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Kennisnemen van: 
 
Beantwoording artikel 32 vragen van het CDA m.b.t. verplaatsen Gemeentewerf. 
                                                                                                                         

Inleiding: 
In het forum Samenleving van 27 mei 2019 (bij het onderwerp Huisvestingsverordening) antwoordde 
wethouder Duindam op vraag van de fractie van de Onafhankelijk over de huisvesting van 
arbeidsmigranten als volgt: “wat ik daar als eerste voor nodig heb is een bestemmingsplan Tappersheul 3 
waarbij we, zoals gepland, de Gemeentewerf verplaatsen en dan kunnen we in Oudewater eens gaan 
kijken wat we voor arbeidsmigranten gaan organiseren zodanig dat we  kamerverhuur niet meer voor 
arbeidsmigranten ter beschikking stellen maar voor gezinnen”. 
 

Kernboodschap: 

De CDA-fractie heeft de volgende vragen over deze uitspraak aan het college: 
1. Welke planning wordt bedoeld waarin de gemeentewerf wordt verplaatst als bestemmingsplan 

Tappersheul 3 is vastgesteld. 

Er is geen planning voor verplaatsing van de gemeentewerf. Een mogelijke verplaatsing van de 

gemeentewerf is onderwerp van gedachten maar verder niet geconcretiseerd. Vaststelling van het 

bestemmingsplan voor de uitbreiding van Tappersheul wordt voorzien voor 2020. 

 
2. Is het de bedoeling dat de gemeentewerf wordt verplaatst naar het nieuwe industriegebied 

Tappersheul 3 of is een andere locatie in beeld en zo ja waar dan. 

Het college heeft de intentie de verplaatsing te onderzoeken, er is geen verplaatsingsbesluit 

genomen. Het is de bedoeling de mogelijkheid van verplaatsing van de gemeentewerf naar de 

uitbreiding van Tappersheul open te houden met het nieuw vast te stellen bestemmingsplan.   



 

 
3. Als het de planning is dat de gemeentewerf verplaatst wordt naar het nieuwe industriegebied 

Tappersheul 3, hoe verhoudt zich dat dan ten opzicht van de door de gemeenteraad vastgestelde 

kaders t.a.v. verplaatsen bedrijven naar Tappersheul 3, de zogenaamde indeling in categorie 1 t/m 
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Dit zal worden onderzocht indien en voor zover dat opportuun wordt.   

 
4. In welk stadium van besluitvorming bevindt zich het voornemen om de gemeentewerf te 

verplaatsen. De gemeenteraad is hiervan (nog) niet op de hoogte gesteld laat staan dat de 

gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen. 

Er is sprake van een gedachtegang waarbij voor Tappersheul zodanig wordt geanticipeerd dat de 
mogelijkheid open wordt gehouden voor latere besluitvorming ter zake. 
 

5. Wat wordt de nieuwe bestemming van de huidige locatie Gemeentewerf na verplaatsing. 

Dat is niet onderzocht en niet bekend. Een faciliteit voor migranten kan een optie zijn. Het gebied 
zal ook worden bekeken in het kader van een mogelijke tweede verkeersontsluiting. 
 

6. Wat is het verband tussen het verplaatsen van de gemeentewerf met het organiseren dat 

kamerverhuur niet meer voor arbeidsmigranten ter beschikking wordt gesteld maar voor gezinnen. 

Als er overgegaan wordt tot verplaatsen van de gemeentewerf moet dat duidelijk voordeel voor de 
Oudewaterse inwoners opleveren in termen van kostenvoordeel en serviceverhoging. Er ligt geen 
directe koppeling tussen een migrantenhotel en de verplaatsing van de gemeentewerf. 

 

Financiën 

n.v.t. 
 

Vervolg: 
n.v.t. 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

 

De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 

 

 

 

  

 

 
 

 



Vragen art. 32 RvO van de CDA-fractie. 

Geacht College, 

In het forum Samenleving van 27 mei 2019 (bij het onderwerp Huisvestingsverordening) antwoordde 
wethouder Duindam op vraag van de fractie van de Onafhankelijk over de huisvesting van 
arbeidsmigranten als volgt: "wat ik daar als eerste voor nodig heb is een bestemmingsplan 
Tappersheul 3 waarbij we, zoals gepland, de Gemeentewerf verplaatsen en dan kunnen we in 
Oudewater eens gaan kijken wat we voor arbeidsmigranten gaan organiseren zodanig dat we 
kamerverhuur niet meer voor arbeidsmigranten ter beschikking stellen maar voor gezinnen". 

De CDA-fractie heeft de volgende vragen over deze uitspraak aan het college: 

1. Welke planning wordt bedoeld waarin de gemeentewerf wordt verplaatst als 
bestemmingsplan Tappersheul 3 is vastgesteld. 

2. Is het de bedoeling dat de gemeentewerf wordt verplaatst naar het nieuwe industriegebied 
Tappersheul 3 of is een andere locatie in beeld en zo ja waar dan. 

3. Als het de planning is dat de gemeentewerf verplaatst wordt naar het nieuwe 
industriegebied Tappersheul 3, hoe verhoudt zich dat dan ten opzicht van de door de 
gemeenteraad vastgestelde kaders t.a.v verplaatsen bedrijven naar Tappersheul 3, de 
zogenaamde indeling in categorie 1 t /m 4 

4. In welk stadium van besluitvorming bevindt zich het voornemen om de gemeentewerf te 
verplaatsen. De gemeenteraad is hiervan (nog) niet op de hoogte gesteld laat staan dat de 
gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen. 

5. Wat wordt de nieuwe bestemming van de huidige locatie Gemeentewerf na verplaatsing. 

6. Wat is het verband tussen het verplaatsen van de gemeentewerf met het organiseren dat 
kamerverhuur niet meer voor arbeidsmigranten ter beschikking wordt gesteld maar voor 
gezinnen. 

Met vriendelijk groet, 

Kees de Bruijn 
Raadslid CDA 
7 juni 2019 


