Beantwoording vragen n.a.v.
ingekomen stukken
Agendapunt

: Ingekomen stukken

Vergadering

: Opinieraad Ruimte 28 januari 2020

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester S. Adriaansen ,Weth. H. de Waal, Weth. J. van
Agtmaal en Weth. H. Kielman

A.2 – Schrijven i.v.m. bomenkap
AKT Dhr. Mathijssen
Vraag
De raad wordt expliciet om een reactie gevraagd. Dit stuk staat op de agenda bij “voor
kennisgeving aannemen”. Hoe krijgen de brievenschrijvers hiervan bericht?
Antwoord
Dit is aan de raad om te beslissen.

A.3 – Raadsinformatienota Wings over Woensdrecht
AKT Dhr. Mathijssen
Vraag
Worden toekomstige tekorten bij het Educatie Informatiecentrum door de gemeente
Woensdrecht afgedekt. Zo ja, hoe denkt de gemeente dat dan te bekostigen?
Antwoord
Nee, De stichting is zelf verantwoordelijk voor de financiering. De gemeente heeft geen
financiële verplichtingen met de stichting.
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A.6 – VNG ledenbrief stand van zaken omgevingswet
D66 Dhr. Van der Ha
Vraag
In de brief van het VNG wordt geschreven: “De inschatting van de bestuurlijke partners
en de minister is, dat het wenselijk en mogelijk is de Omgevingswet per 1 januari 2021 in
werking te laten treden.”
Hoe staat de gemeente ervoor met betrekking tot het vaststellen van een omgevingsvisie
in relatie tot de deadline van 1 januari 2021.
Antwoord
Medio februari wordt een vergevorderde conceptvisie opgeleverd. Deze wordt vervolgens
begin maart voorgelegd aan het college, de raadswerkgroep en stakeholders. De
verwachting is dat de visie dus ruim voor 1 januari vastgesteld kan worden.

Vraag
Wanneer kunnen we een volgende tussenrapportage vanuit het college hierover
verwachten?
Antwoord
De tussenrapportage wordt begin maart aangeboden op basis van de conceptvisie.

A.7 – Raadsinformatienota boomveiligheidscontrole
ABZ Dhr. Buijsen
Vraag
Kunt u uitleggen op welke wijze u hierover gaat communiceren richting onze burger en
met name naar de bewoners die in de nabijheid van deze bomen wonen.
Antwoord
De betreffende stukken zullen worden aangeleverd via de griffier.
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VVD Dhr. Willeboordse
Vraag
Op de opinieraad van 19 juni 2018 was de boomveiligheidscontrole aangekondigd, naar
aanleiding van klachten over bomen in de Bloemenlaan. In de nota kunnen we niet
terugvinden wat er is gebeurd met deze bomen. Zijn mensen met klachten, zoals de
mensen uit de Bloemenlaan, op de hoogte gebracht van de resultaten van de
boomveiligheidscontrole?
Antwoord
Teammanager, dorps- en wijkbeheer heeft de betreffende bewoner(s) geïnformeerd.

AKT Dhr. Mathijssen
Vraag
De raad is het complete onderzoek toegezegd. Graag alle stukken als bijlage opnemen als
ingekomen stuk in de volgende cyclus.
Antwoord
De betreffende stukken zullen worden aangeleverd via de griffier.

D66 Dhr. van der Ha
Vraag
In de opinieraad van 27 november 2018 is door het college, n.a.v. klachten bewoners de
Roos, een boomveiligheidsonderzoek o.a. over de Bloemenlaan in Hoogerheide beloofd.
In de opinieraad van 10 september 2019 wist wethouder Van Agtmaal vervolgens te
vertellen dat hij tot dan toe alleen een onleesbaar rapport had voor ons en dat hij in het
najaar naar de raad zou komen met een boomrenovatieplan voor de hele gemeente.
Voor ons ligt nu een raadsinformatienota boomveiligheidsonderzoek.
Is dit het uitgebreide, met technische data ondersteunde, boomrenovatieplan dat het
college ons beloofd heeft?
Antwoord
De betreffende stukken zullen worden aangeleverd via de griffier.
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Vraag
Wanneer kunnen wij dit uitgebreide boomrenovatieplan voor de hele gemeente
verwachten
Antwoord
Voor de Hollandseweg zal nader onderzoek plaats vinden. Deze laan vergt veel en
regelmatig onderhoud. Gezien de leeftijd en omvang van de bomen, alsmede het gegeven
dat er reeds bomen met aantasting zijn verwijderd, zal nader onderzoek plaats vinden om
te zien of verwijdering c.q. vervanging noodzakelijk is. N.a.v. de uitkomst zal indien nodig
een aanvullend collegevoorstel worden opgesteld. Alle overige potentiële
renovatielocaties zullen in verband met beschikbaar budget mee worden genomen naar de
cyclus van het volgende Groenbeleidsplan.

Vraag
Wat zijn de eindconclusies van dit rapport aangaande de bomen in de Bloemenlaan?
Antwoord
Van de in de rapportage opgenomen 93 bomen in de bloemenlaan hebben er 90 een goede
boomconditie. Zij behoeven buiten regelmatige snoei geen acute ingrepen. Twee bomen
hebben een redelijke conditie, slechts 1 boom kent volgens het rapport een matige
conditie maar geen verhoogd risico. Van twee bomen is geconstateerd dat de takken bijna
tegen de plaatselijke gevel aangroeien. Van twee bomen is geconstateerd dat zij een
lantaarnpaal kunnen hinderen en daarom snoei vergen. Het beheer van deze laan zal
worden meegenomen tijdens de uitvoering van de maatregelen vanuit het VTA rapport
alsmede vanuit het wegwerken van achterstallig onderhoud.

A.9 – Raadsinformatienota prestatieonderzoek winkelgebieden
Woensdrecht
D66 Dhr. Van der Ha
Vraag
Er valt te lezen dat er redelijk wat leegstand is. Gezien de landelijke trend dat er steeds
meer fysieke detailhandel zaken failliet gaan vraagt D66 zich af hoe het college hierover
denkt. Kijkende naar de uitbreidingen van het aantal WVO in de gemeente en de
landelijke ontwikkelingen.
Antwoord
De ontwikkelingen in de detailhandel in Nederland blijft onder druk staan van
toenemende online aankopen. Vanuit bewerking van het Prestatieonderzoek
winkelgebieden Woensdrecht kunnen we concluderen dat vraag en aanbod in
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Woensdrecht redelijk in balans is. Het leegstandscijfer is beneden het landelijke
gemiddelde. Nieuwe winkelontwikkelingen buiten de aangewezen centrumgebieden van
de kernen worden niet toegestaan, waarmee de balans in stand blijft. Uiteraard heeft de
gemeente slechts een faciliterende rol en hebben we geen invloed op
marktontwikkelingen binnen de retailsector.

ABZ Dhr. P. de Waal
Vraag
Hierin worden de resultaten gepresenteerd van dit onderzoek.
echter worden hier adviezen gegeven en conclusies getrokken gebaseerd op bronnen die
met name voor de kern Putte nadelig zijn. De bronnen zijn onder andere het pin gedrag
van het winkelend publiek, alleen mensen die met een Rabopas pinnen zijn hierin benut
in dit onderzoek, ook de Belgen worden hierin niet meegenomen. Er word ook een
aanname gedaan dat ondernemers een bepaalde omzet heeft van winkelend publiek
vanuit België en deze vastgesteld op 50% terwijl dit gemiddelde eerder op 80% ligt.
Zo staan er nog tal van onderzoeksresultaten in die ver van de reële situatie staan.
Kan de portefeuillehouder aangeven in hoeverre dit rapport benut zal worden in de
besluitvorming mbt het opstellen van de nieuwe woonvisie. Is de portefeuillehouder
bereid dit rapport nog eens goed onder de loep te nemen met verschillende lokale
ondernemers en hun bevindingen mee te verwerken in dit rapport?
Antwoord
We delen de omissies die hierover in het onderzoeksrapport staan. We hebben dit
uitvoerig bediscussieerd met het onderzoeksbureau en de vertegenwoordigers van de
ondernemersverenigingen, ook OVP. Hiervan hebben we de raadsinformatienota hierover
voorzien van een begeleidend persbericht, waarin deze kanttekeningen worden
toegelicht.
Om redenen hiervan zullen we de koopstromen nuanceren voor de volgende
Detailhandelsvisie eind dit jaar. Hierover hebben we en zullen we de inzichten van de
ondernemersverenigingen meenemen. De besprekingen over de koopstromen met de
individuele ondernemersverenigingen zijn reeds gestart.
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A.14 – Raadsinformatiebrief regionale energiestrategie
ABZ Dhr. Buijsen
Vraag
In de raadsinformatiebrief staat dat de Raden input op het concept RES geven in de
periode tussen 20-1 en 26 februari 2020. Wanneer gaan wij dit doen gelet op onze
raadscycli?
Antwoord
De cyclus van de raad sluit niet aan bij de voorgestelde cyclus in de raadsinformatiebrief.
Derhalve zal de input van de raad later worden geleverd middels de reguliere raadscyclus.

D66 Dhr. Van der Ha
Vraag
In het stuk wordt gesproken over een “concept-RES” en een consultatieronde met
bijbehorend terugkoppelingsformat voor de raad.
Zijn de “Concept-RES” en het terugkoppelingsformat reeds binnengekomen?
Antwoord
Ja, vorige week is de definitieve contouren-notitie binnen gekomen welke via het college
aan de raad zal worden aangeboden ter consultatie.

Vraag
Wanneer denkt u dat de leden van de raad deze kunnen verwachten.
Antwoord
De contourennotitie zal worden meegenomen in de algemene raadscyclus en zal 28
februari inzichtelijk zijn voor de raadsleden (toezenden stukken).
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