
  
  

  
Motie vreemd aan de orde van de dag  
  

  
Onderwerp: Onjuist voorlichten gemeenteraad    

  
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 5 november 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.   Het college hierdoor de bezwaarde geen andere mogelijkheid heeft gelaten dan zijn gegronde  
      bezwaren en belangen langs juridische weg te doen behandelen en behartigen;    

 
       6. De voorzieningenrechter op 10 oktober 2019 de verleende omgevingsvergunning voor het  
            kantoorgebouw op het perceel Populierenweg 45 vernietigd heeft zonder rechtsgevolgen;  
  
       7.  De Raad van State de uitspraak van de voorzieningenrechter in hoger beroep vernietigd heeft;  
  
       8.  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;  
  
       9. Het college naar aanleiding van het vernietigen van de omgevingsvergunning de  
           vergunningaanvraag voor het omstreden bouwplan opnieuw en ongewijzigd in procedure  
           gebracht heeft; 

 
      10. Tegen het bouwplan vier zienswijzen ingediend zijn. De bezwaren richten zich met name tegen  
            de strijdigheid met het vigerend bestemmingsplan (functie, bebouwingspercentage en  
            parkeren); 

 
 

 

 



  
      11. Het college alle aangevoerde bezwaren zonder overleg met de indieners en/of onderzoek naar  
            mogelijkheden om aan de bezwaren tegemoet te komen van de hand wijst.   
 
      12. Deze handelwijze geen recht doet aan de indieners en aan het herhaald aandringen vanuit de  
            gemeenteraad om dit wél te doen. 
 
      13. De handelwijze van het college naar verwachting leidt tot een (nieuwe) rechtsgang, vertraging  
           en kosten voor de bezwaarde(n), de aanvrager en de gemeente. 
 
      14. Het college de zienswijze van bezwaarde niet ontvankelijk verklaard heeft wegens niet tijdige  
            indiening.  
 
      15. Advocatenkantoor Zwinkels het overtuigend bewijs geleverd heeft, dat de zienswijze tijdig is  
            verzonden en ontvangen c.q. ontvankelijk dient te worden verklaard. 

  
Stelt vast dat:  
  
- Het college de gemeenteraad onjuist heeft voorgelicht; 

- Het college door zijn handelwijze het vertrouwen van de gemeenteraad, de rechtszekerheid van de  

  burger en de geloofwaardigheid van de gemeentelijke overheid geschaad heeft; 

 

 

 

 

 

 

  

  
En keurt de handelwijze van het college af en draagt het college op zijn excuses te maken aan 
de indiener  
  
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 5 november 2020.  

  

Stemverhouding:   Fracties voor:         Fracties tegen:  

            

      ……………………………      ………………………….  

      

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

  

  

  

De griffier,          De voorzitter,  

  

  

  

mr. A. van der Lugt                     W.G. Groeneweg  

  

  


