.
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Artikel 2. Financien en voortgang

1 Partijen stemm en in met het bijgevoegde uitgavenoverzicht tot een totaal van
€ 75.000, 00 waarvan maximaal gedekt zal worden door de provinciale bijdrage:
€ 50.000, 00. Deze bijdrage is vrij van de verplichting tot cofinanciering die voor het
RSP geldt. Om de begroting sluitend te krijgen zal de gemeente Putten € 25.000,
bijdragen aan het project.

2 De Regio verplicht zich jegens opdrachtgever tot het verstrekken van een bijdrage
tot het maximum van het bed rag genoemd in het uitgavenoverzicht.

3 Op de bijdrage worden door de Regio geen regionale uitvoeringskosten in mindering

gebracht.
4 Opdrachtgever kan door middel van het " Aanvraagformulier Voorschot " vragen om

uitbetaling van een voorschot.
5 Door de opdrachtgever wordt uiterlijk op 1 augustusvan de jaren, 2010 en
2011 aan de regio een voortgangsrapportage over de peri ode januari tot en met juni
van dat jaar gestuurd en op uiterlijk 2011 en 2012 een
voortgangsrapportage over de periode januari tot en met december van het
voorgaande jaar.

6 De voortgangsrapportages worden vormgegeven conform het rapportagemodel dat
door de regio beschikbaar wordt gesteld en aansluit bij het controleprotocol dat als
bijlage bij het Regiocontract is gevoegd.
7 Naast de rapportage over de besteding van de financiEHe middelen wordt door
opdrachtgever aan de Regio gerapporteerd over de voortgang m. t. de te behalen
resultaten en de daartoe verrichte activiteiten.

8 Na afronding van het project wordt door de opdrachtgever een eindverantwoording
opgesteld en aan de regio aangeboden. In de eindverantwoording wordt ten minste
gerapporteerd over het beha/en van de beoogde en maatschappelijke effecten en
het

totaal

aan ingezette middelen. Bij de eindverantwoording wordt een

accountantsverklaring gevoegd , overeenkomstig het " Model accountantsverk/aring

9 De Regio is gerechtigd om tot terugvordering van uitbetaalde bedragen over te gaan
indien door de opdrachtgever is gehandeld in strijd met artikel 1 van deze
overeenkomst. Het volgende artikel 3. 1. is hier nadrukkelijk bij van toepassing.

Artikel 3. Geschilen
1 Er is sprake van een geschil indien een of meerdere partijen daarvan schriftelijk en
gemotiveerd melding maakt aan de andere partij. Partijen zullen na een zodanige
melding terstond met elkaar in overleg treden om te bezien of in der minne een

oplossing voor het geschil kan worden gevonden.
2 Indien een der partijen daarom verzoekt, benoemen partijen in onderling overleg een
mediator teneinde het geschil te beslechten. Dit verzoek kan niet eerder worden
gedaan dan nadat zes we ken zijn verstreken sinds de in het vorige lid bedoelde

melding is verzonden.
3 Partijen dragen bij in de kosten van de mediator naar ratio van het aantal partijen
dat bij het geschil betrokken zjjn.

3.4 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien zich een onvoorziene
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omstandigheid voordoet waardoor vorgens een der partijen een ongewijzigde
instandhouding van deze overeenkomst niet kan worden verlangd.

Artikel 4. Siotbepalingen

1 Deze overeenkomst treedt in werking met terugwerkende kracht

per 1-

2010.

2 Deze overeenkomst zal van rechtswege eindigen indien aile daaruit voortvloeiende
verplichtingen volledig zijn nagekomen.
Aldus getekend, Harderwijk, 14 juri 2010
De portefeuillehouder Regiocontract Regio Noord- Veluwe:

Opdrachtgever:
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Onderwerp:

Vaststellng bestemmingsplan " Husselsesteeg

Samenvatting voorstel:
Op de ingediende zienswijzen een beslissing nemen conform hetgeen is verwoord in de
bijlagen 1

Um

, behorende bij het raadsbesluit tot vaststellng van het bestemmingsplan

Husselsesteeg
Het bestemmingsplan " Husselsesteeg " vaststellen overeenkomstig het ontwerp zoals dat

ter inzage heeft gelegen , met dien verstande dat de wijzigingen worden aangebracht die
voortloeien uit de besluitvorming op de ingediende zienswijzen.
Aan de raad

Inleiding
Van 20 mei tot 1 juli 2010 heeft voor eenieder ter inzage gelegen het ontwerp van het
bestemmingsplan " Husselsesteeg . Het plan heeft betrekking op een gedeelte van de
gronden die liggen tussen de Husselsesteeg en de Handelsweg. Het plan beoogt mede-

werking te verlenen aan de volgende plannen:
het slopen van een asbestcementloods en in ruil daarvoor het bouwen van een

woning.
het slopen van drie permanent bewoonde zomerhuisjes en een aantal schuurtjes

en in ruil daarvoor het bouwen van een woning met inwoningsituatie op het
perceel Husselsesteeg 28 en de bouw van een woning elders in de gemeente in
een van de zogenaamde rode zwermgebieden.

het saneren van de autosloperij aan de Handelsweg 2 en in plaats daarvan het
bouwen van 2 x 2 woningen en het verlenen van medewerking voor het bouwen
van een bedrijfshal aan de Broekermolenweg.

Voorafgaand aan de opstellng van het bestemmingsplan is voor het in het bestemmingsplan begrepen gebied een gebiedsvisie ontwikkeld. Deze visie is in januari 2008 door de
commissie voor Ruimtelijke Zaken geaccordeerd. Het voorliggende bestemmingsplan
vormt de juridische vertaling van deze ontwikkelingsvisie.

Zienswijzen
Tegen het ontwerp van het bestemmingsplan is een drietal zienswijzen ingediend. In de
bijlagen 1 t/m 3 van het raadsbesluit zijn de zienswijzen samengevat en van een

gemeentelijke reactie voorzien. De beoordeling van de zienswijzen leidt er toe , dat wordt

voorgesteld om op enkele onderdelen het bestemmingsplan in afwijking van het ontwerp
vast te stellen. Kortheidshalve wordt naar de bijlagen 1 t/m 3 verwezen.

Overeenkomsten
Met de betrokken grondeigenaren is een overeenkomst gesloten waarin de afbraak van
de bebouwing is geregeld. In de overeenkomst is verder geregeld dat door de eigenaren

een bedrag aan de gemeente wordt betaald voor het realiseren van de groenvoorzieningen ter versterking van de Jandschappelijke kwaliteit. Tot slot is in de

overeenkomsten vastgelegd dat eventuele planschade voor rekening van de
grondeigenaren komt.

Financiele gevolgen
De kosten die aan de realisering van dit plan zjjn verbonden , komen voor rekening van
de grondeigenaren.

Risicoparagraaf
Met betrokkenen is een overeenkomst gesloten waarin is bepaald , dat eventuele plan-

schade voor hun rekening komI.

Commissiebehandeling
Het voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie voor Ruimtelijke Zaken
van 14 september 2010.

Ter inzage liggende stukken
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken , waaronder een uittreksel van het

besprokene in de vergadering van de commissie voor Ruimtelijke Zaken van
14 september 2010 , liggen bij de raadsstukken ter inzage.

Voorstel
Op de ingekomen zienswijzen een beslissing nemen conform hetgeen is verwoord in de
bij het raadsbesluit behorende bijlagen 1 t/m 3.
Het bestemmingsplan " Husselsesteeg" vaststellen overeenkomstig het ontwerp zoals dat

ter inzage heeft gelegen , met dien verstande dat daarin de wijzigingen worden
aangebracht die voortvloeien uit de beoordeJing van de zienswijzen zoals verwoord in de
bijlagen 1 en 2 van dit raadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Putten
de secretaris

de burgemeester

mr. G. J. Pekelsma

mr. B. J.

van Putten

Portefeuilehouder. N. Gerrtsen
Afdeling BRM
Behandelend ambtenaar: B. Kieft
T 359 731
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De raad der gemeente Putten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2010

nr. 195415;
gelet op het bepaalde in artikel 3. 1 van de Wet ruimtelijke ordening;

besluit:
I. ten aanzien van de tegen het on

twerp van het bestemmingsplan u Husselsesteeg

ingediende zienswijzen een beslissing te nemen zoals weergegeven in de bij dit
raadsbesluit behorende bijlagen 1 t/m 3;
II.

vast te stetlen het bestemmingsplan u Husselsesteeg " overeenkomstig het ontwerp

zoals dat ter inzage heeft gelegen , met dien verstande dat daarin de wijzigingen
worden aangebracht die voortloeien uit de beoordeling van de ingediende
zienswijzen zoals verwoord in de bij dit raadsbesluit behorende bijlagen 1 en 2.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putten van

7 oktober 2010.

de griffer

de voorzitter

