
Gemeente Woerden 

15R.00322 

Gemeente Oudewater 

Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 19 maart 2015 om 20.00 
uur in het stadhuis aan de Visbrug 1 in Oudewater. 

Aanwezig 
De heer P. Verhoeve voorzitter 
De heer L.W. Vermeij wethouder 
De heer A.M. de Regt wethouder 
De heer R.P.A. van Aalst griffier 
Mevrouw I . Christ notuliste 
De heer J. Broere (ChristenUnie/SGP) lid 
De heer K. de Bruijn (CDA) lid 
Mevrouw M.C. Geerdes (De Onafhankelijken) lid 
De heer R.A. van den Hoogen (De Onafhankelijken) lid 
De heer W.K. Knol (De Onafhankelijken) lid 
De heer G. Koffeman (CDA) lid 
Mevrouw Y.G. Noordberg (De Onafhankelijken) lid 
Mevrouw J.J. de Vo r - van de Bunt (CDA) lid 
Mevrouw A.P.M. van Wijk (VVD/D66) lid 
De heer A.T. Wildeman (De Onafhankelijken) lid 
De heer A.J. van Winden (VVD/D66) lid 

Afwezig: 
De heer I.P.F. Boreel de Mauregnault (VVD/D66) lid 
De heer J.W. van Wijngaarden (CDA) lid 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
De raadsleden Van Wijngaarden en Boreel de Mauregnault zijn met kennisgeving afwezig. 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Behandeling ingediende vragen door de leden (artikel 32 Regl. van orde) 

Vragen fractie CDA, raadslid De Bruijn: 
Ik heb namens de CDA fractie de volgende vraag aan het college m.b.t. betalingstermijnen van de 
gemeentelijke belastingen. In de huidige situatie moet men in maximaal 5 termijnen betalen. De 
meeste mensen ontvangen hun jaarlijkse inkomsten min of meer gelijkmatig verdeeld over 12 
maanden. Er zijn mensen die graag hun jaarlijkse gemeentelijke belasting ook in 12 maandelijkse 
termijnen willen betalen. De vraag van de CDA fractie is dan ook: wat zijn de consequenties voor de 
gemeente als wordt overgegaan op de mogelijkheid om de gemeentelijke belastingen in 12 
maandelijkse termijnen te betalen? 
Wethouder De Regt antwoordt dat een maximum van 8 termijnen mogelijk zou zijn zonder dat men 
met de termijnen dan overloopt in het volgende belastingjaar. Als men de inkomsten meer verspreid, 
betekent dit ook licht renteverlies. Er wordt in Oudewater keurig betaald. 
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Vragen fractie WD/D66. raadslid Van Wijk: 
In de media hebben wij vernomen dat de sluis in Oudewater als toegang tot de Linschoten op zondag 
geopend wordt. Een grote toename van passerende boten wordt verwacht, maar hoe verhoudt zich 
deze goedkeuring tot het openstellen van de sluis tot de inspanningen van het college om de oevers 
van de Lange Linschoten te beschermen en herstellen? Met andere woorden, is het niet veel beter en 
ook meer in lijn met de intenties van het college om de sluis op zondag te sluiten totdat de oevers 
deugdelijk hersteld zijn? Er is nu een risico dat de oevers nog meer beschadigd worden, de weg nog 
meer afbrokkelt en dus de veiligheid van de weggebruikers aangetast wordt omdat meer recreatieve 
vaart toegestaan wordt. 
Burgemeester Verhoeve antwoordt dat de gemeente hier niet over gaat, de sluis in het beheer van het 
HDSR. Het verzoek komt voort uit vrijwilligers en het college wil het burgerinitiatief niet 
dwarsbomen. Hij deelt de zorgen aangaande de oevers. De burgemeester benadrukt dat de Lange 
Linschoten, zowel op de weg, als op het water ook recreanten aantrekt omdat het een prachtige route 
is. Het gaat om een zorgvuldige belangenafweging. 

Vragen fractie De Onafhankelijken, raadslid Noordberg; 
De Onafhankelijken maken zich ernstig zorgen over de financiële situatie bij Ferm Werk. De bedragen 
van het mogelijk verlies buitelen over elkaar heen. Daarnaast hebben we zorgen over de mogelijk 
negatieve effecten op de dienstverlening aan cliënten van Ferm Werk en medewerkers bij deze 
organisatie. Vraag: wat is de juist stand van zaken ten aanzien van het nu voorziene verlies voor 2015 
van Ferm Werk en het effect daarvan op onze begroting? Voorziet de wethouder als gevolg hiervan 
problemen in de kwaliteit van dienstverlening van Ferm Werk, die toch al niet op het gewenste niveau 
nog zat? 
Wethouder De Regt antwoordt dat hij de zorgen deelt over de situatie van Ferm Werk. Er gaat veel 
energie zitten in het bijsturen. Hij zal zijn stinkende best doen om zo spoedig mogelijk met een 
begroting te komen. Dit betreft de klassieke begroting. Men is bezig de klassieke begroting te 
vervangen door een productbegroting. De wethouder spreekt liever over een verschil dan over een 
tekort. Er is hem niets bekend over problemen in de kwaliteit. Er gaan bij Ferm Werk ook ongelooflijk 
veel dingen goed. 

4. Notulen van de raadsvergadering van 12 februari 2015 
Zowel de openbare als de besloten notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen vragen over de ingekomen stukken. 
Er zijn geen mededelingen. 

6. Bestemmingsplan Papenhoef 
Raadslid Broere zegt dat dit plan al lang loopt. Hij wil graag het groen behouden, maar de provincie 
wenst anders. De fractie wil binnen de door de provincie gestelde kaders het maximaal rendement 
halen. Het voorliggend voorstel voldoet hieraan. Inzake de theekoepel dient hij onderstaande motie in: 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 19 maart 2015. 
Onderwerp: Bestemmingsplan Papenhoef; de Theekoepel. 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, 
Overwegende dat: 

» de Theekoepel vroeger jarenlang door de familie Van Aelst in gebruik is geweest als 
zomerhuis; 
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« een woonbestemming de meeste kans van slagen geeft op een duurzaam behoud van de 
Theekoepel; 

» Oudewater al een vergelijkbaar succesvol project kent met omzetting in een woonbestemming, 
namelijk de Oude Touwfabriek. 

Verzoekt het College: 
« in overleg met projectontwikkelaar een plan van aanpak op te stellen ten einde een duurzaam 

behoud van de Theekoepel te garanderen. Hierbij het toekennen van een woonbestemming als 
uitgangspunt te nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De motie wordt ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. Dit betreft motie 1. 
De wethouder heeft het over restaureren van de theekoepel, in het bestemmingsplan wordt gepraat 
over herstellen. De realiteit is dat de theekoepel verrot is en dat hij in de originele staat hersteld moet 
worden. 

Raadslid Broere dient een tweede motie in inzake de verkeersontsluiting. 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 19 maart 2015. 
Onderwerp: Bestemmingsplan Papenhoef; ontsluiten verkeer via Joostenplein. 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, 
Overwegende dat: 

» het bestemmingsplan de mogelijkheid creëert om het verkeer te ontsluiten via het 
Arminiusplein: 

» dit niet als zodanig is opgenomen in ontwerpbestemmingsplan Papenhoef; 
» het onwenselijk is in dit parkachtig landschap een sluiproute te creëren. 

Verzoekt het College: 
» om Papenhoef uitsluitend te ontsluiten via het Joostenplein. Dit in het bestemmingsplan 

opnemen, en als dat niet mogelijk is, dan via een private overeenkomst met de ontwikkelaar en 
die overeenkomst op te nemen in de bijlage van het bestemmingsplan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De motie wordt ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. Dit betreft motie 2. 
Raadslid Broere ziet het plaatsen van een paal niet als een adequate oplossing en ziet graag dat 
contact wordt opgenomen met de omwonenden van het Arminiusplein om dit punt te bespreken. 

Raadslid Van Wijk zegt dat de fractie de gehele loopduur van dit plan al consistent is. Het 
voorliggende plan is een mooi plan, er komen woningen waar vraag naar is, openbaar groen en de 
theekoepel wordt gerestaureerd. Met betrekking tot motie 1 vraagt mw. Van Wijk waarom de optie tot 
een woonbestemming nu pas op tafel komt, waar komt dit vandaan en wat wil men ermee? Raadslid 
Broere antwoordt dat de theekoepel vroeger door de familie Van Aelst als zomerhuis werd gebruikt en 
werd het duurzaam opgeknapt en bijgehouden omdat er een woonbestemming op zat. De wethouder 
heeft aangegeven dat hij niet de juiste juridische borging heeft om de restauratie vast te leggen 
waardoor de fractie niet compleet overtuigd is van het feit dat het daadwerkelijk gebeurt. Raadslid 
Van Wijk zegt dat haar fractie er zondermeer vanuit gaat dat de restauratie plaatsvindt ongeacht de 
bestemming. Wat betreft motie 2 wil zij graag weten wat de wethouder hiervan vindt en hoe dit in het 
plan past. 

Raadslid De Bruijn zegt dat het plan gebaseerd is op het beeldkwaliteitsplan uit 2011. Het 
voorliggend voorstel is in lijn met dat plan. 
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Ontsluiting via het Joostenplein geeft een toename aan verkeersbewegingen. De bewoners van het 
Arminiusplein zijn nog niet betrokken bij deze mogelijkheid. In het forum is gemeld dat het 
onvoldoende breedte heeft, de weg zou dan moeten worden aangepast. Wie betaalt de kosten alsmede 
van het onderhoud? Het CDA wenst dat deze bedragen niet voor rekening komen van de gemeente. De 
fractie ziet geen reden om uitgebreid onderzoek te doen naar de ontsluiting van het Arminiusplein. 
Wat betreft de openbare toegankelijkheid van het park, het staat op papier mooi, maar wat als er 
handhavingsverzoeken komen? Dit mag de gemeente geen geld kosten. Wat betreft motie 1 zegt het 
raadslid dat een woonbestemming ook rechten verwerft. Er wordt vervolgens een tegenprestatie 
gevraagd. In de gemeenteraad wordt niet gesproken over voor wat hoort wat. Het CDA waarschuwt 
voor het openbaar stellen van particulier terrein. 

Raadslid Knol vindt dat de verkeerde discussie gevoerd wordt. Het moet gaan over het al dan niet 
bebouwen van de locatie aan de rand van de binnenstad, over het wijzigen van de bestemming en op 
welke voorwaarden in plaats van te praten over de kleur van de achterdeur. Hij wil deze discussie 
voeren in de tweede termijn. 

Reactie college, wethouder Vermeij: 
Motie 1; de wens tot duurzaam behoud is heel belangrijk. Juist vanuit die gedacht heeft er een gesprek 
met de ontwikkelaar plaatsgevonden en zo de theekoepel een meer recreatieve functie te geven zodat 
planologisch gebruik kan worden gemaakt in de oorspronkelijke zin. Dit is mogelijk door het 
voorliggende plan. Hiertegenover staat de suggestie van raadslid Broere. Daarbij moet je kijken naar 
het bouwbesluit en dan lijkt het veel minder passend. In het bestemmingsplan is overnachten 
uitgesloten. Zoals in het plan wordt beoogd, wordt het behoud meer dan geborgd. Tegelijkertijd regel 
je in een bestemmingsplan niet de keiharde juridische zaken m.b.t. de restauratie. Dit gebeurt 
naderhand in een omgevingsvergunning. De wethouder ontraadt de motie. 
Motie 2; het bestemmingsplan gaat over iets planologisch mogelijk maken. De woningen hebben 
ontsluiting nodig. Dit kan via het Joostenplein, maar de feitelijke afwikkeling van verkeer regel je niet 
in het bestemmingsplan, maar in de verkeerswetgeving op later tijdstip. De wethouder ontraadt ook 
deze motie. Een fundamentele discussie over de gebruikte instrumentaria kan de raad zich over 
buigen. Men dient zorgvuldig om te gaan met het ruimtegebruik en de inzet van beschikbare 
instrumenten. Hoe de praktijk zich gaat zetten inzake de openbare toegankelijkheid van het park moet 
de tijd leren. Met dit voorstel volgt het college de consistente beleidslijn zoals door de raad sinds 
2005 is ingezet. 

De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van raadslid Knol. 

Tweede termijn: 
Raadslid Knol spreekt van opportunisme. In ruil voor het anders verkavelen van het gebied zodat een 
echt park kan ontstaan zou de fractie voor een deel met de motie van de CU/SGP mee kunnen gaan. 
Raadslid Broere ziet hier de meerwaarde niet van in. De Onafhankelijken willen zo veel mogelijk 
groen, dat wil raadslid Broere ook, maar de motie ruilen voor een voorstel terugsturen is niet zijn 
werkwijze. Dat mag raadslid Broere niet van zijn fractie. 
Raadslid Van Wijk zegt het principieel niet eens te worden met de Onafhankelijken op dit punt. De 
fractie is geen voorstander van motie 1, ze neigt naar ondersteuning van motie 2 waarbij ze meegeeft 
dat de ontsluiting integraal dient te worden opgepakt. 
Raadslid De Bruijn vindt dat de door raadslid Knol bedoelde discussie reeds in 2011 is gevoerd. 
Raadslid Knol is het hier niet mee eens. Hij geeft m.b.t. de openbare toegankelijkheid aan dat mocht 
het op termijn tot kosten leiden de openbaarheid vanuit de fractie ter discussie mag worden gesteld. De 
fractie is best bereid na te denken over hoe plannen tot stand komen, maar wel vanuit de startpositie 
van wat hebben we nu en wat kunnen we verbeteren. Motie 1 vindt hij veel te kort door de bocht, 
motie 2 kan mee worden ingestemd. 
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Raadslid Broere wil aan het rijtje mogelijke bestemmingen de woonbestemming toevoegen. Wat 
betreft de ontsluiting, volgens hem moet het mogelijk zijn dat het verkeersplan wel als bijlage bij het 
bestemmingsplan kan worden toegevoegd. 
Raadslid Knol vraagt wat de consequentie is van het aannemen van motie 1? Wethouder Vermeij 
antwoordt dat het gevaar bestaat dat als er een woonbestemming op komt het pand nog enige tijd leeg 
blijft staan. Het faciliteert gebruik, maar je dwingt het niet af. De verbouwing van de koepel maakt in 
het bestemmingsplan feitelijk weinig uit. Door middel van een motie kun je geen bestemmingsplan 
wijzigen. Raadslid Knol vindt dat het wel meevalt met het niet toestaan van bouwen buiten de 
contouren door de provincie. Hij leest een stukje voor hoe hij vindt dat het bestuur omgaat met 
bouwen en bestemmingen in Oudewater. Hij zal zich bij dit voorstel onthouden van stemming. 

De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van raadslid Van den Hoogen. 

Wethouder Vermeij ontraadt motie 2, maar wil zich wel aansluiten bij de opmerking over een 
integrale aanpak van de verkeersontsluiting van het gebied. Het gaat om een juiste manier van het 
gebruiken van de juiste instrumenten. In dit plan zijn deze langs, door en naast elkaar gebruikt. Het is 
goed te horen dat men in de toekomst heel zuiver wil kijken naar de ruimtelijke afwegingen op 
ruimtelijke gronden met de juiste instrumenten. Raadslid Van Wijk vraagt of zij de wethouder nu 
hoort zeggen dat het nu niet zuiver was? Wethouder Vermeij geeft aan dat in dit proces de 
instrumenten van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in verschillende volgorde door elkaar zijn 
gebruikt. Hij twijfelt niet aan de rechtmatigheid van het voorstel en staat achter dit plan. 

De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van raadslid Van Wijk. 

Raadslid Broere zegt dat als de wethouder de toezegging kan doen dat de omwonenden kunnen 
reageren op het verkeersbesluit inzake de ontsluiting Papenhoef hij de motie in zal trekken. De 
wethouder zegt dit toe (toezegging). Raadslid Broere trekt motie 2 in. 

Raadslid Koffeman verzoekt om hoofdelijke stemming nu raadslid Knol zich onthoudt van 
stemming. Nummer 13, raadslid Van Winden, mag als eerste zijn stem uitbrengen. 

Conclusie voorstel: het voorstel wordt aangenomen met 6 stemmen voor en 4 stemmen tegen 
(dhr. Van Winden voor, dhr. Broere voor, dhr. de Bruijn voor, mw. Geerdes tegen, dhr. Van den 
Hoogen tegen, dhr. Koffeman voor, mw. Noordberg tegen, mw. De Vor voor, mw. Van Wijk voor, 
dhr. Wildeman tegen) 
Stemming motie 1, theekoepel; de motie wordt verworpen met 9 stemmen tegen en 1 stem voor. 
(dhr. van Winden tegen, dhr. Broere voor, dhr. De Bruijn tegen, mw. Geerdes tegen, dhr. Van den 
Hoogen tegen, dhr, Koffeman tegen, mw. Noordberg tegen, mw. De Vor tegen, mw. Van Wijk tegen, 
dhr. Wildeman tegen.) 

7. Renovatie brandweerkazerne 
Raadslid Koffeman is voorzitter bij dit punt. 
Raadslid Wildeman zegt dat dit punt al speelt sinds 2004. In het forum zijn veel vragen gesteld en 
beantwoord, maar de antwoorden leiden ook weer tot vragen. Het moment van indienen van dit 
voorstel is niet geheel gelukkig. Een werkgroep van de VRU is bezig de overdracht te onderzoeken. 
Of en wanneer en onder welke condities een overname plaats zal vinden is nog niet helder. Het is nu 
niet te overzien wat een investering van drie ton zou kunnen betekenen. De financiële onderbouwing is 
onvoldoende. De fractie verzoekt het college dan ook om met een nieuw voorstel te komen waarin 
aandacht is voor welke aanpassingen minimaal noodzakelijk zijn en terughoudendheid te betrachten 
bij de overige aanpassingen. Het terugverdieneffect van de zonnepanelen dient te worden 
gewaarborgd. 
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Raadslid Van Wijk zegt dat het punt van overdracht niet duidelijk is. Arbo aanpassingen zijn nodig, 
maar terughoudend zijn met verdere aanpassingen. 
Raadslid Broere ondersteund het verzoek om een nieuw voorstel. Er dient strak te worden 
gebudgetteerd. Hij verzoekt de uitkomsten van de werkgroep van de VRU af te wachten alvorens actie 
te ondernemen. 
Raadslid Van Wijk is het eens met raadslid Wildeman dat er meer vragen voort zijn gekomen uit het 
forum en kan zich vinden in het teruggeven van het voorstel. De nadruk moet liggen op dekking voor 
kapitaallasten en een duidelijk opgebouwd bedrag. 
Raadslid De Vor zegt dat het in het belang is van Oudewater om goed na te denken over de renovatie 
van de kazerne. Zij sluit zich ten grote dele aan bij de voorgaande sprekers. Het is in de gemeenteraad 
niet gebruikelijk om een voorstel financieel ongedekt in te dienen. 

Reactie college, burgemeester Verhoeve: 
Burgemeester Verhoeve zegt het voorstel terug te nemen en een aangepast voorstel aan de raad te 
doen toekomen. De kazerne voldoet al heel lang niet meer aan de wettelijke verplichtingen en dit 
verdient niet de schoonheidsprijs. In 2014 is besloten tot het op norm brengen van de kazerne. Dit is 
zo in de raad afgesproken. Als u onderscheid wilt maken tussen wat wel en niet dient te worden 
opgeknapt, is dit mogelijk, maar dat is anders dan afgesproken. Het beleid vanuit de VRU is op zijn 
vroegst in oktober dit jaar bekend en een besluit zal dan in 2016 vallen. Als men dit af wilt wachten is 
dit niet conform de gemaakte afspraken. Ook een gemeente dient zich te houden aan de regelgeving. 
Burgemeester Verhoeve kan de mening van de raad begrijpen, maar dit houdt in dat de eerder 
gemaakte afspraken niet geheel zullen worden nagekomen. 

Tweede termijn: 
Raadslid Wildeman wil graag in het rapport hebben opgenomen welke onderdelen arbo-technisch 
zijn, welke normen wettelijk zijn en welke normen wenselijk zijn. 
Raadslid Broere wil dat gemaakte afspraken worden nagekomen, maar wenst in dit geval te wachten 
tot de contouren in oktober bekend zijn en vervolgens een besluit nemen. 
Raadslid Van Wijk zegt dat men niet tot het einde van het jaar hoeft te wachten als het college met 
een goed en duidelijk financieel onderbouwd voorstel komt. 
Raadslid De Vor is voor een goede werkplek van de brandweer, maar het voorstel hiervoor dient wel 
goed onderbouwd te zijn, wat is noodzakelijk inclusief een financiële onderbouwing. 

Reactie college, burgemeester Verhoeve: 
Achterstallig onderhoud en het voldoen aan de arbo eisen gaat samen. De VRU zijn we zelf. Of de 
kazerne nu op de begroting van Oudewater staat of dat het via de VRU wordt verrekend. Het college 
zal zo spoedig mogelijk met een beter voorstel te komen (toezegging). 

Conclusie: de raad besluit unaniem het voorstel terug te geven aan het college, met het verzoek 
om een nieuw voorstel rekening houdende de beraadslagingen van deze vergadering. 

8. Reactie op het Regionaal Risicoprofiel en wensen ten aanzien van het VRU Beleidsplan 
2016-2019 

Raadslid Koffeman is voorzitter bij dit punt. 

Raadslid de Vor dient namens het CDA onderstaand amendement in: 

Onderwerp: Reactie op het Regionaal Risicoprofiel en wensen ten aanzien van het VRU 
Beleidsplan 2016-2019; wijzigen tekst concept brief aan de VRU. 
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De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 19 maart 2015. 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor de tekst van de onder 
beslispunt 3 genoemde brief (15U.0101) te wiizisen als volst 
Verwijderen (pagina 1, laatste zin): 
Een voorbeeld van zoönose is de vogelgriep, wat betekent dat overdracht van dier op mens kan 
plaatsvinden. Toelichting: 
Zoönose heeft een aanmerkelijke bredere strekking dan het voorbeeld vogelgriep rechtvaardigt. 
Voorkomen moet worden dat de aandacht voor zoönose met deze zin te beperkt wordt 
geïnterpreteerd. 

Het amendement wordt ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. Het betreft 
amendement 1. 

Raadslid De Vor dient namens het CDA, De Onafhankelijken en de ChristenUnie/SGP 
onderstaand amendement in: 

Onderwerp: Reactie op het Regionaal Risicoprofiel en wensen ten aanzien van het VRU 
Beleidsplan 2016-2019; wijzigen tekst concept brief aan de VRU. 
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 19 maart 2015. 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor de tekst van de onder 
beslispunt 3 senoemde brief (15U.0101) te wiizisen als volst 
Verwijderen (pagina 2, onderaan): 
'De gemeenteraad ziet graag een afweging van voor- en nadelen van het overnemen van de 
brandweerkazernes door de VRU. Ook dienen er verschillende scenario's uitgewerkt te worden 
met betrekking tot de overname van de brandweerkazernes.' Toelichtinş: 
De kanttekening hoort niet thuis in een meerjarenprogramma 2016-2019. Momenteel is een 
stuurgroep repressieve huisvesting bij de VRU bezig met het in kaart brengen van scenario 's ten 
aanzien van de overname van brandweerkazernes door de VRU. Naar verwachting wordt aan het 
eind van 2015 hierover een definitief besluit genomen. Voordat daarover wordt besloten willen 
indieners van dit amendement geïnformeerd worden over de resultaten van deze stuurgroep. 

Het amendement wordt ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. Het betreft 
amendement 2. 

Raadslid De Vor dient namens de fracties CDA, ChristenUnie/SGP en de Onafhankelijken 
onderstaand amendement in: 

Onderwerp: Reactie op het Regionaal Risicoprofiel en wensen ten aanzien van het VRU 
Beleidsplan 2016-2019; wijzigen tekst concept brief aan de VRU. 
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 19 maart 2015. 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor de tekst van de onder 
beslispunt 3 senoemde brief (15U.0101) te wiizisen als volst 
Invoegen onder het hoofd 
De gemeenteraad dient de onderstaande wensen in omtrent het in het VRU Beleidsplan 2016-

2019 op te nemen beleid: 
' De gemeenteraad wil in het risicoprofiel gemeente Oudewater, in het schema -kenmerkende 
locatie gebonden risico's- bij het maatschappelijk thema -verkeer en vervoer- als 
risicokenmerkende locatie opgenomen zien de spoorweg Woerden- Gouda met als risicofactor' 
Transportongeval met gevaarlijke stoffen'.' 
Toelichtinş: 
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De spoorwegverbinding is dermate dichtbij het bewoonde grondgebied van Oudewater dat een 
risico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor benoemd dient te zijn. 

Het amendement wordt ondertekend en maken deel uit van de beraadslagingen. Het betreft 
amendement 3. 

Raadslid Wildeman is blij met de werkwijze van de VRU en heeft geen opmerkingen m.b.t .het 
stuk. Hij ziet de amendementen 2 en 3 als een verrijking van de zienswijze. 

Raadslid Broere zegt een goede presentatie in het forum te hebben gehad. 

Raadslid Van Winden vraagt zich af of de VRU gebaat is bij detaillering van het profiel. Hij is 
bij amendement 2 benieuwd naar de 25 risico-indicatoren. 

Burgemeester Verhoeve zegt amendement 1 te accepteren als dit de wens is van de raad. 
Amendement 3 is een mooie en terechte aanvulling. Wat betreft amendement 2 heeft de 
burgemeester niet de indruk dat de discussie dit jaar klaar is. Uiteraard zal de raad hierbij 
betrokken worden. Als in oktober een besluit wordt verwacht gaat het vervolgens naar de raden. 
De risico indicatoren moet men zien in context van het integraal veiligheidsplan. Er wordt beleid 
op gemaakt en de scenario's waarop wordt getraind. Een crisis voltrekt zich nooit volgens 
procedure. 

Stemming amendement 1: het amendement wordt verworpen met 6 stemmen tegen en 5 
stemmen voor (Onafhankelijken tegen, CU/SGP tegen, VVD/D66 voor, CDA voor) 
Stemming amendement 2; het amendement wordt unaniem aangenomen. 
Stemming amendement 3; het amendement wordt unaniem aangenomen. 

Conclusie geamendeerd voorstel: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

9. Afscheid griffier 
Dit is de laatste raadsvergadering voor griffier Van Aalst. Hij heeft een andere functie bij de 
gemeente Sliedrecht geaccepteerd. 
Burgemeester Verhoeve, raadslid Koffeman, raadslid Van den Hoogen, raadslid Broere, raadslid 
Van Winden en raadslid De Vor houden een speech waarin de griffier o.a. werd geroemd om zijn 
kennis van zaken, de raad voorop te stellen, beschikbaarheid en zijn humor. Hij ontvangt een 
aantal mooie afscheidspresentjes en de raad wenst hem veel succes voor de toekomst. De griffier 
sluit af met een toespraak en bedankt de raadsleden voor de samenwerking, cadeau's en mooie 
woorden. 

10. Vertrek griffier 

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

10a. tijdelijke personele bezetting van de griffier 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Christine Bellaart wordt bedankt voor de 
jaren dat zij de functie van plaatsvervangend griffier heeft vervuld. Waarnemend griffier Erwin 
Geldorp is aanwezig en wordt hartelijk welkom geheten. 
11. Begrotingswijzigingen 
Het voorstel is komen te vervallen i.v.m. besluitvorming renovatie brandweerkazerne. 
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12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. 

ėwijzigd vastgesteld in de openbare vergadering van 30 april 2015. 

mr. dr Verhoeve 

Toezeggingen van het college: 
1. Wethouder Vermeij zegt toe dat omwonenden de gelegenheid krijgen te reageren op het 
ontsluitingsplan Papenhoef; 
2. Burgemeester Verhoeve zegt met een nieuw voorstel renovatie brandweerkazerne naar de 
raad te komen, rekening houdende met de beraadslagingen van de raad van 19 maart 2015. 
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