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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op donderdag 5 november 2020 om 20:00. 
 
 
Voorzitter: W.G. Groeneweg 
 
Griffier:  A. van der Lugt 
 
Raadsleden: M.E. van den Berg (Onafhankelijken) 

J.V. Bos (CU/SGP) 
  J. Broere (CU/SGP) 

K. de Bruijn (CDA) 
R.A.W.M. Gabriëls (VVD/D66) 

  R.A. van den Hoogen (Onafhankelijken) 
  G.W.J. Hoogenboom (VVD/D66) 

W.K. Knol (Wakkere Geelbuik) 
M.J. Kruiswijk (VVD/D66) 
L.J. Oosterom (CDA) 
 J.M. Six (CDA)    
D. Stapel (CDA) 
J.J. de Vor – van de Bunt (CDA) 

  A.P.M. van Wijk (VVD/D66) 
J.W. van Wijngaarden (CDA)   

 
College: W.G. Groeneweg (wnd. burgemeester)  

J.I.M. Duindam (wethouder) 
W.J.P. Kok (wethouder) 
B.C. Lont (wethouder) 

 
 

1. Opening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00. 
 
Wethouder Duindam deelt mede dat de gemeente gratis mondkapjes uit zal reiken aan 
minima. 

 
 

2. Vaststellen agenda 
 

De heer Knol geeft aan een motie vreemd aan de orde van de dag in te willen dienen inzake 
‘Pluimveebedrijf in Hekendorp’. Dit onderwerp wordt behandeld als agendapunt 13a. 
 
De heer Hoogenboom geeft aan het raadsvoorstel ‘Evenementenbeleid gemeente Oudewater 
2020’ nog niet behandelrijp te vinden. Het raadsvoorstel wordt van de agenda gehaald. 
 
De agenda wordt verder conform vastgesteld. 

 
 

3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 5 oktober 2020 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
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4. Vaststellen verslag besloten raadsvergadering 15 oktober 2020 

 
Het verslag wordt conform vastgesteld. 
 
 

5. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 15 oktober 2020 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

6. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen 
 
Mevrouw Loes de Vos de heer Sebastian van Zuijlen spreken in over het agendapunt 
‘Vaststellen bestemmingsplan Oranje Bolwerck’. 
 
Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe om omwonenden van bouwplan Oranje Bolwerck 
te zullen betrekken bij de invulling van de omgeving van het bouwplan. 
 
 

7. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO) 
 

De heer De Bruijn heeft vragen aangekondigd inzake ‘Extra kosten voor minima in coronatijd’. 
Vanwege de mededeling van wethouder Duindam tijdens het agendapunt ‘Opening en 
mededelingen’ zijn de vragen reeds beantwoord en wordt het agendapunt overgeslagen. 
 
 

8. Lijst van ingekomen stukken 
 

Toezegging: Wethouder Lont zegt toe om de gemeenteraad een kopie te sturen van de 
collegereactie op de brieven A06, A07 en A26 (allen inzake afwegingskader). 
 
Toezegging: Wethouder Kok gaat reactie op brief A25 (inzake beheer en onderhoud 
gemeentelijk groen) na en stelt de gemeenteraad op de hoogte van de reactie. 
 
De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 
 

Bespreekstukken 
 

 
9. Raadsvoorstel ‘Evenementenbeleid gemeente Oudewater 2020’ 

 
Dit agendapunt wordt niet behandeld. 

 
 

10. Raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Oranje Bolwerck’ 
 

De heer Knol dient de volgende motie in: 
 
Draagt het college op: 

 
- Een woningprogramma voor de bouwlocatie uit te werken dat maximaal recht doet aan de 

plaatselijke woningbehoefte; 
- Hiertoe minimaal 20 levensloopbestendige appartementen (geschikt voor jong en oud) 

met een koopprijs van maximaal € 160.000 op te nemen in het woningprogramma); 
- Het woningbouwprogramma ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad; 
- Het globale bouwplan (passend in het BKW en het bestemmingsplan), voorzien van het 

woningprogramma openbaar aan te besteden en te gunnen aan de hoogste bieder. 
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De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 

 
1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren.  

2. In te stemmen met de reactie nota zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan “Oranje 
Bolwerck”.  

3. Het bestemmingsplan "Oranje Bolwerck" met IMRO codering NL.0589.BPOranjebolwerck-
ON01 vast te stellen;  

4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen.  
 

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
De motie wordt door de gemeenteraad verworpen (1 stem voor; 14 stemmen tegen). De 
Wakkere Geelbuik-fractie stemt voor. 

 
 

11. Raadsvoorstel ‘Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor nieuwbouwen 
van bedrijfshallen en kantoorruimte op adres Populierenweg 45’ 

 
De heer Knol dient het volgende amendement in: 
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om het besluit als 
volgt aan te passen: 

 
2. De ingekomen zienswijze van advocatenkantoor Zwinkels niet-ontvankelijk te verklaren; 

 
Te wijzigen naar: 

 
2. De ingekomen zienswijze van advocatenkantoor Zwinkels ontvankelijk te verklaren; 
 
En voorts: 

 
3. De ingekomen zienswijze van advocatenkantoor Zwinkels alsnog ontvankelijk te verklaren 
mocht aangetoond worden dat deze zienswijze toch tijdig is ingediend; 

 
Te verwijderen en de nummering aan te passen (4. wordt 3., etc.). 
 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De ingekomen zienswijze van ViTap ontvankelijk te verklaren; 
2. De ingekomen zienswijze van advocatenkantoor Zwinkels niet-ontvankelijk te verklaren; 
3. De ingekomen zienswijze van advocatenkantoor Zwinkels alsnog ontvankelijk te verklaren 
mocht aangetoond worden dat deze zienswijze toch tijdig is ingediend; 
4. In te stemmen met de zienswijzerapportage behorend bij het raadsbesluit omtrent de 
verklaring van geen bedenkingen Populierenweg 45; 
5. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de 
omgevingsvergunning voor het nieuwbouwen van bedrijfshallen en kantoorruimte op het adres 
Populierenweg 45 in Oudewater (OLO3640597). 
 

 
Het amendement wordt door de gemeenteraad verworpen (7 stemmen voor; 8 stemmen 
tegen). De CDA- en Wakkere Geelbuik-fractie stemmen voor. 
 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 1 stem 
tegen). De Wakkere Geelbuik-fractie stemt tegen. 

 
 

Hamerstukken 
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12. Raadsvoorstel ‘Zienswijze begrotingswijziging 2020-1 GGDrU’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Kennis te nemen van Begrotingswijziging 2020-1 van de Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU). 
2. De zienswijze met kenmerk 20U.15934 vast te stellen, waarin de volgende 
aandachtspunten zijn opgenomen: 
a) de gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen de Begrotingswijziging 2020-1; 
b) de gemeenteraad waardeert het gegeven inzicht in de financiële gevolgen voor de GGDrU 
van de coronacrisis. 
3. De aanvullende bijdrage van Oudewater aan de GGDrU voor 2020 van € 10.340,- te 
verwerken in de Najaarsrapportage 2020, inhoudende een verhoging van € 10.340,- ten 
opzichte van de meerjarenraming 2020. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 

 
 

13. Raadsvoorstel ‘Voorgenomen deelname Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1 Geen wensen en/of bedenkingen te hebben ten aanzien van deelname aan de 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s (WVSV); 
2 Het besluit door middel van bijgevoegde brief aan de VRU kenbaar te maken. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
 

13a Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Pluimveebedrijf’ 
 

 De heer Knol dient de volgende motie in: 
 

Draagt het college op: 
 
             1.   Per direct deze illegale situatie te beëindigen, totdat de nieuwe vergunning is verleend;     

2.   Per direct intensief toezicht in te stellen op de naleving door het pluimveebedrijf van de  

      relevante wet- en regelgeving en bij overtredingen strikt te handhaven en sancties op te    

      leggen; 

3.   Het pluimveebedrijf te sommeren binnen uiterlijk twee maanden een aanvraag voor  

      een volledige revisievergunning in te dienen; 

4.   Een visie op stellen op de aanwezigheid, vestiging van en omgang met bio-industriële  
      bedrijven in het landelijk gebied van Oudewater, voorzien van een uitvoeringsplan om de  

      gestelde doelen te realiseren; 

 5.  Deze visie en dit uitvoeringsplan uiterlijk in juni 2021 ter bespreking en vaststelling voor te     
      leggen aan de gemeenteraad; 
 
De motie wordt door de gemeenteraad verworpen (1 stem voor; 14 stemmen tegen). De 
Wakkere Geelbuik-fractie stemt voor. 
 
 

14. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30. 
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 17 december 2020, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt      drs. D.C. de Vries 


