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OMSCHRIJVING/
NUMMER RAADSVOORSTEL

BESLUIT

1

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2

Spreekrecht voor het publiek

Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.

Vaststellen agenda

De beraadslagingen beginnen bij D66.

3.1

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.2

Vaststellen advieslijst / actualiseren
voortgangslijst

De advieslijst van de Commissie Ruimte van 14 februari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voortgangslijst wordt geactualiseerd:
Wethouder Van de Ven:
- Accommodatie Real Lunet: Asbest is gesaneerd. De laatste werkzaamheden worden voltooid
door de aannemer. De toezegging kan van de lijst.
- Aanvraag bijdrage Turborotonde : De gemeente is samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch een plan
voor twee bruggen aan het ontwikkelen. Voor het zomerreces komt de wethouder terug naar de raad.
-
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[Toezegging]

Burgerparticipatie: Er is overleg geweest in het college. De wethouder komt later terug naar
de raad om ook het proces rondom CPO mee te nemen. De wethouder verwacht voor 1 mei een
Raadsinformatiebrief naar de raad te sturen. [Toezegging]
Verkeersstromen Moleneindplein: De wethouder verwacht voor 1 mei een Raadsinformatiebrief te sturen
met de resultaten van de analyse. [Toezegging]
Actievere Communicatie afval: Er verschijnen berichten in het Klaverblad. De stickers geven
een financieel probleem. Dat kost 50.000 euro. De gemeente zoekt naar een goedkopere
oplossing. Dat onderdeel wordt nog onderzocht.
2

OMSCHRIJVING/
NUMMER RAADSVOORSTEL

BESLUIT

Wethouder Pennings:
- Rouwcentrum Reinier van Arkel: Volgende week staat een afspraak gepland met de initiatiefnemer.
Dan wordt de gemeente bijgepraat. De wethouder komt hierop terug tijdens de Commissie Ruimte van 16
mei. [Toezegging]
- Groenstrook Ruimte voor Ruimte: Er komt een houten damwandconstructie. De kosten
voor de constructie betaalt Ruimte voor Ruimte. De eerste 25 tot 30 jaar zijn de
onderhoudskosten nihil voor de gemeente Vught. Daarna wordt het meegenomen in het
reguliere beheer en onderhoud van de gemeente. De toezegging kan van de lijst.
4
4.1

Mededelingen vanuit de commissie

Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie.

Mededelingen vanuit het college

Wethouder van Woesik:
- Stuurgroep N65: De wethouder geeft aan dat er wordt gekeken naar een brug bij de
Kruishoeveweg. Er zijn vier varianten neergelegd, waarvan er twee kansrijk zijn. Er zijn veel partijen
bij betrokken. Het wordt wel een overgang voor landbouw, langzaam verkeer en autoverkeer. Bij de
Vijverbosweg komt een fietstunnel. De fietsers worden dan geheel vrijgehouden van het autoverkeer.
De kosten van de fietstunnel zijn voor de provincie omdat de tunnel onderdeel is van de
snelfietsroute. Wethouder van Woesik zegt toe de indeling van de snelfietsroute naar de raad te sturen zodra de
provincie deze beschikbaar stelt [Toezegging].
Wethouder van de Ven:
- Inwonersavond klimaatadaptatie: De wethouder wijst de raad nogmaals op de inwonersavond over
klimaatadaptatie op woensdag 10 april in de Spie vanaf 19:00 uur.
- Fietsnietjes Moleneindplein: De gemeente bespreekt met de leverancier wat ze aan de fietsnietjes
kunnen doen.
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-Huisvesting Magnolia: Er is een beoogde locatie. Dat is het oude kinderdagverblijf bij ‘De Wieken’.
Die locatie heeft de juiste omvang en inrichting. De kosten voor de gemeente blijven hierdoor
relatief beperkt. De gemeente is nog in gesprek met stichting Magnolia voor verdere uitwerking.
- De Speeldoos: De rapportage is door het bestuur naar de gemeente verstuurd. Het college zal zo
spoedig mogelijk alle informatie naar de raad sturen voor de raadsvergadering. De wethouder dankt
de raad voor het organiseren van een extra raadsvergadering.
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5.

Ter opiniering

5.1

Beantwoording schriftelijke
vragen D66 woningtoewijzing
Isabellaveld

ADVIES FRACTIES

EINDBESLUIT

D66: Wij waren benieuwd naar het verloop van zo’n woningtoewijzing. Er
waren 400 aanmeldingen. Binnen 48 uur kregen we een afwijzing op de
aanvraag. De ontwikkelaar had carte blanche bij de toewijzing. D66 kreeg
veel reacties op dit onderwerp. We hebben geen goed woord over voor de
ontwikkelaar. Deze constructie is niet in het belang van Vught en ondermijnt
het besluit van de raad. We moeten leren van dit proces. Wij horen graag van
de andere partijen hun ideeën om deze constructies te voorkomen. We
geven dit graag mee aan het college in een motie. Wij denken aan een
transparante toewijzing, doorstroming van scheefwoners en meer aandacht
voor de lokale woningmarkt.
Gemeentebelangen: Er zijn kaders nodig in de toekomst. Uit de huidige
ervaringen moeten we lessen trekken. De schriftelijke vragen van D66
hebben ons verbaasd. De carte blanche was bekend bij D66. Wel goed dat
we nu praten over kaders voor de toekomst. We willen best kijken naar
mogelijkheden om Vughtenaren voorrang te geven. Wij denken ook aan een
puntensysteem. We moeten wel naar de juridische grenzen kijken.
SP: Het is triest dat de huizen op deze manier zijn toegewezen. Het zijn geen
betaalbare woningen. Het is vreemd dat je voor 250.000 euro inschrijft en
285.000 moet betalen, want anders krijg je het niet. Wij vinden dat zoiets niet
kan, maar dan moet je als raad wel kaders vooraf stellen. De SP is tegen deze
manier van werken. Er zijn voorbeelden waarbij doorstroming wel lukt,
zoals in Krimpen aan den IJssel en dat is wellicht een idee voor Vught.
VVD: De raad heeft de gevolgen van zijn eigen besluit niet geheel overzien.

Advieslijst commissie Ruimte 4 april 2019

5

Nr. RAADSVOORSTEL/
OMSCHRIJVING

ADVIES FRACTIES

EINDBESLUIT

Met de kennis van nu hadden we het anders gedaan. Het college voert de
genomen besluiten uit en treft geen blaam. We moeten duidelijkere kaders
stellen. Alle partijen hebben ideeën. Maar met zoveel aanmeldingen blijven
er altijd mensen ontevreden. De VVD wil niet te veel kaders stellen, maar we
moeten wel het beleid aanpassen.
CDA: Het CDA heeft eerder tegen verhoging van de
woningbouwcategorieën gestemd. Ontwikkelaars zoeken de bovengrenzen
op. De toewijzing was niet transparant en er lijkt zelfs sprake van
koppelverkoop. Daar moeten we als gemeentebestuur niet in mee willen
gaan. De oplossing is eenvoudig: een openbare loting met notaris. Dan zijn
er nog steeds teleurgestelde mensen, maar wel met een transparant proces.
Wij opperen om op kleinere kavels te bouwen, zodat er betaalbare woningen
zijn voor meer mensen.
PvdA-GL: Jammer dat er geen randvoorwaarden zijn meegeven. We vinden
het belangrijk dat er afspraken met ontwikkelaars wordt gemaakt. Een
verplicht pluspakket is wel een probleem. We willen het college meegeven
om te kijken naar mogelijkheden om voorrang te geven aan mensen die een
woning in Vught achterlaten. We hopen dat het de volgende keer anders
gaat.
Wethouder Van Woesik: In juni konden wij niets meer aan de
randvoorwaarden doen. Het college heeft een fout gemaakt. We hadden
graag voorrang gegeven aan de mensen die werden uitgekocht. Dat is niet
gelukt. ProRail kreeg het in ieder geval voor elkaar dat men de mogelijkheid
kreeg tot eerder inschrijven. Het college is bijzonder teleurgesteld dat het
niet gelukt is. Daar bieden we onze excuses voor aan. Bij huurwoningen is
Advieslijst commissie Ruimte 4 april 2019
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het makkelijker om voorrang te geven. Bij koop is het lastiger. We willen wel
kijken naar de grenzen van de wet.
Wethouder Pennings:. In de regio zijn er afspraken gemaakt om het tekort
in te halen. Dat speelt ook mee. Het college brengt graag de mogelijkheden
in beeld

6.1

Koersdocument invoering
Omgevingswet.

D66: Dank voor alle suggesties van andere partijen en het college. De
besluiten van de raad moeten worden uitgevoerd. We horen van andere
partijen een vergelijkbaar geluid. We gaan met de suggesties aan de slag.
Eerste termijn

Bespreekstuk

Gemeentebelangen: Naar aanleiding van drie informatieavonden worden
wij nu geconfronteerd met een ‘onderscheidende’ koers. Hier klinkt
verandering uit, maar we houden vast aan bestaande werkwijze met
aanpassingen. We hadden graag meer vernieuwing zien. Meer ruimte voor
initiatieven. De burger zorgt dan voor draagvlak. Dit vereist een grote
omslag van het ambtelijk apparaat. We vragen ons af of we niet eerder pilots
hadden moeten draaien. We hopen dat we in de Omgevingsvisie voor de
vernieuwende variant gaan. We vragen ons af of andere partijen ook een
vernieuwende koers zien zitten?
SP: Wij zijn ook voor een vernieuwende koers. We hebben wel zorgen of
het ambtelijk apparaat deze nieuwe werkwijze wel aan kan. Die moeten ook
meegenomen worden.
VVD: Het gaat over dereguleren. Daarbij is beschermen van de burgers ook
belangrijk. Wat ons betreft mag het ambitieniveau vernieuwend zijn. We
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horen graag of de ander fracties dat ook zien.
CDA: In de eerdere avonden werd duidelijk dat het ambitieniveau
‘vernieuwend’ een te grote stap is voor het ambtelijk apparaat. Daarom
kozen we voor ‘onderscheidend’. In de toekomst kunnen we verdere
stappen zetten als Helvoirt ook mee kan doen. Wij staan achter het
document, maar hebben moeite met het mandaat aan het college om af te
wijken. Wat heeft de gemeenteraad dan nog te vertellen? We willen waken
om bevoegdheden af te staan. We zien deze passage graag uit het
koersdocument gehaald worden.
PvdA-GL: We hebben drie bijeenkomsten gehad. Daarin werd duidelijk, en
daar zijn wij het mee eens, dat vernieuwend te ambitieus is voor dit moment.
Wij willen echter wel weten wat het gevoel van de raad is. Niet op basis van
drie avonden met een aantal raadsleden. Het college had aan kunnen geven
wat de voor- en nadelen zijn van een ander ambitieniveau. Dan kan de raad
een afgewogen keuze maken.
D66: We moeten opschieten met dit proces. We zijn al een keer opnieuw
begonnen. Daarom ook de keuze voor ‘onderscheidend’. We moeten op tijd
klaar zijn. Het koersdocument is beknopt. We hadden graag meer
onderbouwing gezien. Voor nu moeten we kiezen voor ‘onderscheidend’ en
kijken of we later kunnen opschalen. We zien dit ambitieniveau als een
tussenstap.
Wethouder Pennings: Het ambitieniveau van de raad zit tegen
vernieuwend aan. Het vernieuwende niveau vereist veel stappen. Het
onderscheidende niveau geeft ruimte voor ambitie en experimenten. De raad
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wordt meegenomen in toekomstige stappen. De organisatie wordt ook
meegenomen in de ontwikkeling. De raad moet in de toekomst nog veel
keuzes maken. De raad is straks ook vrij om de visie en plannen aan te
passen wanneer nodig. Tijdens dit proces zijn er nog mogelijkheden om op
bepaalde punten naar dat vernieuwende niveau te gaan. U kunt tijdens het
proces nog zaken aanpassen. Bij afwijkingen van de visie kan de raad altijd
zeggen of iets wenselijk is of niet. Wethouder Pennings zegt toe om voor de
raadsvergadering van 11 april de volgende zaken uit het koersdocument toe te lichten:
- Uitleg over de zin: het college besluit over de initiatieven als deze passen binnen de kaders
van de omgevingsvisie (maar afwijken van het omgevingsplan);
- Uitleg over wat de gemeente doet met beleid dat niet past in de Omgevingsvisie of niet
bestaat;
- De gevolgen als de gemeente kiest voor ambitieniveau vernieuwend in plaats van
onderscheidend. [Toezegging]
Tweede termijn
Gemeentebelangen: We nemen de antwoorden van de wethouder mee
terug naar de fractie. Bespreekstuk
SP: Bespreekstuk
VVD: We horen dat veel partijen graag vernieuwend als koers willen. We
horen graag van de wethouder wat de gevolgen zijn van het kiezen voor
vernieuwend. Bespreekstuk.
CDA: We wachten het antwoord van de wethouder af. Bespreekstuk.

Advieslijst commissie Ruimte 4 april 2019

9

Nr. RAADSVOORSTEL/
OMSCHRIJVING

ADVIES FRACTIES

EINDBESLUIT

PvdA-GL: We horen in de raad graag de beantwoording van de wethouder.
Het is wel vervelend dat op basis van 10-12 raadsleden conclusies worden
getrokken zonder onderbouwingen. Dat zien we in het vervolg graag anders.
Bespreekstuk
D66: We wachten het antwoord van het college af. Het is lastig om nu op
deelinformatie een andere richting te kiezen. Bespreekstuk

6.2

Actualisatie
uitvoeringsprogramma
grondbedrijf 2019-2022

Wethouder Pennings: Vernieuwend vraagt veel van de organisatie en raad.
We hebben samen gekeken naar verschillende vraagstukken. We kregen het
advies om het niveau ‘onderscheidend’ te volgen.
Eerste termijn

Bespreekstuk

SP: Geen reactie kunnen voorbereiden deze week. Vooralsnog een
bespreekstuk.
VVD: Positief verhaal. Goed dat ontwikkelingen naar boven zijn bijgesteld.
Niks mis met verdienen met het grondbedrijf. Hamerstuk.
CDA: Positieve bijstelling is goed. We vragen aan het college om op te letten
op de redactie van stukken. Bij Isabellaveld zijn cijfers naar beneden
bijgesteld. Moeten we niet eens kritisch kijken naar het gebruik van
kengetallen. Hamerstuk.
PvdA-GL: Sluiten ons aan bij de VVD. Ook wij hebben opmerkingen op
het redactiewerk. Hamerstuk
D66: Weinig aan toe te voegen. Het geld hebben we hard nodig. Benieuwd
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naar de nieuwe plannen. We vinden 1 miljoen voor reservering wat veel.
Waar dient dit voor?
Gemeentebelangen: Dit jaar ziet het er weer goed uit. Ook dit jaar is er
weer 1 miljoen gereserveerd voor toekomstige ontwikkelingen. Dat past bij
de plannen. Er is een plus van 2 miljoen. We willen kijken of we dit geld een
bestemming kunnen geven.
Wethouder Pennings zegt toe dat de fouten uit het document te halen voor de
raadsvergadering van 11 april [Toezegging]. Met de reserveringen sorteren we
voor op toekomstige ontwikkelingen. Er zijn altijd risico’s die we moeten
meenemen.
Wethouder Van de Ven: We werken met inschatting tot dat de
handtekening zijn gezet. Daarom staat er raming in de begroting. We maken
ramingen die zo realistisch mogelijk zijn. Als het positief uitpakt, passen we
het aan.
Tweede termijn
D66: Hamerstuk
6.3

Bestemmingsplan Grote
Zeeheldenbuurt
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Gemeentebelangen: Hamerstuk
Eerste termijn

Bespreekstuk

VVD: Het is een hamerstuk, maar we hebben wel wat opmerkingen. Er
wordt gesproken over een voortvarende aanpak. Daar zijn wij het mee eens.
Woonwijze steekt haar nek uit. Duurzaamheid krijgt veel aandacht. Er is veel
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ruimte voor inspraak. Er is geen zienswijze ingediend. Compliment aan
Woonwijze.
CDA: Sluiten ons aan bij compliment van VVD. Het is vooralsnog een
bespreekstuk omdat we nog niet de antwoorden op de technische vragen
konden meenemen.
PvdA-GL: Sluiten ons aan bij de complimenten van de VVD. Wel een vraag
over de duurzaamheid. Er worden veel laadpalen geplaatst in de buurt. Daar
mogen alleen elektrische auto’s staan. Dat is een grote aanspraak op de
parkeerplekken. Kan er iets gedaan worden voor die parkeerplekken?
D66: Complimenten aan Woonwijze. Goed dat mensen ook terug konden
komen. Hamerstuk.
Gemeentebelangen: Complimenten aan Woonwijze. Hamerstuk.
SP: Hamerstuk.
Wethouder Pennings: We nemen de opmerkingen over parkeerplaatsen
mee. We nemen de suggestie van het CDA mee of we in de toekomst de
wijzigingen kunnen accentueren.

6.4

Startnotitie Regionale Energie
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Wethouder Van de Ven: We zijn bezig met het overstappen van een
passief naar een proactief beleid van laadpalen. In veel gemeenten staan er
geen bordjes als er een overvloed is aan laadpalen. Als dat aan de orde is
kijken we samen met Woonwijze naar een oplossing.
Eerste termijn

Hamerstuk
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CDA: Het is een grote uitdaging. We kunnen ons vinden in de startnotitie.
Hamerstuk.
PvdA-GL: Blij dat de start gemaakt is. We hebben 1 kritiekpunt. De
communicatie naar de burgers blijft onderbelicht. Dat is een belangrijk
onderdeel voor de draagvlak. We hadden verwacht dat dit wel een onderdeel
was van het plan.
D66: Goed dat het stuk er ligt. Het was een verassing dat we pas in 2050
energieneutraal zijn. Wij dachten dat het 2030 zou zijn. De regio bereidt een
bod voor. Wanneer vertalen we dit door naar Vught? Dat is een grote
opgave. Vanaf nu moet elk huis in Vught verbouwd worden. Je moet weten
wat er gedaan moet worden. Neem de raad mee in de ontwikkelingen en
zorg ervoor dat inwoners hulp krijgen. Hamerstuk.
Gemeentebelangen: Goed dat er verbinding wordt gezocht met regio. Het
stuk geeft aan dat inwoners worden betrokken bij plannen. Hamerstuk.
SP: Hamerstuk.
VVD: Prima dat onze doelstelling klimaatneutraal is in 2050. Klimaat is voor
de VVD belangrijk, maar de techniek moet ook de ruimte krijgen. De
techniek gaat snel. We hebben wel problemen met de passage waarin staat
dat de ene gemeente een extra stap moet doen als de andere gemeente de
doelstelling niet haalt. Ook zijn we benieuwd waar wij de zonnepanelen gaan
plaatsen.
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Wethouder Van de Ven: Dit is een grote opgave voor de regio. Wij zijn de
eerste die het bespreken in de regio. Er is straks niet één strategie die als
blauwdruk dient. Elke twee jaar herijken we de strategie met de technologie
van die tijd. We kunnen niet blijven wachten op de techniek. Daarnaast
hoeven we niet elke woning energieneutraal te maken. De energie moet wel
duurzaam zijn. We moeten samenwerken met de inwoners en dus in
gesprek. We proberen alle informatie te delen met de inwoners. De inwoners
zijn bewust niet in de strategie opgenomen. Die taak ligt nadrukkelijk bij de
gemeenten. De Regionale energiestrategie geeft straks geen gedetailleerd plan
over de plek waar bijvoorbeeld zonnepanelen komen. Elke gemeente gaat
het gesprek met de inwoners aan. De ene gemeente compenseert niet voor
de andere. Het is wel zo dat de ene gemeente meer energie kan leveren en de
andere meer behoeften heeft. De energiepotentie wordt nu in kaart gebracht
en dan gaan we het gesprek met inwoners aan.
Tweede termijn
PvdA-GL: Technische ontwikkelingen zijn belangrijk, maar daar kan je niet
opwachten. Er ligt een communicatieopgave. Het is belangrijk dat de regio
dit meeneemt. Hamerstuk.
D66: We hebben eerder afgesproken om 2030 als richtlijn aan te houden.
VVD: Wij willen de technologie mee laten lopen met de ontwikkelingen.
Wethouder Van de Ven: De regio ontwikkelt wel instrumenten, maar de
uitvoering ligt bij gemeenten. Wij volgen het verdrag van Parijs en dat zegt
2050.
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Gemeentebelangen: Bij de ‘huiskamer van Vught’ is een
horecaondernemer bezig met het uitbreiden van zijn terras. Blijkbaar mag de
ondernemer niet uitbreiden aan de linker- en rechterkant. De omwonenden
stemmen er wel mee in. Is er in het kader van de Omgevingswet niet iets
mogelijk?
Wethouder Pennings (bij afwezigheid van burgemeester van de Mortel) zegt toe dat
deze vraag schriftelijk wordt beantwoord. [Toezegging]
VVD vraagt of de verkeersinstallatie bij de Taalstraat/Loonsebaan op een
knipperstand kan zodat er meer doorstroming is.
Wethouder van de Ven zegt toe om na te gaan of dit mogelijk is [Toezegging] .
De voorzitter sluit de vergadering om 22:32 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de Commissie Ruimte van 16 mei 2019.
de commissiegriffier,

de voorzitter,

E. Verschuren

M.E.E. Versteeg
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