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COMMI551E VOOR RUIMTELlJKE ZAKEN
Nr. HRZ/2007/15352

Openbare vergadering van 18 december 2007

aanvan 19. 30 uur

VOORLOPIGE AGENDA

Nr.

Onderwerp met toelichting
Opening.
Agenda.

Ter vaststelling.

Notu1en vergadering van 13 november

Ter vaststellng.

2007 (GRIFFIER/2007/15864) en 20
november 2007 (HRZ/2007/16050).
Spreekrecht burgers.
Vragen aan het college.
Eindrapport haalbaarheidsstudie
project Multi Functionele
Accommodatie (ROG/07 /14921).
Toelichting:

Status

V olksvertegenwoordiging.

Controleren.
Kaderstellen.
Bespreken.

het college legt

verantwoording af over de studie en
doet een voorzet voor het vervolg.
Stand van zaken woningbouwontwikkeling Bijsteren.
Toelichting:
aan de commissie is
toegezegd dat zij regulier op de hoogte
wordt gesteld van de stand van zaken.
Gratis inzamelrondes grof
huishoudelijk afval (OW/2007/13380).
ToeJichting:
de gemeenteraad heeft
gevraagd om te worden geYnformeerd
over de mogelijkheid van gratis
inzamelrondes.
Openingstijden afvalbrengstation
(OW /2007 II 3605).

Controleren.
Informatieverstrekking.

Kaderstellen.
Bespreken.

Kaderstellen.
Bespreken.

de gemeenteraad heeft
gevraagd naar de mogelijkheid van het
ruimer open stellen van het
afvalbrengstation.
Toelichting:

10.

V oorstel tot het aansluiten van het

gemeentehuis op een glasvezelnet

Kaderstellen.
Bespreken , daama raad

(ROG/2007 II 2593).

(bespreekstuk/hamerstuk) .

Toelichting:

merkin

aan de raad wordt

voorgesteld om met de CAI

Harderwijk een overeenkomst aan te
gaan voor een periode van 10 jaar.

W ordt nagezonden.

11.

12.

Project Kansen voor Boeren
(ROG/2007/14279).
aan de gemeenteraad
Toelichting:
wordt een voorstel gedaan om een
krediet beschikbaar te stellen van
€ 70. 000
Vaststellen bestemmingsplan
Bijsteren 2005 , partiele herziening I
2007 (bouwfase 1. 5 Velden West)"

Kaderstellen.
Bespreken , daama raad

(bespreekstuk/amerstuk).

Kaderstellen.
Bespreken , daara raad

(bespreekstuk/amerstuk).

(ROG/2007 /13522).

aan de gemeenteraad
wordt voorgesteld om het
bestemmings lan vast te stellen.
Vaststellen bestemmingsplan " Kom
(ROGI2007/14574).
Zuidoost"
aan de gemeenteraad
Toelichting:
wordt voorgesteld om het
bestemmin lan vast te stell en.
begrotingswijziging
Toelichting:

13.

14.

Kaderstellen.
Bespreken , daama raad

(bespreekstuk/amerstuk).

Samenwerkingsverband Regionale

Kaderstellen.
Bespreken , daama raad

Vuilverwerking " Ullerberg

(bespreekstuk/amerstuk).

(OW /2007 /14607).

aan de gemeenteraad
wordt via de lijst van ingekomen
stukken voorgesteld om met de
begrotingsw zigin in te stemmen.
Aanpassing van de verordening op de
huisvestingscommissie Putten
(ROG/2007/12479).
aan de gemeenteraad
Toelichting:
wordt voorgesteld om de verordening
assen.
aan te
Terugkoppeling vanuit samenwerkingsverbanden en andere
anisaties of instituties.
Sluiting.
Toelichting:

15.

16.

17.

Ver

: 3 december 2007

A. van Am a
(commissie

Tecretaris)

Kaderstellen.
Bespreken , daara raad

(bespreekstuk/amerstuk).

Controleren.

AGENDAPUNT 3

tte

Gemeent
Verslag op 3 december 2007

verzonden aan: zie verzendlijst

Nr. GRIFFIER/2007/15864

Commissieverslag van de vergadering van de commissie voor Ruimtelijke Zaken , gehouden
op 13 november 2007 , om 19. 30 uur in het gemeentehuis.

Aanwezig
De voorzitter
De leden

De secretaris :

De wethouders

heer drs J. Kuit.
van Beek (vervanger van de heer E. H.
de heer ing. J. van den Brink;
de heer W. van den Brink;
de heer drs. ing. B. Cornelissen;
mevrouw drs. E. van Geest;
mevrouw drs. D. van Hagen;
de heer R. Hoogendijk;
de heer A. Huijgen;
de heer mr. J. H. van Keeken;
de heer E. Klompenhouwer;
de heer E. van Rijn;
de heer B. Veldhuizen.
de heer A. van Anraad.

. de

. de heer H. E.

de Graaf);

' de heer N. Gerritsen;

de heer A. Kleijer (vanaf punt 7);
de heer B. Siksma.

De griffer:

mevrouw dr. ir. M. J. Florijn.

Afwezig met kennisgeving:
de heer F. Fabriek;

1.
2.
De

de heer E.H. de Graaf.

Opening

voorzitter opent de vergadering.

Agenda
Er is een gewijzigde agenda toegestuurd.
Wethouder
Siksma deelt mee dat er in de aanloop naar de vergadering toe veel technische
vragen en opmerkingen gekomen zijn over agendapunt 6 (voorstel tot het aansluiten van het
gemeentehuis op een glasvezelnet). Het college wil deze meenemen in haar voorstel en stelt
dan ook voor om het punt van de agenda te halen.
Wethouder
Siksma vraagt de personen die vragen/opmerkingen doorgegeven hebben , deze
schriftelijk door te geven.
De
voorzitter merkt op dat hoewel de stukken behorende bij agendapunt 10
(nadeelcompensatie Doppenberg) niet het stempel vertrouwelijk hadden , hij zich kan
voorstellen dat het verstandiger is om het punt in beslotenheid te bespreken.

Gerrtsen is ook van mening dat - gezien de aard van de vragen de afgelopen

Wethouder

dagen - het onderwerp beter in beslotenheid behandeld kan worden. Er kan dan op aIle vragen
vrijmoedig antwoord gegeven worden. De fracties van

SGP, ChristenUnie, VVD

en

CDA

gaan akkoord met een besloten vergadering.

Gemeentebelangen en PvdAlGroenLinks vinden dat het in openbaarheid
besproken kan worden. Na afloop van de openbare vergadering zal er een besloten
vergadering plaatsvinden over agendapunt 10.

De fracties van

3.

Notulen van de vergadering van 16 oktober 2007

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
. De heer Van Keeken vraagt waarom de informatie omtrent het mogelijke behoud van (een
aantal) born en in de commissie niet gelijk was aan die van de commissie Bezwaar en
Beroep, een dag later. Die vraag werd vorige vergadering gesteld en doorgeschoven naar
deze vergadering.
Wethouder
Gerritsen geeft aan dat tijdens het bomenoverleg op 17 oktober geprobeerd is
een compromis te vinden. Dat compromis is die avond gepresenteerd in de commissie
Bezwaar en Beroep.
Wethouder
Kleiier voegt toe dat met de indieners van het bezwaarschrift afgesproken is na
te gaan of er extra inspanningen geleverd kunnen worden om de bomen toch te behouden.
Hier moeten dan wel extra middelen voor ingezet worden.
. De heer Huiigen vraagt het college de commissie zo volledig mogelijk te informeren over

de verkeersstudie aan de westkant van Putten.

Gerritsen zegt toe de commissie te zullen informeren zodra voldoende
informatie beschikbaar is.
. De heer Huiigen vraagt of de situatie rond de niet- gesnoeide bomen in De Groene Scheg
Wethouder

inmiddels opgelost is (punt 5 f).
(N.B. Volgens planning zouden in het leder van de
Kleiier zal dit nagaan.
sociale veilgheid nabij de entree van De Groene Scheg een groep bomen in december a.
worden gerooid. Deze wens werd geuit tijdens de bijeenkomst met de bewoners over de
herinrichting van De Groene Scheg, red.).
. De heer Cornelissen vraagt of er nieuws is omtrent de revitalisering van Keizerswoert.
Wethouder
Gerritsen antwoordt dat de commissie medio december geYnformeerd zal
worden.
Naar aanleiding van de lijst met afspraken en toezeggingen:
. De heer Huiigen vraagt waneer de cijfers over verkeersbewegingen op de
Roosendaalseweg beschikbaar zijn.
De
secretaris meldt dat in 2005 voor het laatst verkeerstellngen gehouden zijn. De
commissie kan deze gegevens toegestuurd krijgen , maar ze maken reeds deel uit van het
advies dat naar het college gaat.
De heer
Huiigen dringt aan op het houden van actuele verkeerstellngen.
Er wordt gevraagd of er afgelopen weekend met de hevige regenval wateroverlast in
Bijsteren geweest is.
Wethouder
Siksma heeft geen meldingen ontvangen.
Wethouder
Gerritsen geeft aan dat het wadi-systeem afgelopen weekend prima gewerkt
heeft.
Wethouder

4.

Spreekrecht burgers
De heer Tomassen van het Kachelhuus spreekt in (zie bijgevoegde tekst).

W. van den Brink vraagt wat er sinds 2002 door het college gedaan is?
De heer
Tomassen zegt dat er geen enkel contact geweest is tot de recente brief.
De heer
Huiigen vraagt waarom de schuur nodig is voor het bedrijf.
De heer
Tomassen antwoordt dat deze nodig is voor de voorraad , en de winkelligt deels
in de schuur.
De heer
Van Beek vraagt of er verwachtingen gewekt zijn.
De heer
Tomassen geeft aan dat er gezegd is dat ze er sam en wel uit zouden komen. Na
een gesprek kwam de brief echter al.
De heer

5.

Vragen aan het college
Kachelhuus
De heer
Hoogendiik vraagt of aan de betrokkenen is meegedeeld dat hij tegen het besluit van
het college in beroep kan gaan.
Wethouder
Siksma geeft aan dit in het eerste gesprek aangegeven te hebben.
De heer
Van Beek doet een beroep op het college om met elkaar tot een passende oplossing te
komen. Hij zou graag zien dat de deadline naa achteren geschoven wordt (bijv. 1 apriI2008),
evenals de heren
Huiigen en W. van den Brink.
De heer
Huiigen vindt het redelijk dat het bedrijf opslagruimte heeft Bovendien is er geen
overlast.
De heer
W. van den Brink is van mening dat de schuur mag blijven staa.
Wethouder
Gerritsen vindt het weghalen van de deadline te kort door de bocht , evenals het
laten staan van de schuur terwijl met de heer Tomassen afgesproken is dat deze afgebroken
zou worden. Hij zal de opmerkingen van de commissie echter meenemen naa het college.
De heer
Klompenhouwer vraagt om een overzicht van de gebeurtenissen.
De
voorzitter zegt toe dat dit overzicht aan de commissie wordt toegezonden , zodat er in de
commissie van december op teruggekomen kan worden indien daar behoefte aan is.
. De heer Hoogendiik herinnert het college er aan dat de commissie op de hoogte gehouden
zou worden over de stand van zaken m. t. de bouw van de kerk in Bijsteren. Nu heeft hij
via via gehoord dat er een briefnaar bewoners gegaan is dat er een vrijstellingsprocedure
komt. Hij vraagt zich af hoe het kan dat er een vrijstellingsprocedure komt terwijl de
gebiedsvisie pas later komt.
Wethouder
Gerritsen antwoordt dat er bij de bouwaavraag tevens een verzoek voor een
vrijstelling ingediend is. In december komt er een voorlichtingsavond , en dan is de
gebiedsvisie ook beschikbaar.
. De heer Cornelissen refereert aan een arikel in de krant over de ontsluitingsweg vannaar
de A28. Hij vraagt ofhet college al gereageerd he eft naar degene die de plannen
ingediend heeft.
Wethouder
Gerritsen antwoordt dat het nog niet behandeld is binnen college.
(N.B. de
persoon in kwestie heeft tijdens het overleg aangegeven dat geen nadere briefwisseling
nodig is, red).
Mevrouw
Van Hagen vraagt of bekend is hoeveel de gemeente gaat besparen nu besloten
is geen blik meer in te zamelen.
Wethouder
Kleiier antwoordt dat 45% van het blik al in de blauwe restafvalzakken zit. De
overige 55% zal naar verwachting op jaarbasis 1- 2 vuilniszaken extra betekenen per
huishouden.
. De heer W. van den Brink vraagt of het sloten schoonmaken een zaak is van het
waterschap of ook van de gemeente? Hij maakt zich er zorgen over dat het afval uit de
sloten op het land neergegooid wordt. Dit zorgt o. a. voor verspreiding van
wortelonkiden , die vervolgens in de hand gehouden moeten worden met
bestrijdingsmiddelen.

Gerritsen antwoordt dat de sloten buiten de bebouwde kom vnl. de
(NB. In overleg met de agrariers maakt de
gemeente de gehele sloot, ook het deel dat eigendom is van de agrariers, schoon en
Wethouder

verantwoordelijkheid van het waterschap zijn.

deponeert het vrijgekomen materiaal op het land van de boer, red).
Wethouder
Kleiier heeft de commissieleden de brief gestuurd die naar de bewoners van de
Rietgansstraat gegaan is. Er is afgesproken dat er een groenplan gemaakt zal worden , en
dat de bewoners inspraak zullen hebben. De bewoners zouden het bezwaarschrift laten
vallen en geen rechtszaak aanspannen.
De heer
W van den Brink heeft gehoord dat er wel een rechtszaak aangespanen is. Dit is
de wethouder niet bekend.

6.

V oorstel tot het aansluiten van het gemeentehuis op een

glasvezelnet

Van de agenda af.

Beantwoording van vragen over de voorgenomen sloop van cafe De Vier
Winden aan de Garderenseweg
Het college heeft voorgesteld om vooralsnog vast te houden aa de sloop van de opstallen.
Huiigen en Klompenhouwer sluiten zich aa bij het collegevoorstel.
De heren
W. van den Brink en Cornelissen vinden het pand niet zodanig beeldbepalend dat
het koste wat kost behouden moet worden.
De heer
Cornelissen wil het college wel het signaal meegeven dat er bij panden niet te snel
overgegaan moet worden tot sloop.
Wethouder
Gerrtsen geeft aan dat er niet meer gesloopt zal worden dan nodig.
Van Riin vindt dat het pand gesloopt mag worden als het niets meer opbrengt.
De heer
De heer

Krediet voorstel voor het verharden van een gedeelte van de Donkeresteeg en de
Knapzaksteeg
Diverse fracties geven aan het voorstel te steunen.
De heer
W. van den Brink vraagt ofhet stukje lemen fietspad ook verhard wordt , en ofhet
fietspad vanaf Knapzaksteeg numer 4 aan de linkerkant van de weg gelegd gaat worden.
Wethouder
Kleiier zal dit nagaan.
De heer
Veldhuizen heeft gehoord dat de aanwonenden van de Donkeresteeg zich zorgen
maken over de veiligheid. Het is een fietsroute en tevens een klompenpad , en de weg is
onoverzichtelijk. Als de weg verhard wordt zal er sneller gereden worden. Hij vraagt het
college hier oog voor te hebben.
De heren
Van Riin en Hoogendiik del en de vrees van het CDA.
De heer
VanBeek vraagt of de Knapzaksteeg weer open gaat voor doorgaand verkeer als de
weg verhard is.

Kleiier geeft aan dat dat niet de bedoeling is.
De heer
Hoogendiik vraagt of met de bewoners gesproken is.
Wethouder
Kleiier antwoordt dat er contacten geweest zijn met mensen aan de Donkeresteeg
en de Knapzaksteeg. De plannen zijn bekend bij de aawonenden.
De heer
Veldhuizen heeft andere berichten gehoord.
Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad van 6 december.
Wethouder

9.

Handhavingnota bouwregelgeving
J. van den Brink voelt er weinig voor om extra capaciteit in te zetten , maar vindt het
wel een goed idee om steeksproefsgewijs te controleren.
Wethouder
Siksma geeft aan dat dit al gebeurt , en dat dit ook redelijk veel inzet vraagt.
Slechts een of twee borden aanpakken is niet effectief.

De heer

J. van den Brink vindt dat ook recIame in het dorp (o. a. aan de Voorthuizerstraat)
aangepakt moet worden.
De heer
Cornelissen steunt dit.
De heer
Cornelissen is voorstander van het aanpakken van de borden , m. n. die in het open
landschap staan.
Ook de heer
Hoogendiik vindt dat er gehandhaafd moet worden. Als er geen geld voor is , kan
er gekeken worden ofhet uit de algemene reserve gehaald kan worden.
De heer
Veldhuizen wil geen borden langs de A28 , al kan er een uitzondering gemaakt
worden voor tijdelijke borden waarop evenementen in Putten aangekondigd worden of
verkiezingsborden.
Mevrouw
Van Geest is van mening dat alleen vergunde borden er mogen staan.
V oor de heer
Van Keeken is het niet nodig om de borden aan te pakken. Er staan immers veel
borden langs de A28 , bijv. bij bedrijventerreinen (Nijkerk) en benzinestations. Bovendien
staan er ook al proefschermen die het landschap verstoren. Zijn fractie zal bekijken of zij
vinden of ook op andere plekken gehandhaafd moeten worden.
Wethouder
Siksma concIudeert dat de meerderheid van de commissie de recIameborden niet
wil gedogen. De commissie is echter verdeeld over de manier waarop er gehandhaafd moet
worden.
De heer
Cornelissen vraagt hoeveel capaciteit het handhaven rugweg zal gaan kosten.
Wethouder
Siksma schat in dat het volledig handhaven van 29 borden ongeveer 290 uur kost
(circa € 28. 000 --). Als de borden niet na de 1 e keer weggehaald worden , lopen de kosten op.
Hij vraagt waar de dekking vandaan moet komen.
De heer
Hoogendiik doet de suggestie dat dit soort trajecten ook strafrechtelijk opgepakt
kunnen worden , dus met een BOA. De fracties van de VVD en PvdAlGL wilen de
handhavingsnota SMART maken , en de huidige prioriteitstelling bekijken zodat deze
handhaving een hogere prioriteit kan krjgen.
Wethouder
Siksma zal zich met het college beraden en nagaan of het beleid al dan niet
aagepast moet worden. Ook is de vraag of de nota handhaving aangepast moet worden , en
op welke wijze.
De
voorzitter verzoekt het college om z. m. met een nieuwe notitie te komen.
De heer

Terugkoppeling vanuit samenwerkingsverbanden en andere organisatie of
instituties

11.

Geen.

De openbare vergadering wordt gesloten om 22. 05 uur.
Toezeggingen en openstaande afspraken:
I. De commissie zal een overzicht ontvangen

heer T omassen van het Kachelhuus.

van de gebeurtenissen en afspraken met de

. \-,

l---
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KACHEL
HUUS
Putten , 13 november 2007

Reactie op de brief ' Handhaving bouwregelgeving Huinerenkeg 6" d. d. 6 november 2007

Aan de leden van de commissie ruimtelijke zaen van de gemeente Putten
Aan het college van Burgemeester en

ethouders van de gemeente Putten

Geachte raadsleden , geacht college

De brief van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 november met als onderwerp
Handhaven bouwregelgeving Huinerenkeg 6 heeft ons erg teleurgesteld. Naa aaeiding
van een eerdere voor ons teleurstellende brief van 23 mei 2007 hebben er vele gesprekken
over de problematiek Huinerenkeg 6 plaatsgevonden met collegeleden , met raadsleden en
met ambtenaren. Ook hebben wij brieven naar de Raad en het college gestuurd. De raadsleden
toonden begrp voor onze situatie en spraken zich uit voor een voor alle parijen acceptabele
oplossing. Ook de wethouders gaven aa te willen streven naa een voor aIle parijen , dus ook
voor ons als burgers , aavaadbare oplossing. Tot onze teleurstelling bevat de brief van het
college van 6 november voor ons helemaal geen oplossing. Het college grjpt alleen terug
het verleden en toont geen enkel invoelingsvennogen voor de gevolgen daarvan voor ons en
met name voor hetjonge gezi van T.Tomassen.

Na de briefvan 23 mei hebben wij 2 schuren afgebroken om zo richting de g meente onze
welwillendheid te tonen. De derde schuur afbreken zoals de gemeente in d laatste brief van
ons eist stelt ons voor haat onoverkomelijke problemen. Deze schuur is geheel vervlochten
met het bedrjfsgebeuren van ' t Kachelhuus. De winkelloopt zelfs door in de schuur. In een
schetsplan , geheel binnen de muren van deze schuur, hebben wij richting college aagegeven
hoe deze schuur nu en in de toekomst kan worden gebruikt voor de activiteiten van '
Kachelhuus. Het bedrjf veroorzaa noch ruimtelijk , noeh milieutechnsch enig probleem in
de omgeving. Met deze ruimte kan het bedrjfnu en in de toekomst prima verder.
Wat voor situatie ontstat er waneer de laatste schuur ook is afgebroken? Er zal verJ2c;wr
moeten worden aa de wink l omdat die niet losstat van de schuur. Kan dit en mag: jt?
Het gezin van Tomassenjupor he eft dan geen garage , geen opslag, kortom zij hebben dan
minder garage en bergrimte dan een doorsnee woning in de kom van het dorp. Mag dit
bedrijf, dat in de huidige omvang, een omvang die ook in de toekomst niet zal toenemeIi , geen
enkele schuur en bergruimte bouwen? Niet mogen bouwen is ons inziens onredelijk in
vergelijkig met

soortgelijke huizen in en rond Krachtighuizen. Wanneer wel gebouwcfma'g

worden in de toekomst is het toch veellogischer nu deze laatste schuur niet af te breken.

Verplaatsing van dit bedrijfnaar een bedrijventerrein is geen optie. Op de huidige plaats heeft
het bedrijf al vele jaren zich in ongeveer dezelfde omvang kunnen handhaven. Verplaatsing is
financieel gezien niet haalbaar. Daarom is de keuze voor de gemeente , of dit bedrijfhier laten
bestaan met de noodzakelijke schuurrimte , ofhet bedrjf door vast te houden aan eis tot
afbraa de nek omdraaien. Wij doen een klemmend beroep op u als raadsleden en
collegeleden dit laatste niet te doen. Het gezin van T. Tomassen (man vrouw en vier kleine
kinderen) bestat volledig van dit bedrijf en het gezin van Tomassen senior ondersteunt hen.
Op de huidige wijze kuen beide gezinnen hier blijvend hun boterham verdienen.

In de brief van 6 november wordt de situtie van de noodwoning van E. Tomassen gekoppeld
aa de problematiek van de afraa van de schuren. Wij wijzen u er op dat deze koppeling
noch in redelijkheid, noch juridisch kan worden gemaa. Dit betekent dat wij u verzoeken de
datu van januar 2008 voor de sloop van tafel te halen. Te gemakelijk wordt vergeten dat
Tomassen een legale kaIvennesterij met instemming van de gemeente heeft stopgezet.
Tornsen was hiertoe niet verplicht. Gelet op de ligging t. V. de recreatie had de gemeente
dan bij fuctieverandering, evenals elders in Krachtighuizen, tot een aavaadbare oplossing
voor aIle parijen moeten komen.

Wij verzoeken u als raadsleden het college opdracht te geven met ons samen te zoeken naa
een goede oplossing zodat het bedrijfvan T. Tomassen op de huidige voet verder kan en de
datu van

janua 2008

van tael te haIen.

Hoogachtend

E. Tomassen

T. Tomassen

.'

,'/

Gemeent
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Verslag op 3 december 2007

verzonden aa:

zie verzendlijst

Nr. HRZ/2007/16050

Commissieverslag van de vergadering van de commissie voor Ruimtelijke Zaken , gehouden
op 20 november 2007 , om 19. 30 uur in het gemeentehuis.

Aanwezig
De voorzitter
De leden

de heer drs J. Kuit.
de heer ing. J. van den Brink;
de heer drs. ing. B. Cornelissen;
mevrouw drs. E. van Geest;
de heer E. H. de Graaf;
mevrouw drs. D. van Hagen;
de heer R. Hoogendijk.
de heer A. Huijgen;
de heer mr. J . H. van Keeken;
de heer E. Klompenhouwer;
de heer E. van Rijn;
de heer B. Veldhuizen.
De rayonarchitect: de heer L. van Grondelle.
De secretars
de heer RA.M. Neppelenbroek.
De wethouders :
de heer N. Gerrtsen.
De notulist
de heer B.R. den Boer.
Afwezig
de heer W. van den Brink.

1.
2.
3.
4.
De

Opening

voorzitter opent de vergadering.

Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Spreekrecht burgers

Er hebben zicht geen insprekers gemeld.

Discussie over het gemeentelijke welstandsbeleid
In de commissievergadering van 19 juni 2007 is bij punt 7 (toekomst welstandsbeleid)
afgesproken om in een extra commissievergadering verder te spreken over het
welstandsbeleid en de welstandscommissie. Doel is om kaderstellende opmerkingen mee te
geven aan het college. Aan de leden is een aantal stellngen over het welstandsbeleid
gezonden. Na een gedachtewisseling probeert de voorzitter richtinggevende conclusies te
formuleren die als huiswerk aan het college kunnen worden meegegeven.
De heer
1. van den Brink vraagt of hij ook zelf nog stellngen kan inbrengen. Zo heeft hij een
vraag over de vergunningprocedure.

Ook mevrouw

Van Geest heeft dit verzoek. Zij had het gevoel dat de welstandscommissie

tegen conflcterende kaders aanloopt. Aanvullende/afwijkende stellingen zijn welkom , maar

wellicht dat de huidige stellngen de lading van hun opmerkingen kan dekken.
Stellng 1: Er mag alleen nog worden gekeken naar de hoofdvorm van een
bouwwerk.
Daarbij mag de discussie niet over details gaan
De Graaf aan. Hij vraagt zich echter af wat onder een detail wordt
De stelling spreekt de heer
verstaan. Daar kunnen de meningen over verschilen.
Volgens de heer
Veldhuizen moet het gaan om het behoud van een samenhangend karakter.
Het lijkt hem moeilijk om daarbij aan te geven wanneer sprake is van een detail.
De heer
Klompenhouwer vindt dat de beperking tot de hoofdvorm een te beperkte benadering
is. Soms kunnen details wel degelijk van invloed zijn op het totaalbeeld van een gebouw.
De heer
Van Grondelle geeft aan dat veel samenhangt met het welstandsregime. Bij sommige
gemeenten wordt daarom gewerkt met een lichte , reguliere of zware toets.
De heer
J. van den Brink is het met de stelling eens. Hij pleit ervoor om met een stofkam door
de nota te gaan om overbodige criteria er uit te filteren.
Conc/usie voorzitter:
Het bestaade beleid kan volgens de commissie in beginsel in stand blijven , maa het
college wordt verzocht om de bestaande nota door te nemen om overbodige
bepalingen er uit te filteren.
Stellng 2: Voor het centrumgebied en zichtlocaties zijn strenge criteria nodig

Hoogendiik en Veldhuizen zijn het met de stellng eens.
Van Keeken pleit voor afschaffing van de welstandsnota om alleen nog te werken
met beeldkwalititeitsplanen.
De heer
Cornelissen wil werken met relatiefzware criteria. Wel wijst hij er op dat vooral de
bestemmingsplanvoorschrften invloed hebben op de bouwmassa
De heer
Van Grondelle is het eens met de heer Cornelissen. Als een bestemmingsplan immers
zondermeer toestaat dat een perceel kan worden volgebouwd met hoge gebouwen , dan is het
moeilijk om in de welstandsnota nog stelling te nemen tegen grote bouwmassa
Wethouder
Gerrtsen geeft aan dat binnenkort het bestemmingsplan voor het centrm ter hand
wordt genomen.
De heer
Huiigen vraagt zich afwat er met " relatief' zware criteria wordt bedoeld.
De heer
Van Grondelle bemerkt in meerdere gemeenten een trend om wat straker te zijn met
de welstandstoets voor historische centra. Een voorbeeld is gemeente Tiel die met strenge
voorschriften werkt voor reclameborden in het centrum.
De heer
Van Keeken verlangt van een welstandsnota dat deze eenduidige criteria heeft
De heer
Klompenhouwer wil daaoor waken. Eenduidige regels lei den tot een keurslijf.
Mevrouw
Van Geest vraagt zich afwelke gebieden en (zicht)locaties in deze stelling precies
worden bedoeld.
De heren
De heer

Conc/usie voorziter:

De commissie kan zich grotendeels kan vinden in deze stellng. De commissie vraagt
het college om te zorgen voor een relatief zware welstandstoets voor het
centrumgebied en zichtlocaties. Ook wil de commissie weten wat het college precies
bedoeld met het centrumgebied en de zichtlocaties.
Stellng 3: We moeten experimenteren met 2 welstandsvrije gebieden
De heer
Cornelissen is geen voorstander van welstandsvrije gebieden. Excessen kunnen dan
niet meer worden voorkomen. Hij pleit voor het gebruik van soepele (lichte) criteria.
Mevrouw
Van Hagen kan zich voorstellen dat bepaalde projecten welstandsvrij worden
verklaard. In Utrecht heeft dat tot verfrissende resultaten geleid.
Van Keeken vindt 1 welstandsvrij gebied genoeg: Het gehele Puttense grondgebied.
De heer
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Veldhuizen is geen voorstander van het helemaal welstandsvrij maken van Putten.
Van Riin staat wel open voor een experiment.
De heer
Van Grondelle geeft aan dat bij een eventueel experiment men moet zorgen voor een
goede afbakening van gebieden die niet welstandsvrij zijn. Aan een welstandsvrij regime
kunnen bovendien nadelen kleven voor bewoners zelf. Tegen een als vuurtoren uitgevoerde
woning kan je als buurman weinig doen. Dit kan een waardevermindering tot gevolg hebben.
Wethouder
Gerritsen bemerkt daarom dat uit welstandsvrije gebieden steeds vaker de roep om
regulering toeneemt.
Conc/usie voorzitter:
De commissie is niet zondermeer positief is over een experiment. Het college wordt
verzocht om te onderzoeken welke gebieden/projecten in aanerking zouden komen
voor een eventueel experiment en of een dergelijk experiment verantwoord is.
De heer

De heer

Stellng 4:

De loketcriteria moeten maximaal worden benut

Lichte bouwvergunningen die voldoen aa loketcriteria van de welstandsnota hoeven niet aan
de welstandscommissie te worden voorgelegd. Dit scheelt tijd en geld. Op dit moment wordt
ongeveer 50% van de lichte bouwvergunningen met de loketcriteria afgedaan. Dit percentage
kan hoger , maar dan moeten de criteria wel worden verrimd.
De commissieleden zijn het met de stelling eens.
Conc/usie voorzitter:
Het college wordt verzocht de huidige loketcriteria te verrimen.
Stellng 5: Welstandsbeleid voor het buitengebied is, vanwege de toename van
Wethouder

functieverandering in dit gebied , meer dan ooit nodig
Gerrtsen geeft aan dat de Provincie bij functieverandering zelf sowieso al een

beeldkwaliteitsplan eist.
De heer
Cornelissen merkt op dat onderscheid moet worden gemaat tussen de bestaade
waadevolle bebouwing enerzijds en functieverandering waabij nieuwe gebouwen verrjzen.
V olgens de heer
Veldhuizen biedt functieverandering kansen voor het buitengebied. Strenge
criteria kunnen echter ontmoedigend werken omdat er bijna niets meer kan. De criteria
moeten wel acceptabel blijven.
De heer
Huiigen vraagt zich af ofhet makelijker wordt gemaakt om bestaande , bijna
vervallen bebouwing te vervangen.
De heer
Van Keeken geeft aan dat de reikwijdte van de zogenaade kuub-voor- kuub
vrijstelling iets is wat in het bestemmingsplan wordt geregeld , en niet in de welstandsnota. Dit
geldt ook voor de mogelijkheid om op te treden tegen verrommeling van het buitengebied.
De heer
Klompenhouwer is het eens met de stellng.
De heer
Van Grondelle zegt dat nieuwe woningen vaak specifieke bouwwerken zoals
schuttingen met zich mee brengen waar je vooraf rekening mee gehouden moet worden.
Conc/usie voorzitter:
Bestaande karakteristieke panden in het buitengebied zijn het waard om te blijven
beschermen. Nieuwe functies zijn welkom , maar ze moeten niet uit de band springen.
Het college moet proberen daar een weg in te vinden.
Stellng 6: Er moet een " supervisor " komen die voor de welstandscommissie in een

vroeg stadium betrokken is bij de ontwikkeling van grootschalige

bouwprojecten
Aan de heer Van Grondelle wordt gevraagd ofhij ervaring heeft met een supervisor.
Van Grondelle heeft het wel eens meegemaakt dat een persoon de regie voert bij
ontwikkeling van plannen om de kaders van onder andere de welstandsnota in de gaten te
houden. De welstandscommissie heeft in ieder geval behoefte aan een soort vroegtijdig
overleg tussen aIle partijen waarbij integraal wordt meegedacht met nieuwe ontwikkelingen.
Zo komt men niet meer voor verrassingen achteraf te staan waardoor plannen moeten worden
De heer
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aangepast. Dit scheelt tijd en geld. Of de communicatie via een vooroverleg, een platform of
onder aansturing van een supervisor plaatsvindt , maakt de heer Van Grondelle niet uit.
De heer
J. van den Brink zit niet te wachten op extra ambtenaren/externen die zich met een
proces gaan bemoeien. Spreker meent dat binnen de bestaade formatie gekeken moet worden
wat de mogelijkheden zijn voor het vormgeven van de coordinatie. V ooroverleg tussen
welstand en stedenbouwkundige juicht hij toe. Hij heeft het gevoel dat tijdens het hele
schetsplan- en vergunningproces de klant te vaa van het kastje naar de muur wordt gestuurd
omdat de planologie en welstand niet goed op elkaa zijn afgestemd.
Conc/usie voorziter:

Een supervisor is niet direct nodig zolang het college kan zorgen voor een vroegtijdige
afstemming tussen welstand en planologie tijdens de planontwikkeling.

Stellng 7a: Geen burgerleden in de welstandscommissie
J. van den Brink betreft mag de huidige commissie wel wat soberder.
Klompenhouwer heeft waardering voor de burgerleden maar vraagt zich af waait de
invloed van een burgerlid blijkt. Hij is benieuwd naa hun ervarngen.
De heer
Van Grondelle geeft aan dat in hetjaarverslagjaarlijks aadacht wordt besteed aan de
rol van de burgerleden.
De heer
VeIdhuizen he eft zelf ervaren dat de burgerleden met praktische suggesties een
bijdrage leveren aan de discussie binnen de welstandscommissie. V oor een evenwichtige
samenstelling zou hij graag zien dat er jongeren en vrouwen in de commissie zitting hebben.
Van Geest is positief, maar raadt wel aa om te zorgen voor een regelmatige
Ook mevrouw
roulatie van de burgerleden voor een onafhanelijke inbreng.
De heer
Den Boer antwoordt dat volgens de Bouwverordening de huidige burgerleden tot
I oktober 2008 zijn benoemd en daarna worden vervangen.
Het op de publieke trbune aawezige burgerlid , mevrouw Van Zijverden , wordt uitgenodigd
Wat de heer

De heer

om haar rol toe te lichten.
Mevrouw
Van Ziiverden probeert vanuit haa plaatselijke bekendheid te kijken naa de

planen. Ook wil ze met een frsse blik letten op praktische zaken. Als in een commissie in
jargon wordt gepraat vragen de burgerleden vaa naa een uitleg die ook voor bezoekers te
begrijpen is. Tenslotte geeft ze aa graag bereid te zijn om haa rol aa de raadscommissie toe
te lichten , maa dat ze daaroor wel eens een uitnodiging mist.
De
voorzitter geeft aa dat er in de toekomst op zal worden gelet dat bij een uitnodiging
de welstandscommissie ook aa de burgerleden wordt gedacht. V oor deze vergadering is er
overigens bewust gekozen om (namens de welstandscommissie) alleen de heer Van Grondelle
uit te nodigen.
Conc/usie voorziter:

De raadscommissie wil graag verder met burgerleden in de welstandscommissie en
stelt het op prijs als de burgerleden hun ervaringen terugkoppelen aan de
raadscommissie.

Stellng 7b Burgerleden moeten door de gemeenteraad worden geselecteerd en
benoemd
De commissieleden geven aan dat ze hier geen behoefte aan hebben. De sollcitatieprocedure
kan dus door het college worden uitgevoerd. Het verzoek wordt gedaan om dit vast te leggen
in de welstandsnota.
Stellng 8: De welstandscommissie moet in de avond vergaderen

Klompenhouwer wil niet dat de zitting naa de avond verschuift.
Veel architecten/tekenaars werken overdag en niet in de avond.
De heer
Cornelissen zegt meer waarde te hechten aan de wens van de burger , en die kan vaak
niet overdag naar de commissie.

De heer
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Zowel de heren

Van Grondelle

aIs

Hiiwegen (medewerker afdeling Bouwen en Milieu) geven

aan nog nooit signal en te hebben ontvangen dat er bij de burgers behoefte bestaat aan

vergaderingen in de avond.
Dit gehoord hebbende vindt de commissie het niet nodig dat de welstandsvergaderingen naar
de avond te verplaatsen.

9.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde , sIuit de

voorzitter de vergadering om 22. 30 uur.
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Inleiding
In de afgelopen periode is onderzocht in hoeverre het wenselijk en haalbaar is om in Putten een
Multi Functionele Accommodatie te realiseren.
Aanleiding hiervoor was de behoefte van de bibliotheek aan nieuwe huisvesting, de komende grote
onderhoudskosten voor Stroud en het bericht , dat ook het kerkelijk centrum De Aker voor aanienlijke investeringen staat. Komt hierbij dan ook nog de behoefte om de pleinfuctie van het Kerkplein en het Fontanusplein te versterken , dan dient zich al snel de vraag aan ofhier zaken te combineren zijn en om tot een integrale aanpak te komen.
Samen met Arcadis en de betrokken partijen zijn de mogelijkheden onderzocht.
V oor u ligt het eindrapport , waan tevens een verantwoording van de procesgang is opgenomen.

Samenvatting rapportage financiEHe haalbaarheid

a.

Basisvarianten

V oor de financiele haalbaarheid is een drietal varianten doorgerekend:

Basisvarant , waarbij tegemoet wordt gekomen aan de huidige eisen van de deelnemers;
Varant Nieuw voor Oud , waabij de Aker een nieuw gebouw krjgt in ruil voor inbreng van
haa gronden;

Varant MFA zonder Aker , waarbij Stroud , bibliotheek en gemeente gezamenlijk een MFA
ontwkkelen.
Binnen de basisvarant zijn o. a. de volgende principe-uitgangspunten van toepassing:
De Aker krjgt een erfpachtvergoedinglijdrage voor de inbreng (gebruik) van haa gronden ter
grootte van € 250. 000 -- op jaarbasis. De gronden blijven in eigendom van de Aker. Met de
erfachtvergoeding wil de Aker haa kerkenwerk financieren.
De Aker financiert haar deel van het MFA;
De bibliotheek brengt haar gronden om niet in;
Stroud brengt haa gronden om niet in;
Realisatie van 66 woningen.

Voor de varant Nieuw voor Oud (de Aker) zijn de volgende afspraken gemaat:
De Aker krjgt Nieuw voor Oud , waarbij zij haar gronden inbrengt met een eeuwigdurende
erfpachtvergoeding van € 1 . Kanttekening hierbij is dat het nog juridisch en fiscaal uitgezocht
moet worden of deze constructie mogelijk is.
De gemeente financiert de nieuwbouw van de Aker , inclusief sloop, tijdelijke voorzieningen en
bouw- en woonrjpmaken.
Overige uitgangspunten zijn hetzelfde als de basisvariant.
MFA zonder de Aker is het uitgangspunt dat het MFA wordt gerealiseerd op de
locatie van de bibliotheek met een aangepaste ruimtebehoefte van 4. 325 m2 bvo met 45 woningen.

V oor de variant

De resultaten van de financiele doorrekening zijn als voIgt:
De basisvariant heeft een tekort van € 10. 175. 190;

De variant Nieuw voor Oud heeft een tekort van € 3. 561. 798;
De variant zonder de Aker heeft een tekort van € 1. 631. 160.

In een tweetal projectgroep bijeenkomsten is de financiele haalbaarheid besproken van het MFA.
Hierin is geconcIudeerd dat de financiele ruimte bij de gemeente Putten niet voldoende is om het
MFA te realiseren. De gemeente heeft voor het MFA Putten een eenmalige budgetruimte (€ I miljoen) en hetjaarlijkse budget (€ 250. 000) beschikbaar. Ook de Hervormde Gemeente (de Aker)
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