
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 1 februari 2018

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur.
Aanwezig:
Voorzitter: Frans Buiiserd

llll!lllll!llll!llll!llll!lllllllllllinilll!l Griffier: Edzard van Holthe

G18.0307 Samen Beter Nieuwkooo: Remco Hendriks,
Lizet Keijzers, Lyna Kant, Marco Slinger,
Leo Visser

CDA: Arie van Wijk, Leon Zoet, Kees Egberts

Natuurlijk Nieuwkoop:
Pien Schrama-van Kessel, Berry Dors,
Kees Hagenaars, Jan Tersteeg

WD: Jan Hardenberg, Quinten van Dobben,
Tom de Kleer

D66: Marco Oehlenschläger, Martin Hoekstra, 
Olga Jacobs

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Fractie Mur: Leen Mur

Wethouders: Guus Elkhuizen.
Annette Pietersen, Paul Platen

Insprekers: Ad Persoons, Henk Markman en
Erik Ruts

Afwezig:
CDA: Nico lette Oosterhof

2. Vaststellen agenda (2018-001) Agendapunt 13 (Raadsvoorstel Beleid 
kleinschalige particuliere bouwinitiatieven) wordt 
op verzoek van de VVD met steun van de 
meerderheid van de agenda afgevoerd. CDA, 
Natuurlijk Nieuwkoop, SGP-ChristenUnie en 
fractie Mur hebben dit voorstel niet gesteund.

Verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en * Ad Persoons over agendapunt 11
belanghebbenden Raadsvoorstel vaststelling BP Ter Aar 

Vernieuwd Verbonden. Hij verzoekt 
woningbouw voor de structureel groeiende 
groep senioren met een eigen huis te 
stimuleren, om daarmee kansen voor 
doorstroming te creëren.

» Henk Markman over agendapunt 12 
Raadsvoorstel Beleidsvisie gebruik 
recreatiewoningen. Hij geeft aan 25 jaar bezig 
te zijn met legalisatie van recreatiewoningen.
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De groepen die nu strijden voor legalisatie 
zijn uit op eigen gewin. Daarom houdt hij 
pleidooi voor tijdelijke gedogen.

* Erik Ruts over agendapunt 12 Raadsvoorstel 
Beleidsvisie gebruik recreatiewoningen. Hij 
wijst op een historisch besluit om een einde 
aan het gedogen te maken dat nu voorligt. 
Bewoners van de drie parken willen 
duidelijkheid, zekerheid en continuïteit.

4. Vaststellen besluitenlijst (2018-002)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 14 december 2017.

Ongewijzigd vastgesteld.

5. ingekomen stukken (2018-003) Ongewijzigd vastgesteld.

6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2018-004)

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) (2018-005)
B&W stelt de raad voor deze verordening 
vast te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

8. Raadsvoorstel Opheffing van de 
'Reserve Woondiensten Aarwoude' en 
toevoeging van het opgenomen saldo 
aan de 'Reserve Goedkope Woningen' 
(2018-006)
B&W stelt de raad o.a. voor (1) de ‘Reserve 
Woondiensten Aarwoude’ op te heffen en 
(2) het saldo van de Reserve
Woondiensten Aarwoude groot C 
799.160,00 te storten in de ‘Reserve 
Goedkope Woningen’.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Discussienota Gasloze 
nieuwbouw Nieuwkoop 2018 (2018-007)
B&W stelt de raad voor (1) kennis te 
nemen van de discussienota,(2) in te 
stemmen met de geformuleerde algemene 
ambitie ten aanzien van de aansluiting van 
nieuwe woonwijken op gas 'Nee, tenzij de 
ontwikkeling van een wijk in een 
vergevorderd stadium is en onomkeerbare 
verwachtingen zijn gewekt richting de 
nieuwe inwoners of kavelkopers ten 
aanzien van het aansluiten op gas', (3) in te 
stemmen met de geformuleerde ambitie 
per genoemde woningbouwlocatie zoals 
verwoord in de discussienota en (4) Het 
college opdracht te geven de genoemde 
mogelijkheden voor alternatieve 
energiebronnen per wijk verder uit te 
werken en daaruit volgende keuzes en 
besluiten op geëigende momenten aan de 
gemeenteraad voor te leggen.

Stemverklaring SBN: Zij stemmen voor want 
goede stap naar duurzamer Nieuwkoop. Wel 
zorgen voor betaalbaarheid voor starters. Zij 
beraden zich op steun aan deze groep.

Stemverklaring D66: Zij stemmen voor en zijn 
trots op raadsbreede steun. Dit is een groet aan 
Groningen.

Stemverklaring VVD: Zij stemmen voor en zien 
het als een eerste stap voor plan van aanpak om 
ook rest van Nieuwkoop gasloos te maken. Voor 
een grotere groet aan Groningen.

Stemverklaring fractie Mur: Hij stemt voor omdat 
het nu om een ambitie gaat. Ook zorg voor 
starters. Bouwondernemers geven aan 
voorzichtig te zijn met realisatie van dit 
experiment.

Stemverklaring Natuurlijk Nieuwkoop: Zij 
stemmen voor en hopen dat B&W het ook 
uitdraagt in Noorden: ‘verkoop het gasloos 
bouwen’.
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Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadsvoorstel Vaststelling 
bestemmingsplan Schilkerweg 6, Ter
Aar (2018-008)
B&W stelt de raad voor het 
bestemmingsplan vast te stellen, geen 
exploitatieplan vast te stellen en het 
college van B&W te machtigen tot 
afhandeling van de 
bestemmingsplanprocedure na 
vaststelling.

SBN wijst op de toezegging van wethouder
Platen om de effectiviteit van de Ruimte voor 
Ruimte regeling te onderzoeken.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Vaststelling 
bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd 
Verbonden (2018-009)
B&W stelt de raad o.a. voor (1) geen 
milieueffectrapportage op te stellen, (2) het 
bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd 
Verbonden’ gewijzigd vast te stellen, met 
inachtneming van de voorgestelde 
ambtshalve aanpassingen en 
aanpassingen naar aanleiding zienswijzen,
(3) geen exploitatieplan vast te stellen en
(4) B&W te machtigen voor de afhandeling 
van de bestemmingplanprocedure na 
vaststelling.

Natuurlijk Nieuwkoop dient mede namens het
CDA en SGP-ChristenUnie een amendement in 
om omwonenden goed te betrekken.

SGP-ChristenUnie dient mede namens het CDA 
en Natuurlijk Nieuwkoop een amendement in om 
de hoogte te beperken en om omwonenden te 
betrekken.

SBN dient mede namens het de VVD en D66 
een amendement is om te onderzoeken of de 
hoogte 2 meter verlaagd kan worden. De raad 
moet n.a.v. de onderzoeken opnieuw 
beslismomenten krijgen.

Na een schorsing zijn diverse amendementen 
samengevoegd tot een nieuw amendement van 
SBN, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, VVD, D66 en 
SGP-ChristenUnie. Ook hierbij wordt o.a. de 
hoogte van het sporthalgedeelte op de 
verbeelding gewijzigd van 15,5 meter naar
13,5 meter.

Het amendement hoogte van
Natuurlijk Nieuwkoop, CDA en
SGP-ChristenUnie wordt ingetrokken.

Het amendement inwoners betrekken van 
SGP-ChristenUnie, CDA en
Natuurlijk Nieuwkoop wordt ingetrokken.

Het amendement hoogte onderzoeken en 
inwoners en raad betrekken van SBN, VVD en
D66 wordt ingetrokken.

Het nieuwe gezamenlijke amendement wordt 
aangenomen met unanieme stem.

Gewijzigd door amendement vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Beleidsvisie gebruik 
recreatiewoningen (2018-010)
B&W stelt de raad voor (1) in te stemmen 
met de Nota van Inspraak en (2) de 
‘beleidsvisie gebruik recreatiewoningen’ 
gewijzigd vast te stellen met inachtneming 
van de voorgestelde aanpassingen naar 
aanleiding van de inspraakreacties als 
verwoord in de Nota van Inspraak.

Natuurlijk Nieuwkoop dient mede namens het
CDA en SGP-ChristenUnie een amendement in 
om een standpunt van provincie Zuid-Holland af 
te wachten voordat de volgende stappen worden 
genomen.

Het amendement wordt verworpen met de 
stemmen van CDA, Natuurlijk Nieuwkoop en 
SGP-ChristenUnie voor.
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Stemverklaring SGP-ChristenUnie: Hij stemt 
voor, maar niet volmondig. Raad van State is 
geen optie. Wat hem betreft komt er wel zo 
spoedig mogelijk duidelijkheid van de provincie.

Stemverklaring Natuurlijk Nieuwkoop: Zij 
stemmen voor maar kunnen zich niet vinden in 
het geschetste vervolgtraject. Zij vinden dat er 
eerst duidelijkheid van provincie moet zijn.

Stemverklaring CDA: Zij stemmen tegen. Het 
gevoel van een wassen neus is niet weg 
genomen. De visie biedt niet de gewenste 
duidelijkheid. Zij achten het niet haalbaar. Tegen 
de provincie bij de Raad van State is wat hun 
betreft ondenkbaar.

Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van 
CDA tegen.

13. Raadsvoorstel Beleid kleinschalige 
particuliere bouwinitiatieven (2018-011)
B&W stelt de raad o.a. voor (1) de 
beleidsnotitie vast te stellen en daarmee te 
bepalen dat bij beoordeling van 
bouwinitiatieven een aantal criteria wordt 
toepast, (2) voor het verkrijgen van een 
bouwrecht een tegenprestatie wordt 
verlangd en daartoe een verordening vast 
te stellen en (3) te bepalen dat in de 
periode 2018-2019 maximaal 50 woningen 
mogen worden ingezet.

Dit onderwerp is niet behandeld.

14. Raadsvoorstel Kadernota 2019 Holland 
Rijnland (rechtstreeks) (2018-012)
B&W stelt de raad voor (1) kennis te 
nemen van de concept kadernota 2019 
van Holland Rijnland en (2) middels 
bijgaande brief aan Holland Rijnland 
kenbaar te maken geen gebruik te maken 
van een reactie ten aanzien van de 
kadernota 2019 Holland Rijnland.

Ongewijzigd vastgesteld.

15. Raadsvoorstel Verlenging 
overeenkomst accountant 
(rechtstreeks) (2018-013)
De auditcommissie stelt de raad voor de 
overeenkomst met Baker Tilly Berk N.V. te 
verlengen met nog een jaar, de controle 
op de jaarrekening 2018 van de gemeente 
Nieuwkoop, onder de voorwaarden die op 
30 januari 2014 door de gemeenteraad 
zijn vastgesteld in het ‘Programma van 
eisen accountantscontrole jaarrekening 
2014, 2015, 2016 en 2017’ (2014-008).

Ongewijzigd vastgesteld.

16. Vragen half uur
Op grond van artikel 60 van het reglement 
van orde kunnen raadsleden gebruik 
maken van het vragen-half-uur als zij dit
24 uur van tevoren hebben aangekondigd

Geen gebruik van gemaakt.

17. Mededelingen van het college Geen gebruik van gemaakt.
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Op grond van artikel 10 van het reglement 
van orde kunnen portefeuillehouders 
mededelingen aan de raad doen tijdens 
deze vergadering.

18. Sluiting Om 23.45 uur

-ķAEfc/y

^/WKO

Raac id.d.
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