POSTADRES

BEZOEKADRES

Postbus 250

T

0297 29 16 16

3640 AG Mijdrecht

F

0297 28 42 81

Croonstadtlaan 111

E

gemeente@derondevenen.nl

3641 AL Mijdrecht

I

www.derondevenen.nl

Vergadering commissie Ruimtelijke
Zaken
Datum:

15 mei 2012

Tijd:

19.30 uur

Plaats:

raadzaal

Registratienummer:

12G0000061

Voorzitter:

De heer R. Blans

Griffier:

Mevrouw E.C.M. den Hartogh

Raadsleden:

De heer J.P. van Diemen (CDA), de heer N.P.M. de Dood (CDA), de heer H.J. van der Greft
(VVD), de heer C.A.J. Houmes (D66), de heer J.J. Kneppers (Lijst 8), de heer S. Koorn (Lijst
8), de heer F. Lugtmeijer (VVD), de heer A. van der Meij (D66), de heer J.S. Melkman
(SVAB), de heer E.R. Schreurs (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal), de heer W.H.P. Stam
(ChristenUnie-SGP), mevrouw A. van Uffelen (PvdA/Groen Links-LokaalSociaal), mevrouw
M.M. Verbruggen-Ezendam (Ronde Venen Belang)

Meesprekers:

geen

Wethouders:

De heer D.L. Moolenburgh (CDA), de heer C.F. Schouten (ChristenUnie-SGP)

Ambtenaren:

Mevrouw V. Buskens, mevrouw H. Geurkink, de heer A. Haga, de heer N. Röling, de heer
R. de Vries
De heer H.C. Meinhardt (Notuleerservice Nederland)

Notulist

Notulen
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Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en verwelkomt alle aanwezigen.
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Spreekrecht inwoners
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
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Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 10 april 2012
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de
notulen.
De heer Stam heeft gereageerd op de notulen van de besloten vergadering op 14 februari. Er
zijn geen bezwaren tegen de tekstsuggesties. De betreffende notulen worden overeenkomstig
aangepast.

5

Punten voor de raad van 31 mei 2012

a.

Ontwikkelingsvisie Rabobanklocatie Abcoude, raadsvoorstel 0020/12
De heer Houmes uit zich positief over het voorliggende voorstel. De gemeente is serieus op
de naar voren gebrachte bezwaren ingegaan en heeft daarop passend gereageerd. Spreker
geeft het college de suggestie mee voor de architect of de projectontwikkelaar om inspiratie te
halen uit de omliggende herenhuizen.
De heer Stam merkt op dat er onder het kopje ‘Stedenbouw’ in de visie enerzijds vermeld
wordt dat het her te ontwikkelen gebouw moet passen binnen de bestaande bebouwing
rondom en dat er anderzijds wordt aangegeven dat moderne architectuur niet uitgesloten is.
Hoe valt dit met elkaar te rijmen? Ook is niet duidelijk hoever de bebouwing in de tweede lijn
mag doorlopen. Graag meer helderheid hierover. Klopt het dat in de visie ruimere
bouwnormen gehanteerd worden dan in het bestaande bestemmingsplan? Als laatste de
vraag hoe de Rabobank heeft gereageerd op de visie.
De heer Melkman is van mening dat de gemeente de reacties van de omwonenden op de
visie goed heeft opgepakt. Men heeft goed naar oplossingen gekeken. Dat aan de achterzijde
(lager) gebouwd mag worden is wat ongelukkig, maar niet bezwaarlijk.
Wat moet men verstaan onder zelfbindende werking? Een gevoelig punt blijft nog de grote
beuk en het parkeren van de buren. Die parkeren nu gedeeltelijk bij de Rabobank. Dat is
echter particulier terrein. In de toekomst moet men op eigen terrein parkeren. Daardoor neemt
de parkeerdruk in de Stationsstraat toe. Dat is niet bevorderlijk voor de verkeerssituatie.
Nog wel even in het voorstel vermelden dat het gaat om de ontwikkelingsvisie van april 2012.
De heer Van Diemen stemt in met het verloop van het proces van de herontwikkeling. Nog
een enkel punt. Punt 3 van het besluit; verdere besluitvorming aan het college te delegeren.
Wat betekent dit precies? Begrepen is dat op de locatie een bebouwing in de tweede lijn nodig
is. Echter, leidt dit tot realistische plannen?
De heer Kneppers vraagt eveneens om verduidelijking van punt 3 van het besluit; verdere
besluitvorming aan het college te delegeren.
Wethouder Moolenburgh meldt de grote participatie waar bij het tot stand komen van de visie
sprake van was. Ook bewoners hebben veel punten ingebracht.
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Nadat het plan van verkoop van de Rabobanklocatie bekend was geworden, is de visie
opgesteld. Hierin staat aangegeven wat de gemeente wel en niet wil op deze locatie. Het zijn
feitelijk randvoorwaarden waarbinnen ontwikkelaars plannen kunnen maken.
Aangezien er eventueel sprake is van minder dan tien woningen kan het college zelfstandig
beslissen. Echter, het college wil de raad continu op de hoogte houden van het verloop van
het ontwikkelingsproces. Op basis hiervan kan de raad beslissen of men delen van het proces
in de raad wil behandelen.
Dat het bouwen in de tweede lijn een gevoelig punt is, was bekend. Bij een niet uitbreiden van
het bouwvak is die bebouwing toegestaan om een optimale invulling van de ruimte mogelijk te
maken. Het parkeren door omwonenden zal in de toekomst in principe op eigen terrein
moeten plaatsvinden. Of daarvoor in samenspraak met een ontwikkelaar andere
mogelijkheden komen, is nog niet bekend.
De heer Haga stelt dat met traditioneel bouwen een plan makkelijker bij de bestaande
bebouwing past. Met de gestelde eisen moet ook een plan met een modern gebouw mogelijk
zijn. In de tweede lijn mag doorgebouwd worden tot 19 m vanaf de achterzijde van het
perceel. De bestaande beuk wordt daardoor gespaard en beschermd.
Het klopt dat de visie qua bouwhoogte wat meer ruimte biedt dan het bestemmingsplan. Het te
bebouwen oppervlak krijgt echter niet meer ruimte. Ook is er sprake van een lagere
goothoogte bij de bebouwing op het achterterrein. Volgens de visie komt de bebouwing in de
tweede lijn los te staan van de bebouwing in de eerste lijn.
Wethouder Moolenburgh zegt toe dat naar voren gebrachte suggesties in de visie worden
meegenomen. Ook wordt de datum van de visie aangepast.
Tweede termijn
De heer Schreurs roept het college op om de raad actief te blijven informeren over de
ontwikkelingen bij de Rabobanklocatie. Ook moet de communicatie met de inwoners over de
ontwikkelingen doorgaan.
De heer Houmes vraagt of het wellicht goed is om het bouwvak te handhaven.
De heer Melkman herhaalt zijn vraag over de zelfbindende werking. Daarnaast het punt
bouwen in de tweede lijn. Van de toestemming daarvoor op deze locatie mag geen
precedentwerking uitgaan.
De heer Lugtmeijer vertrouwt erop dat de locatie goed ontwikkeld wordt.
Wethouder Moolenburgh zegt toe de raad en de inwoners actief te zullen informeren over de
ontwikkelingen op de locatie. Bij een zelfbindende werking wordt er een kader geschapen
waaraan plannen getoetst kunnen worden. Spreker geeft aan dat bij nieuwe initiatieven
bouwen in de tweede lijn vaak voorkomt. Om het nu bestaande grote pand te kunnen
optimaliseren gaat men in de visie uit van twee gebouwen, waarvan een in de tweede lijn. Er
wordt niet meer gebouwd. Van de bebouwing in de tweede lijn kan geen precedentwerking
uitgaan, omdat dit punt specifiek van toepassing is op deze locatie.
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De heer Kneppers brengt naar voren dat de raad dan toch beter, in het kader van de
zelfbindende werking, de kaders voor de planontwikkeling zelf kan vaststellen.
Wethouder Moolenburgh acht dit niet nodig. Door de kaders in de visie op te nemen, legt
men zich al vast. Er is dan al sprake van zelfregulering.
De voorzitter stelt vast dat het voorstel naar de besluitnemende raad kan.

b.

Verklaring van geen bedenkingen in verband met een te nemen projectbesluit voor het
perceel Poeldijk 3 te Waverveen, raadsvoorstel 0022/12
De heer Stam heeft twee vragen. Volgens hem stijgt het object qua hoogte ten opzichte van
de huidige bebouwing. Welke verandering heeft dit tot gevolg voor het totale bouwvolume? Is
het substantieel groter of niet? Hoe hebben de omwonenden hierop gereageerd, zijn er
reacties of bezwaren?
De heer Houmes geeft aan dat het voorstel naar de besluitnemende raad kan.
De heer Van Diemen sluit zich aan bij wat de heer Houmes heeft gezegd.
De heer Melkman wil weten of er nog reacties zijn gekomen van omwonenden. Daarnaast de
vraag of de planschadeovereenkomst met de aanvrager juridisch geen probleem oplevert.
De heer Lugtmeijer wil weten of een positief oordeel over het te nemen projectbesluit nog
een precedentwerking met zich meebrengt.
Wethouder Moolenburgh deelt mee dat er geen bezwaren van omwonenden voorliggen. De
mogelijkheid van de planschadeovereenkomst en de formulering daarvan is juridisch
onderzocht. Er zijn op dat punt geen problemen.
De heer Röling deelt mee dat het totale bouwvolume fors afneemt bij de nieuwe bebouwing
ten opzichte van de bestaande bebouwing. Dit komt met name door een kleiner bijgebouw,
het totale volume neemt met 50% af ten opzichte van de bestaande situatie. De woning
voldoet aan de gebruikelijke voorschriften voor woningen in het buitengebied.
Wethouder Moolenburgh geeft nog aan dat er met het nemen van het besluit van
precedentwerking geen sprake is. Alles wat in het buitengebied gebouwd gaat worden, moet
eerst ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.
De heer Stam spreekt zijn verbazing uit over het antwoord van de heer Röling. Hij heeft
gelezen dat het bijgebouw ongeveer wordt gehalveerd. Echter, het bijgebouw dat terug wordt
gebouwd evenals de woning worden hoger dan het was. Hoe kan het bouwvolume dan met
50% afnemen?
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De heer Röling geeft aan dat in vierkante m2 de bebouwing afneemt met 50%. De hoogte van
de bebouwing neemt inderdaad toe, de totale inhoud neemt af ten opzichte van de huidige
situatie.
De voorzitter stelt vast dat het voorstel naar de besluitnemende raad kan.

c.

Geurbeleid, raadsvoorstel 0024/12
De heer Melkman noemt het geurbeleid een deskundigenonderwerp. Hij vindt het verbazend
dat er een door de heer De Dood ondertekende zienswijze namens het CDA ligt, er is
inspraak geweest door de agrariër de heer N. de Dood en nu zit de heer De Dood in deze
commissie aan tafel bij dit onderwerp. Hij spreek zijn zorg uit of hier geen sprake kan zijn van
belangenverstrengeling.
De heer De Dood vindt dat hij hier heel duidelijk in is.
De heer Melkman begrijpt dat het geurbeleid van Abcoude oud door het voorliggende voorstel
niet verandert. Heeft dit voorstel nog gevolgen voor de winkelbuurt? Zo ja, in welke mate? Wat
is het verschil tussen de nieuwe situaties en de bestaande situaties? Hoe moet een en ander
geïnterpreteerd worden? Hoe moet men de harmonisatie per 1 januari plaatsen?
Mevrouw Van Uffelen vindt het een merkwaardige formulering in de toelichting dat het
geurbeleid in Abcoude ongewijzigd blijft, terwijl er ook wordt gesproken over het opnieuw
vaststellen van een geharmoniseerd geurbeleid per 1 januari 2013. Onduidelijk is waarom er
nu voor De Ronde Venen oud een geurbeleid moet worden vastgesteld en dat er over een
halfjaar voor Abcoude een nieuw geurbeleid moet worden vastgesteld. Kan dat niet in een
keer of is er sprake van twee soorten geurbeleid?
Uit de analyse blijkt dat met het geurbeleid niet alle knelpunten worden opgelost. Blijft die
situatie dan zo of zijn er mogelijkheden de knelpunten alsnog op te lossen?
Gesproken wordt over uitzonderingen bij cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Dat is toch
merkwaardig omdat er in bijna alle gevallen sprake is van vrij nieuwe gebouwen.
De heer Van der Greft vraagt hoeveel gemeenten de geurgrens van 50 m naar 25 m hebben
verkleind. Daarnaast de vraag hoe de resterende knelpunten aangepakt gaan worden.
Wanneer door de geurgrensverkleining de bebouwing van Marickenzijde dichter bij de
boerenbedrijven mag komen, hoeveel woningen kunnen er dan meer gebouwd worden?
De heer Houmes is van mening dat de bewoners op mooie dagen meer last hebben van het
uitrijden van gier. Is er geen regeling te treffen dat er tijdens mooie weekeinden geen gier
uitgereden mag worden?
Wethouder Schouten meldt dat er in Abcoude oud al een geurbeleid is vastgesteld. Eerst
moet er voor De Ronde Venen oud een geurbeleid komen. Daarna kan in het kader van de
herindeling een nieuw geharmoniseerd geurbeleid worden vastgesteld. Er is maar een
fractioneel verschil tussen het geurbeleid voor Abcoude oud en dat voor De Ronde Venen
oud. Door de harmonisatie verandert er voor Abcoude niet veel.
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Nadat het college het geharmoniseerde geurbeleid vastgesteld heeft, komt het in de raad. Het
nu voorliggende voorstel betreft een geurbeleid voor De Ronde Venen oud. Dat bestond nog
niet. Het nieuwe beleid zal geen invloed hebben op de winkelbuurt.
Voor het uitrijden van mest bestaat een andere regelgeving. Dat valt niet onder het geurbeleid.
Deze regelgeving laat niet toe dat men uitrijden in het weekeinde verbiedt. Men kan de boeren
hooguit verzoeken op dat moment geen gier uit te rijden.
Mevrouw Buskens stelt dat de meeste knelpunten in de bestaande situatie bestaan uit de
afstand tussen een boerderij en woonhuizen. Dit probleem is op te lossen door binnen het
geurbeleid de noodzakelijke afstand te verkleinen. Voor nieuw te bouwen stallen blijft de
grotere afstand van kracht.
De heer Van der Greft meent dat dit voor nieuw te bouwen boerderijen of stallen een vorm
van rechtsongelijkheid tot gevolg heeft.
Volgens mevrouw Buskens valt dit mee. Meestal biedt het bouwvak voldoende ruimte om
problemen te voorkomen.
Het geurbeleid voor De Ronde Venen oud verschilt met dat voor Abcoude oud, omdat er
binnen het beleid van De Ronde Venen oud ruimte is gereserveerd voor natuurontwikkeling.
Daarbij zijn regels opgenomen voor toerisme en recreatie.
Knelpunten waarbij de afstand tussen stallen en geurgevoelige bestemmingen kleiner is dan
25 m kan men niet oplossen. De wet biedt hiervoor geen mogelijkheden.
Het begrip cultuurhistorische gebouwen is overgenomen uit de geurregeling van Abcoude
oud. Het gaat daarbij om karakteristieke gebouwen die (nog) geen monumentenstatus
hebben. Daar is nog geen lijst van.
Over de landelijke situatie kan spreekster weinig zeggen. In het werkgebied van de
milieudienst waarin De Ronde Venen participeert, hebben de overige deelnemende
gemeenten eenzelfde geurbeleid als het voorliggende voorstel.
Bij Marickenzijde blijft de 50m-grens gehandhaafd. Daar kunnen daarom niet meer woningen
worden gebouwd.
Tweede termijn
De heer Kneppers snapt niet dat, wanneer er maar sprake is van kleine verschillen, waarom
niet gelijk een geharmoniseerd geurbeleid voor de gehele gemeente vastgesteld kan worden.
Wanneer dat niet kan, wanneer komt dat geharmoniseerde beleid aan de orde?
Mevrouw Van Uffelen begrijpt dat er door een verzuim eerst een geurbeleid voor De Ronde
Venen oud vastgesteld moet worden, voordat er tot harmonisatie overgegaan kan worden.
Daarnaast de vraag of het correct is dat voor verschillende landschappen verschillende
keuzes wat betreft het geurbeleid worden gemaakt.
De heer Stam constateert eveneens dat er kennelijk eerst een besluit moet worden genomen
voor een geurbeleid De Ronde Venen oud, alvorens een geharmoniseerd beleid voor de
nieuwe gemeente te kunnen voorstellen.
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Het zou natuurlijk veel makkelijker zijn om direct het laatste te doen. Of kan het voorstel niet
dienen als geharmoniseerd beleid? In dat geval kan de vaststelling ook gelijk plaatsvinden.
De heer Melkman vraagt zich ook af of de twee besluiten, het geurbeleid De Ronde Venen
oud en het geharmoniseerde geurbeleid, niet in een keer genomen kunnen worden.
De heer De Dood brengt naar voren dat het wachten op een geharmoniseerd geurbeleid weer
extra tijd kost. Het lost dan al die tijd het probleem van betrokken agrariërs niet op. Dat
probleem bestaat al vanaf 2007. Het geurbeleid De Ronde Venen oud lost dat probleem wel
op. Daarom is het CDA ervoor om nu het voorliggende besluit vast te stellen.
De heer Houmes benadrukt nog eens om iets te doen aan het uitrijden van gier op mooie
zonnige (weekend)dagen.
Mevrouw Verbruggen is verbaasd dat er in Abcoude geen problemen zijn.
Wethouder Schouten stelt dat er sprake is van twee beleidslijnen. Voor ligt een voorstel voor
het geurbeleid voor De Ronde Venen oud. Abcoude oud had voor de herindeling al een
geurbeleid. Het is niet raadzaam voor de situatie in De Ronde Venen oud om met een
geurbeleid te wachten tot 1 januari 2013. Bovendien gaat het dan om een harmonisatie en dat
vraagt weer een andere procedure.
De heer Melkman ziet toch liever dat beide zaken in dezelfde vergadering worden behandeld.
Volgens wethouder Schouten is het even lastig om nu het geurbeleid De Ronde Venen oud
vast te stellen en over enkele maanden een geharmoniseerd geurbeleid. Het geurbeleid De
Ronde Venen oud biedt nu wel voor agrariërs een oplossing.
De heer Van Diemen is het met de wethouder eens.
Wethouder Schouten brengt naar voren dat het verschil tussen het geurbeleid Abcoude oud
en dat van De Ronde Venen oud zojuist is uitgelegd.
Daarom, zo brengt de heer Kneppers naar voren, is het niet te begrijpen dat er niet direct
sprake kan zijn van een geharmoniseerd geurbeleid.
Dat is, aldus wethouder Schouten, eveneens uitgelegd.
Mevrouw Van Uffelen merkt op dat het geurbeleid van Abcoude oud bijna letterlijk terugkomt
in het voorliggende voorstel voor De Ronde Venen oud.
Wethouder Schouten bevestigt dat.
Mevrouw Van Uffelen stelt daarop vast dat er feitelijk geen sprake is van twee verschillende
verordeningen.
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Wethouder Schouten geeft mevrouw Van Uffelen op dat punt gelijk.
De heer Kneppers vraagt wat dan het knelpunt is om een geharmoniseerd geurbeleid niet in
een keer vast te stellen.
De heer Houmes brengt naar voren dat dit niet kan omdat De Ronde Venen oud vergeten
was om een geurbeleid op te stellen voor 1 januari 2012. Dan valt er niets te harmoniseren.
Mevrouw Buskens brengt nog eens het verschil naar voren tussen het geurbeleid van beide
gemeenten oud. In het beleid van De Ronde Venen oud is meer ruimte gegeven aan recreatie
en toerisme. Een ander verschil is de aandacht voor objecten binnen de bebouwde kom. Dat
komt in het geurbeleid van Abcoude oud niet voor. Dat verschil zal ook voorkomen in een
geharmoniseerd beleid.
Dan, zo stelt mevrouw Van Uffelen vast, is er dus toch sprake van twee verschillende vormen
van geurbeleid.
De heer De Dood meldt dat het landelijk geurbeleid in 2007 is vastgesteld. Dat beleid kan
gebiedgebonden worden aangepast. Dat is in Abcoude vervolgens gebeurd.
Ook de heer Houmes begrijpt de drang niet om nu het voorliggende voorstel vast te stellen.
Kan er dan over een of twee maanden een voorstel volgen voor een verordening voor de
gehele gemeente waarin de zaken van Abcoude een eigen plek krijgen?
Wethouder Schouten stelt dat eerst het voorliggende voorstel vastgesteld moet worden.
Daarna wordt er gekeken naar de integratie met het geurbeleid van Abcoude oud. Bij het
geldende geurbeleid voor Abcoude is ook het bestemmingsplan Buitengebied betrokken. De
raad ontvangt daarover nog informatie.
De heer Stam brengt zijn wens om de tekstaanpassing boven aan pagina 3 van het voorstel,
herindeling in plaats van harmonisatie, nog weer naar voren.
De voorzitter vraagt naar welke raadsvergadering het voorstel moet voor behandeling.
De heer Kneppers wil het voorstel niet agenderen voor de raad. Eerst moet er informatie
worden gegeven over het geharmoniseerde beleid.
Wanneer het geurbeleid voor De Ronde Venen oud alleen afwijkt voor objecten binnen de
bebouwde kom, wil mevrouw Van Uffelen het voorstel zo snel mogelijk vaststellen. Daarna
kan snel overgegaan worden naar een geharmoniseerd geurbeleid.
De heren Houmes, Van Diemen en Van der Greft en mevrouw Verbruggen zijn van mening
dat het voorstel naar de besluitnemende raad kan.
De heer Melkman pleit ervoor om tijdens een vergadering twee voorstellen, het geurbeleid De
Ronde Venen oud en het geharmoniseerde geurbeleid, vast te stellen. Daarbij moet ook de in
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Abcoude nog lopende zaak over het bestemmingsplan, waarbij het geurbeleid een rol kan
spelen, betrokken worden.
De heer Stam geeft aan dat het voorstel naar de besluitnemende raad kan. Wel moet in het
voorstel duidelijk worden aangegeven dat het betrekking heeft op De Ronde Venen oud.
De voorzitter stelt vast dat de meerderheid van de commissie aangeeft dat het voorstel naar
de besluitnemende raad kan.
De heer Kneppers is het daarmee niet eens. Spreker wil voor de raadsvergadering horen
waarom het niet mogelijk is om twee voorstellen in een keer te behandelen. Daarnaast ook
informatie over de harmonisatie.
De heer Melkman acht het evenmin correct om, gezien de onduidelijkheid rond het voorstel,
dit door te sturen naar de besluitnemende raad. Het moet naar de meningvormende raad.
De voorzitter besluit vervolgens dat het voorstel naar de meningvormende raad gaat.

d.

Voorloper gemeentelijke structuurvisie, raadsvoorstel 0023/12
De heer Stam wil graag meer duidelijkheid over de status van de voorloper structuurvisie in
relatie tot de deelvisies.
De heer Van der Greft heeft vastgesteld dat er nogal wat taalfouten in de notitie voorkomen.
Dan de vraag of het voorstel wel nodig is. In de komende vijftien jaar lopen er binnen de
gemeente drie grote woningbouwprojecten. Daar is de meeste aandacht voor nodig. Spreker
suggereert daarom de vorige structuurvisie aan te passen in plaats van met een nieuwe te
beginnen.
De heer De Dood stelt vast dat het besluit uit vier delen bestaat. In de laatste drie kan spreker
zich goed vinden. Het is zinvoller in te stemmen met een definitieve structuurvisie dan met
deze voorloper. Zeker op het gebied van landbouw zal er nog veel veranderen van wat in
deze voorloper is aangegeven. De betreffende paragraaf verdient nog de nodige aandacht.
De heer Schreurs bepleit eveneens om eerst de verschillende deelvisies goed te bekijken om
daarna de structuurvisie te bespreken. Echter, nu het voorstel er ligt wil spreker het college
inhoudelijk wel iets meegeven om tot een ontwerpstructuurvisie te komen.
Bij het punt stedenbouw wordt de vraag neergelegd of men eventueel een regionale rol voor
de gemeente in de Noordvleugel ziet weggelegd. De vraag is of men dit wel of niet wil. Voor
de fractie heeft het vervullen van de lokale behoefte de voorrang. Daarbij hoort ook de vraag
of men wel of geen bevolkingskrimp voorziet.
Wanneer er sprake is van de Ecologische Hoofdstructuur dan gaat het niet alleen om
faciliteren. Dan moet men daaraan mede richting willen geven. Het punt uitbreiding
bedrijventerrein in Vinkeveen is overbodig. Alleen de bedrijventerreinen van Mijdrecht en
Amstelhoek moeten een meer concrete invulling krijgen. Onder verwijzing naar de provinciale
structuurvisie moet er een ei gelegd worden over de mogelijkheid voor windenergie. Wat
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verstaat men onder intensieve veeteelt? Daarover moet meer duidelijkheid komen. Bij de
discussie daarover moet niet alleen de agrarische sector worden betrokken. Dat punt gaat de
hele bevolking aan. De beschrijving van de kernen hoort een onderdeel te zijn van het
kernenbeleid. Over de kernrandzones moet men explicieter worden en er moet een verband
gelegd worden met het accommodatiebeleid.
De heer Houmes merkt op dat de gemeente een zienswijze naar de provincie heeft gestuurd
over de provinciale structuurvisie. Daarin is een mening gegeven over de Oud Hollandse
Waterlinie en andere zaken. Die punten moeten dan ook weer duidelijk terugkomen in de
gemeentelijke structuurvisie. Dan moet er ook meer aandacht komen voor de kernrandzones.
Van belang voor een goede structuurvisie is een goed onderzoek naar de
bevolkingsontwikkeling. In de visie moet men anticiperend optreden.
Het voorliggende voorstel is te uitgebreid. Een aantal punten moet men separaat in deelvisies
beschrijven om ze vervolgens na discussie samen te voegen. Het verdient aanbeveling om
zich bij een structuurvisie te beperken tot zaken die bekend zijn. Houd het beperkt.
De heer Koorn vraagt ook naar de status van het voorstel. Het is de vraag of het eerste punt
van het besluit instemmen moet zijn. Dat zou beter voor kennisgeving aannemen kunnen zijn.
Dat besluit kan men nemen. Voor de overige delen van het besluit geldt hetzelfde, voor
kennisgeving aannemen. Voor instemming ontbreekt nog te veel informatie.
Wethouder Moolenburgh brengt naar voren dat voor de voorloper gemeentelijke
structuurvisie al verschillende stappen zijn genomen. Er zijn al kadernotities geweest
waarover brede consultatierondes zijn georganiseerd. Gebaseerd daarop is dit voorstel tot
stand gekomen. Dit voorstel is een soort tussenstap die voorafgaat aan de definitieve
structuurvisie. Die moet te zijner tijd worden vastgesteld. Daarin wordt opgenomen of de
gemeente veel of weinig vrijheid van handelen heeft bij gemeentelijk ruimtelijke beleidszaken.
De structuurvisie is ook een toetsingskader voor mogelijke ontwikkelingen.
Het voorstel is een tussenstap. De raad wordt gevraagd daarmee in te stemmen. Daarna volgt
nog een breed proces. Er zullen scenario’s worden besproken en deze zullen worden
beoordeeld op de onderlinge samenhang.
Een opsomming van deelvisies is achterwege gelaten, omdat dit verwarrend zou kunnen
werken. Dat wordt mede in de hand gewerkt omdat er sprake is van geografische deelvisies
en van sectorale deelvisies. Zij vormen echter wel de basis voor de structuurvisie.
De heer Stam suggereert of het dan niet wijs is om eerst de deelvisies tot stand te brengen
om daarna de structuurvisie op te stellen.
Wethouder Moolenburgh geeft aan dat dit feitelijk correct is. In het voorjaar 2013 moet de
definitieve structuurvisie gereed zijn. Het voorliggende voorstel dient als leidraad voor de te
voeren discussie over de structuurvisie. Er is een uitgebreide basis nodig om tot een bondige
structuurvisie te komen.
Over het wel of niet krimpen van de bevolking geven onderzoeken verschillende richtingen.
Het is niet duidelijk in welke richting, groei of krimp, De Ronde Venen zich beweegt.
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Dat bouwen voor eigen behoefte van evident belang is voor de leefbaarheid moge duidelijk
zijn. Daarmee hangt ook groei of krimp samen. Dit punt maakt dan ook zeker deel uit van de
komende discussie.
In het Akkoord van Utrecht staat zowel de opgave voor de provincie als die voor de gemeente
voor de EHS. De gemeente is daarbij zowel faciliterende partij als deelnemer, maar geen
initiatiefnemer. Ook het regioconvenant is van invloed op de structuurvisie.
De heer De Vries merkt op dat de gemeente geen voorstander is van grote windturbines
langs het Amsterdam-Rijnkanaal ten behoeve van windenergie. Men heeft geen probleem met
kleine masten bij agrarische bedrijven. Andere gemeenten zijn dezelfde mening toegedaan.
Om die reden hebben de gezamenlijke gemeenten langs het Amsterdam-Rijnkanaal en langs
de A12 gezamenlijk een brief naar de provincie gestuurd om dit daar nog eens onder de
aandacht te brengen.
Wethouder Moolenburgh brengt naar voren dat de gemeente over de landbouw niet alleen
met de agrarische sector wil spreken, maar met alle inwoners. Het punt over de Oud
Hollandse Waterlinie laat de wethouder nader bekijken.
Tweede termijn
De heer Schreurs stelt vast dat het voorstel een soort tussenstap is. Indien dat correct is, dan
kan men het voorstel voor kennisgeving aannemen. Dan is het alleen informatie over de stand
van zaken. Het college kan dan wel opmerkingen vanuit de raad tot zich nemen en deze
voorloper op basis daarvan aanpassen. Instemmen met is wat anders. Dan zou men ook
instemmen met punten waarmee men het oneens is.
Wethouder Moolenburgh zegt geen probleem te hebben met deze wijze van werken. Het
proces om tot een structuurvisie te komen gaat wel door. Er bestaat formeel gezien geen
noodzaak om het voorstel vast te stellen.
De heer Schreurs suggereert om het voorstel op dat punt aan te passen.
De heer Houmes kan zich vinden in wat de heer Schreurs naar voren heeft gebracht.
Daarnaast worden in de notitie nogal veel statements naar voren gebracht. Zonder
onderbouwing kan men het voorstel ook niet vaststellen. De statements blijven anders een
probleem.
Volgens spreker is het effectiever eerst de deelgebieden in kaart te brengen. Daar vragen
over te beantwoorden die mogelijkerwijs nu gesteld gaan worden. Met het voorliggende
voorstel kan men niet zoveel.
De heer De Dood is het eveneens eens met wat de heer Schreurs naar voren heeft gebracht.
De ontwikkelingsmogelijkheden in landelijke gebieden zoals die in het stuk zijn aangegeven,
kan spreker niet steunen. De EHS is voor een deel overgegaan in de groene contouren. Ofwel
het is gewoon agrarisch gebied geworden. Dat moet ook zo blijven.
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Mevrouw Verbruggen vraagt zich af wat er met het kostendeel van het voorstel moet
gebeuren wanneer het voorstel voor kennisgeving aangenomen wordt.
De heer Van der Greft brengt naar voren dat de raad de gezamenlijke reactie van de
gemeenten richting provincie over de provinciale structuurvisie niet heeft ontvangen.
Wethouder Moolenburgh zegt dat er wel gesproken is over de eigen inbreng van de
gemeente. Na onderling overleg hebben gemeenten besloten om de punten waarover men
het samen eens is ook nog eens gezamenlijk bij de provincie naar voren te brengen. Daar kan
de raad een kopie van ontvangen.
De heer Van der Greft is van mening dat de raad goed kennis kan nemen van het voorstel.
Agendeer het dan voor de besluitnemende raad, dan kan men snel beslissen. Een uitgebreide
discussie is niet meer nodig. Op grond van de te verwachten scenario’s kan de raad uitgebreid
inhoudelijk verder spreken.
De heer Stam is verrast door het antwoord van de wethouder. Er moeten nog veel deelvisies
tot stand gebracht worden. Er ligt een ambitieus tijdpad. De kwaliteit mag hierdoor niet
aangetast worden. Ook mag de wederzijdse beïnvloeding van de deelvisies de kwaliteit niet
negatief beïnvloeden.
Dan nog enkele punten met betrekking tot de voorloper. Hoe zit dat precies met de
Noordvleugel? Wat verstaat het college precies onder intensieve stedenbouw? Onder het punt
mobiliteit wordt de fietser gemist. Ook wordt het punt bereikbaarheid gemist bij de
Vinkeveense plassen met haar unieke eigenschappen. Over het landelijk gebied geeft spreker
aan dat er ruimte moet zijn voor recreatie, maar zeker voor het behoud van agrariërs als
agrariërs. Dan nog het punt duurzaamheid. De Ronde Venen wil een duurzame gemeente
zijn, maar men wil geen windmolens. Daar moet op zijn minst een discussie over gevoerd
worden. In het plan van aanpak komt de betrokkenheid van de raad onvoldoende naar voren.
Als laatste, het is wenselijk om helder aan te geven welke afstemming er bestaat tussen deze
voorloper en de provinciale structuurvisie.
De heer Koorn merkt op dat het ter kennisgeving aannemen van het voorstel een goed idee
is. Alleen over punt 3 van het besluit, de kosten, moet dan een besluit worden genomen.
Wethouder Moolenburgh is de mening toegedaan dat het lastig is de voorloper te schrijven
zonder de breedte in te gaan. Anders is de invloed van de deelvisies op het ruimtelijk beleid
onvoldoende zichtbaar.
De vertaalslag moet gaan in de richting van een visie als een RO-instrument. Het maakt niet
uit of men statements gebruikt of vragen stelt. Beide dienen als munitie voor de te voeren
discussie en om de samenhang tussen de onderwerpen te tonen. Op basis van beide kan de
discussie gevoerd worden om uitgebreid op de deelonderwerpen in te gaan.
Het college gaat wel verder met het proces. Het daarvoor benodigde budget blijft ongewijzigd.
De status van de voorloper heeft evenmin invloed op de voortgang van het proces.
De wethouder zegt toe goed te kijken naar de koppeling tussen de provinciale structuurvisie
en deze voorloper. Daar wordt met andere gemeenten samen goed naar gekeken. Ook voor
de onderlinge afstemming.
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Alle suggesties van deze discussie zullen in het proces worden meegenomen.
De heer De Vries geeft aan dat met intensieve stedenbouw nog niets wordt bedoeld. De term
is naar voren gebracht als onderzoeksvraag. Hoe kan men zuinig omgaan met schaarse
ruimte in relatie tot bestaande of te verwachte behoeften? Bijvoorbeeld door het ontwerp van
een ander type woning. Daarbij blijft wel de dorpse schaal bestaan. Er komt geen hoogbouw.
Mevrouw Geurkink begrijpt de zorg om het proces en de complexiteit. Het opstellen van de
deelvisies en de structuurvisie lopen parallel, waarbij de deelvisies de bouwstenen vormen
voor de structuurvisie.
Dat er op diverse sporen naast elkaar verschillende inzichten ontstaan is evident. Uiteindelijk
moeten ze wel coherent zijn. Ze mogen elkaar niet tegenwerken. Keuzes bij beleidsvelden
kunnen elkaar over en weer beïnvloeden. Daarom is het zaak de samenhang goed in beeld te
brengen. Dat is goed voor de discussie en goed om het beleid voor de langere termijn verder
uit te zetten.
Daarbij gaat het dan, aldus de heer Kneppers, om de structuurvisie.
Mevrouw Geurkink geeft aan dat de voorloper een basis vormt. Daarin wordt de bestaande
kennis beschreven. Van daaruit moeten keuzes gemaakt worden.
Wethouder Moolenburgh noemt de Noordvleugel als voorbeeld. De Ronde Venen kan
kiezen. Wil men deel uitmaken van het Groene Hart of wil men deel uitmaken van de
Noordvleugelmetropool? Dat is een keuze.
De heer Houmes denkt dat de ontwikkeling tot een structuurvisie vanuit de deelvisies te veel
als een ambtelijk proces wordt gezien. Men moet de raad meer meenemen. Men moet met de
raad over de deelvisies spreken. Dat vraagt meer tijd dan in de planning is aangegeven.
Echter, wanneer dat goed gebeurt, kan men daarna een goed samenhangend beleid
opstellen. De raad moet in de gelegenheid zijn keuzes te maken.
Wethouder Moolenburgh brengt naar voren dit te beogen met het nu gekozen traject.
De heer Houmes heeft er zijn twijfels over of het nu gekozen traject ook het gewenste effect
oplevert. Ook heeft spreker twijfels over de financiële kant van het voorstel.
De heer Stam is van mening dat de voorloper niet vastgesteld moet worden, maar voor
kennisgeving moet worden aangenomen.
Wethouder Moolenburgh betoogt nog eens dat met het aangegeven proces men een parallel
wil aanbrengen tussen de opstelling van de verschillende deelvisies. Spreker geeft toe dat het
tijdschema ambitieus is. Het is wel zaak om de kwaliteit hoog te houden. Echter, de snelheid
moet erin blijven zitten.
Wat betreft het budget, hierbij is sprake van een reële begroting. Dat is nodig. Dat punt van
het voorstel moet wel worden vastgesteld.
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De voorzitter stelt vast dat het voorstel naar de meningvormende raad kan. Daarna kan het
direct naar de besluitnemende raad.
Wethouder Moolenburgh zegt toe het voorstel overeenkomstig de gedane suggesties aan te
zullen passen.
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Informatie-uitwisseling
De heer Kneppers brengt zijn vraag over Amstelhoek, die ook gesteld is tijdens de
commissievergaderingen in februari en in april, weer naar voren. Er is nog steeds geen
antwoord ontvangen over het punt hoe het daar gegaan is met processen en vergunningen.
Wethouder Schouten brengt naar voren niet veel over deze zaak te kunnen zeggen. Het heeft
voor een groot deel te maken met handhaving. De burgemeester zal dan ook de vraag
moeten beantwoorden. De wethouder zal dit nog eens onder zijn aandacht brengen. Een
antwoord komt via een memo.
De heer Schreurs wil graag weten hoe het zit met de vergunning voor de opslag van
materiaal op een terrein aan de Tienboerenweg dat gebruikt wordt voor de aanleg van een
stuk van de N201 aldaar.
Wethouder Schouten zegt toe dit punt gelijk met de vraag van de heer Kneppers mee te
nemen.
De heer Melkman stelt dat het bestemmingsplan voor het buitengebied van Abcoude
geaccordeerd is met de aantekening dat er nog een paar herstelpunten moeten worden
aangepast. Hoe staat het met deze aanpassing?
Dan speelt in Abcoude ook nog de kwestie van het Meerbad. Met betrokkenen worden
gesprekken gevoerd. Hoe verlopen die gesprekken en wanneer is er meer informatie over de
stand van zaken te verwachten?
Wethouder Moolenburgh zegt toe de raad over beide punten op korte termijn via een memo
meer inzicht te verschaffen.

7

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter na de aanwezigen bedankt te hebben voor
hun bijdrage, de vergadering om 22.00 uur.

Aldus vastgesteld in de raadscommissie Ruimtelijke Zaken van 12 juni 2012.

De griffier,

de voorzitter,
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