
 
 

 
Motie vreemd aan de orde van de dag 
 

 
Onderwerp: Vernietigen omgevingsvergunning Populierenweg 45 
 

 
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 7 mei 2020 
 

 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, 
 
Overwegende dat: 
 

1. Het college van B&W op 6 november 2018 omgevingsvergunning verleend heeft voor de  

bouw van ‘bedrijfshallen en kantoorruimte’ op het adres Populierenweg 45;  
  

2. Tegen deze omgevingsvergunning bezwaarschriften zijn ingediend;  
  

3. De bezwaarschriftencommissie gemeente Oudewater op 19 maart 2019 het college heeft  
geadviseerd:  
- de bezwaarschriften gegrond te verklaren;  
- het besluit te herroepen;  
- voor verlening van de omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure    
             te doorlopen;  
- proceskosten te vergoeden aan bezwaarden die hierom verzocht hebben;  

  
4. De bezwaarschriftencommissie gemeente Oudewater in haar advies concludeert, dat het  

college in het onderhavige geval geen omgevingsvergunning volgens de zogeheten  

‘kruimelregeling’ had mogen verlenen (zie motivering in advies bezwaarschriftencommissie 
pag.4);  

  
5. De bezwaarschriftencommissie niet uitsluit, dat via de uitgebreide voorbereidingsprocedure  

alsnog een omgevingsvergunning kan worden verleend. (Hierbij moet onder meer een ieder in 
de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Bovendien dient in 
voorkomend geval nog een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad  
afgegeven te worden. Gelet hierop is de commissie van oordeel dat dit gebrek in de 
voorbereiding van het besluit thans niet kan worden gepasseerd);  

  
6. Gezien het feit dat de commissie van oordeel is, dat het bezwaar als genoemd onder 1 (de 

kruimelregeling is op onjuiste wijze toegepast door verweerder)  gegrond is en de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure doorlopen dient te worden om de omgevingsvergunning te verlenen, 
wordt niet nader ingegaan op de bezwaren als genoemd onder 2 (parkeren) en 3 
(bebouwingspercentage perceel);  

  
7. Het college in zijn beslissing op het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 3 juli geen 

gehoor heeft gegeven aan het onder 5 gestelde: gelegenheid indienen zienswijzen en afgeven 
verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad;  
 

8. Het college hierdoor de bezwaarde geen andere mogelijkheid heeft gelaten, dan zijn gegrond 
verklaarde bezwaren en belangen langs juridische weg te doen behandelen en behartigen; 
 
 



 
9. Dit in tegenspraak is tot de in de RIB geuite wens van het college om juridisering te 

voorkomen;  
  

10. Het college de aanvrager hierdoor willens en wetens in onzekerheid heeft gebracht over de 
rechtmatigheid van de verleende omgevingsvergunning;   

  
11. Het college op verzoek van de aanvrager na de hoorzitting actief meegewerkt heeft aan 

initiatieven van de aanvrager om de ingediende en gegrond verklaarde bezwaarschriften in te 
doen trekken;  

  
12. Het college door de inzet van ambtenaren hierbij de schijn van partijdigheid op zich geladen 

heeft c.q. de ambtenaren in een ongewenste positie heeft gebracht;  
  

13. De voorzieningenechter op 10 oktober 2019 de verleende omgevingsvergunning voor het 
kantoorgebouw op het perceel Populierenweg 45 vernietigd heeft zonder rechtsgevolgen;  

  
14. De Raad van State de uitspraak van de voorzieningenrechter in hoger beroep vernietigd heeft;  

  
15. De uitspraak van de Raad van State betekent, dat het college opnieuw op de bezwaren van 

bezwaarde moet beslissen op basis van de voorschriften van het bestemmingsplan 
Bedrijvenpark Tappersheul, hetgeen neerkomt op het voeren van een nieuwe, uitgebreide 
procedure; (Zoals reeds aangegeven door de Wakkere Geelbuik in 2018) 

  
16. De bouw van het gebouw aan de Populierenweg voor langere tijd zal stilliggen en slechts kan 

worden hervat na het herzien van de bestemming en, mogelijk, gedeeltelijke sloop van het in 
aanbouw zijn gebouw;  

 

 
Stelt vast dat: 
 

- Het college ondanks herhaalde waarschuwingen van de raadsfractie van De Wakkere 
Geelbuik én het advies van de bezwaarschriftencommissie, de aanvraag om 
omgevingsvergunning onzorgvuldig heeft behandeld door toepassing van de kruimelregeling; 
(Nieuwbouw is naar het oordeel van de Raad van State niet mogelijk op basis van de 
kruimelregeling, uitsluitend functiewijziging van een bestaand gebouw);  

- Het college door zijn onjuiste en onzorgvuldige handelwijze de aanvrager en de bezwaarden 

ernstig heeft benadeeld; (De kosten van juridische bijstand en gewekte verwachtingen door 
het verlenen van de omgevingsvergunning lopen in de tienduizenden euro’s);  

- Het college het raadslid van De Wakkere Geelbuik ten onrechte heeft beticht van smaad en 

laster jegens ambtenaren. (Zoals een en andermaal uitgelegd, was de kritiek van het raadslid 
niet gericht op de ambtenaren, maar op de bestuurder(s) die hen opdracht gegeven hebben, 

dan wel de gelegenheid hebben geboden om in aanwezigheid van de aanvrager de  
bezwaarden te verzoeken hun bezwaarschrift  in te trekken;  

- Het college door zijn handelwijze de rechtszekerheid van de burger en de geloofwaardigheid 

van de lokale overheid geschaad heeft;  

  
Keurt de handelwijze van het college af en draagt het college op publiekelijk zijn excuses te 
maken aan de aanvrager en bezwaarden en aan het raadslid van De Wakkere Geelbuik;  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Ondertekening en naam: 
 
 
 
 
 
W.K. Knol 
Fractie Wakkere Geelbuik              
                                    



 
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 7 mei 2020. 
 
Stemverhouding:  Fracties voor:     Fracties tegen: 
        
   ……………………………   …………………………. 
   
   …………………………...   …………………………. 
 
 
 
De griffier,     De voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt                  W.G. Groeneweg 
 

 


