
                     

 
 
 

 Amendement 

 
  
Raadsvergadering 14 juli 2020 

 

 

Onderwerp: ontwerp verklaring van geen bedenkingen Populierenweg 45 te Oudewater 

 

 

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor het concept-

raadsbesluit “ontwerp verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsvergunning voor 

nieuwbouwen van bedrijfshallen en kantoorruimte op adres Populierenweg 45 in Oudewater” 

(bijlage 5 bij voorstel 20R.00646) als volgt te wijzigen: 
 

“1. Op dit moment geen ontwerp-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); 

2. Het college op te dragen een ruimtelijke visie aan de raad voor te leggen aan de hand waarvan 

de raad kan besluiten over de wenselijkheid solitaire kantoren op het bedrijfsterrein Tappersheul 

(incl. de uitbreiding Tappersheul III) te vestigen, het gebruik van parkeerplaatsen op de 

openbare weg mee te tellen bij het invullen van parkeerbehoefte van nieuw te vestigen bedrijven 

en het beleid rond de bouw van nieuwe bedrijfswoningen te continueren”; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Toelichting. 

 

Het bestemmingsplan Tappersheul geeft aan dat de vestiging van solitaire kantoren is 

uitgesloten. De aanvraag voor Populierenweg 45 voorziet in de vestiging van een solitair 

kantoor. Het honoreren van deze aanvraag betekent derhalve een afwijking van de huidige 

typering van het terrein, die op bedrijfsterreinniveau afgewogen dient te worden. Honorering 

van de voorliggende aanvraag betekent een precedent voor het totale bedrijventerrein (incl. de 

aanstaande uitbreiding). Het is aan de raad hiervoor een ruimtelijk kader vast te stellen. 
 

Uitgangspunt van het bestemmingsplan is dat moet worden voorzien in parkeerruimte voor de 

bedrijfsactiviteit op eigen terrein. Daar voorziet het voorgenomen plan niet in. Hierdoor moet er 

gedeeltelijk in het openbaar gebied geparkeerd worden. De parkeerdruk op Tappersheul is hoog.   

Het afwentelen van de parkeerbehoefte van een bedrijf op de openbare ruimte is dan ook 

ongewenst. Eventueel aan te leggen parkeerruimte in de openbare ruimte dient dan ook 

openbaar beschikbaar te zijn en niet (middels aanduidingen of anderszins) gereserveerd te 

worden. Afwijkingen hiervan zullen door de raad afgewogen moeten worden op 

bedrijfsterreinniveau.  
 

Een deel van de gerealiseerde bedrijfswoningen op Tappersheul worden niet conform hun 

Fractie gemeenteraad 
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bedoeling gebruikt en zorgen deels ook voor overlast op het terrein. Los van noodzakelijke 

handhaving op dit punt kan geprobeerd worden nieuwvestigingen tegen te gaan. Na een 

planologische afweging van dit punt voor het totale bedrijventerrein kan, waar op 

perceelsniveau afwijkingen van het plan worden toegestaan, dit punt een plek krijgen in het 

ruimtelijk kader van het betreffende perceel. 

 

Ondertekening en naam: 

 

 

 

Namens de fractie van het CDA, 

Dick Stapel. 
       

 

Dit amendement is:  aangenomen / verworpen  in de vergadering van 14 juli 2020. 

 

Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 

       ………………………….. …………………………. 

                                       …………………………..           ………………………… 

   ………………………….. …………………………. 

   ………………………….. …………………………. 

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

A. van der Lugt                                        W. G. Groeneweg 

 


