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Gemeenteraad  

 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op donderdag 10 november 2022 in het Stadhuis. 

 

Voorzitter:  D.C. de Vries 

 

Griffier:  M.W. Bosma 

 

Raadsleden: E.G.M. van Achthoven (CDA) 

J.V. Bos (ChristenUnie-SGP) 

J. Broere (ChristenUnie-SGP) 

R.A.W.M. Gabriëls (VVD) 

A.A. Griffioen (VVD) 

K.H. Honkoop (Progressief Oudewater) 

R.A. van den Hoogen (Onafhankelijken) 

G.W.J. Hoogenboom (VVD) 

M.J. Kruiswijk (VVD) 

L.J. Oosterom (CDA) 

D. Stapel (CDA)  

A. van ’t Veen (Progressief Oudewater) 

J.W. van Wijngaarden (CDA) 

A.Th. Wildeman (Onafhankelijken) 

 

Collegeleden: W.J.P. Kok (wethouder) 

B.C. Lont (wethouder) 

M.C. Teunissen (wethouder) 

 

Afwezig: A. Huizinga (Onafhankelijken) 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Na het luiden van het Hemony-klokje opent de voorzitter de vergadering om 20:02 uur. 

 

De heer Van den Hoogen doet mededeling over: 

− verhindering van mevrouw Huizinga. 

 
2. Vaststellen agenda  

Agendapunt 10 vervalt, het raadsvoorstel wordt (als hamerstuk) doorgeschoven naar de 

raad van 17 november 2022. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 
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• ? 

Ik stel voor deze motie te behandelen als agendapunt  
3. Vaststellen besluitenlijst 29 september en 6 oktober 2022 

De raad stelt de besluitenlijsten van 29 september en 6 oktober 2022 vast. 

  
4. Inspreekrecht (artikel 13 RvO) 

Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt. 

 
5. Vragenhalfuur (artikel 34 RvO) 

Vragen van de heer Bos (ChristenUnie-SGP) over armoedebestrijding worden beantwoord 

door wethouder Kok. 

Vragen van de heer Honkoop (Progressief Oudewater) worden beantwoord door 

wethouder Lont. 

Vragen van de heer Van den Hoogen (De Onafhankelijken) over archipel worden 

beantwoord door wethouder Teunissen. 

Vragen van mevrouw Van ’t Veen (Progressief Oudewater) over ingekomen stuk C03 

(geluidsoverlast bewoners Kerkwetering) worden beantwoord door wethouder Kok. 

Vragen van mevrouw Van ’t Veen (Progressief Oudewater) over ingekomen stuk C05 

(adviesrecht gemeenteraad over afwijking van omgevingsvisie) worden beantwoord door 

wethouder Teunissen. 

Vragen van mevrouw Van ’t Veen (Progressief Oudewater) over ingekomen stuk B02 

(nationaal burgerberaad over het drugsbeleid) worden beantwoord door burgemeester 

De Vries. 

 
6. Ingekomen stukken 

C07 en C08 worden op voorstel van de heer Van den Hoogen toegevoegd aan het 

dossier Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Goudse 

straatweg 61. 

 

De heer Van den Hoogen vraagt het presidium om het onderwerp kademuur inclusief de 

boom bij Leeuweringerstraat als agendapunt te agenderen, en daarbij een 

kademuurexpert uit te nodigen. 

 

De raad stelt de lijst ingekomen stukken vast met de volgende wijziging: 

− A06 (U10 definitief bod en woondeal) > D01 

A07 (herontwikkeling De Klepper) > D02 

A09 (vragen Kerkwetering) > D03 

A13 (vragen Robertoplataan) > D06 

A14 (vragen Robertoplataan) > D07 

B05 (jaarverslag Mooisticht) > D08  

B08 (huisvesting vergunninghouders) > D09 

worden op voorstel van mevrouw Van ’t Veen doorgeleid naar het presidium voor 

agendering in een forum. 
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− A11 (schaarste bij Wmo-aanbieders) > D04 

A12 (GGiD van GGD regio Utrecht) > D05 

worden op voorstel van de heer Oosterom doorgeleid naar het presidium voor 

agendering in een forum. 

 

 

HAMERSTUKKEN 
 

7. Raadsvoorstel Regionaal risicoprofiel VRU (072200) 

De raad besluit: 

1. kennis te nemen van het ontwerp regionaal risicoprofiel 2023; 

2. de brief aan de VRU met kenmerk D/22/072348 vast te stellen, met daarin een 

reactie op het ontwerp-regionaal risicoprofiel en de wensen voor het 

beleidsplan 2024-2027.  

 

8. Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2022-1 GGD regio Utrecht (074546)  

De raad besluit: 

1. kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-1 van de 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU); 

2. de zienswijze met kenmerk D/22/075077 vast te stellen inhoudende dat de 

gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2022-1; 

3. de geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2022 van € 425.086,00 te 

verwerken in de programmabegroting 2022, inhoudende een verhoging van € 

17.976,00 ten opzichte van de meerjarenraming 2022-2025. 

 

9. Raadsvoorstel Kadernota 2024 Omgevings Dienst regio Utrecht (ODRU) (074625) 

De raad besluit: 

1. kennis te nemen van de (ontwerp)Kadernota 2024 van de Omgevingsdienst 

regio Utrecht (ODRU); 

2. de zienswijze op de (ontwerp)Kadernota 2024, D/22/074915 vast te stellen 

waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:  

a. forse stijging van het uurtarief; 

b. nadere onderbouwing aanpassen functiehuis bij behandeling begroting 

2024 van de ODRU;  

3. de geprognosticeerde bijdrage aan de ODRU voor 2024 van € 631.950 te 

verwerken in de Kadernota 2024, inhoudende een verhoging van € 57.793 ten 

opzichte van de meerjarenraming 2023. 

 

10. VERVALLEN  (het raadsvoorstel is verschoven naar de raad van 17 november 2022) 

 

11. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Waardsedijk 106 uitbreiding begraafplaats 

(074661) 

De raad besluit: 

1. het bestemmingsplan "Waardsedijk 106" met IMRO codering 

NL.0589.BPwaardsedijk106-ON01 ongewijzigd vast te stellen; 

2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
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ordening vast te stellen. 

 

12. Raadsvoorstel Nota bodembeheer 2022 Oudewater (068292)  

De raad besluit: 

1. de “Nota bodembeheer werkgebied ODRU” met de bijbehorende 

bodemkwaliteitskaarten voor PFAS en standaardstoffen en de 

bodemfunctiekaart vast te stellen; 

2. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten met een uitvoerend karakter 

zoals opgenomen in hoofdstuk 11 van de “Nota bodembeheer werkgebied 

ODRU” aan het college te delegeren. Het betreft de volgende onderwerpen: 

a) Wijzigen bodemfunctiekaart; 

b) Verlengen geldigheid bodemkwaliteitskaarten; 

c) Accepteren bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten; 

d) Uitbreiden “bodembeheergebied ODRU” met het grondgebied van een 

buur- of regiogemeente; 

3. de bestaande “Nota bodembeheer regio Noordwest Utrecht” uit 2014 in te 

trekken op de dag van inwerkingtreding van de “Nota bodembeheer 

werkgebied ODRU”. 

 

13. Raadsvoorstel Actualisatie archeologiebeleid (071141)  

De raad besluit: 

1. het geactualiseerde archeologiebeleid zoals vastgelegd in RAAP-rapport 

5518 ‘Archeologie in de gemeente Oudewater, Actualisatie van de 

archeologische waarden-, verwachtingen- en beleidskaart’ d.d. 17 juni 2022 

inclusief kaartbijlagen, te weten: 

− kaart 1 met de landschappelijke ondergrond en archeologische 

vindplaatslocaties; 

− kaart 2 met de archeologische waarden en verwachtingen en  

− kaart 3, de archeologische beleidskaart 

vast te stellen; 

2. het geldende 'Archeologiebeleid gemeente Oudewater', zoals vastgesteld bij 

raadsbesluit van 24 september 2015 (15R.00450), gelijktijdig in te trekken. 

 

14. Raadsvoorstel Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) 2023 (074075) 

De raad besluit: 

1. de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente 

Oudewater 2023 vast te stellen; 

2. de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

gemeente Oudewater 2017 in te trekken per ingangsdatum van de 

Omgevingswet. 

 

 

BESPREEKSTUKKEN 

 
15. Raadsvoorstel Ontwerp wijzigingsbesluit GR VRU (072217) 
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De heren Van Wijngaarden en Gabriëls dienen het volgende amendement in 

(amendement A1): 

 

De ondergetekende(n) stelt/stellen voor om het besluit te wijzigen: 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op 10 november 2022 

Besluit 

in het dictum het 2e beslispunt te wijzigen in: 

2. verzoekt het college in zijn zienswijze aan GR VRU de volgende punten op te nemen: 

• constateren dat de VRU burgerparticipatie meer uit de weg gaat dan nodig of 

wenselijk is; 

• constateren dat de houding van de VRU meer open en uitnodigend mag zijn; 

• de VRU verzoeken een participatiekader op te stellen: waar kan burgerparticipatie 

wel en waar niet. 

 

 

De heer Wildeman dient het volgende amendement in (amendement A2): 

 

De ondergetekende(n) stelt/stellen voor om het besluit te wijzigen: 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op 10 november 2022 

Besluit 

in het dictum het 2e beslispunt te wijzigen in: 

2. verzoekt het college in zijn zienswijze aan GR VRU het volgende punt op te nemen: 

• de VRU verzoeken de zienswijze door de gemeenteraden op de kadernota te 

handhaven. 

 

Het amendement is medeondertekend door de heer Honkoop. 

 

 

Amendement A1 (participatie VRU) wordt aangenomen (met algemene stemmen). 

Amendement A2 (zienswijze kadernota) wordt aangenomen (met algemene stemmen). 

 

De raad besluit (met algemene stemmen): 

1. kennis te nemen van het ontwerp-wijzigingsbesluit GR-VRU en bijgevoegde 

toelichtingsbrief; 

2. verzoekt het college in zijn zienswijze aan GR VRU de volgende punten op te 

nemen: 

• constateren dat de VRU burgerparticipatie meer uit de weg gaat dan nodig of 

wenselijk is; 

• constateren dat de houding van de VRU meer open en uitnodigend mag zijn; 

• de VRU verzoeken een participatiekader op te stellen: waar kan 

burgerparticipatie wel en waar niet; 

• de VRU verzoeken de zienswijze door de gemeenteraden op de kadernota te 

handhaven. 

 
16. Raadsvoorstel Krediet vervanging beplanting (058592) 

Wethouder Kok beantwoord de twee nog openstaande vragen uit het forum. 

 

De raad besluit (met algemene stemmen): 
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1. het college de opdracht te geven een investeringskrediet beplanting 2022-2025 op 

te zetten; 

2. hiervoor 35.000 euro per jaar beschikbaar te stellen met een afschrijftermijn van 20 

jaar; 

3. kapitaalslasten van 5.000 euro ten laste te brengen van de vrijgevallen 

kapitaalslasten door de aanpassing van de afschrijftermijn van bomen (van 20 naar 

40 jaar). 

 
17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:04 uur. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare 

raadsvergadering van 22 december 2022, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

mr. M.W. Bosma     drs. D.C. de Vries 

 


