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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 

19R.01063 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 7 januari 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Ruimtelijke ordening en vergunningverlening 

Contactpersoon : S. de Rijke 

Tel.nr. : 8323 

E-mailadres : rijke.s@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door W.Knol 
van de Fractie van De Wakkere Geelbuik 

over parkeren 

Beantwoording van de vragen: 

Parkeren wordt steeds lastiger in de Oudewaterse binnenstad. Belangrijke oorzaken zijn woningsplitsing 

en onderverhuur ten behoeve van de huisvesting van jongeren, arbeidsmigranten en airbnb. Een aantal 

jaren geleden heeft de raad bepaald, dat bij de realisatie van woonruimte in beginsel moet worden 

voorzien in parkeren op eigen terrein. In gevallen waarin dit niet mogelijk is, vraagt de gemeente een 

afkoopsom. Het bedrag wordt gestort in het gemeentelijke parkeerfonds, ingesteld voor het aanleggen 

van mitigerende parkeervoorzieningen elders in de stad. 

 

1. Beschikt de gemeente over een actueel overzicht van de panden in de binnenstad waar deze activiteiten 

aan de orde zijn?  

Nee, wij beschikken niet over een overzicht. 

 

Zo ja, dan zien wij deze graag ter kennisneming tegemoet.  

- 

 

Zo niet, dan vragen wij u het verlangde overzicht op te stellen.  

Een actuele lijst zal moeten worden opgesteld door middel van controles. Op dit moment zien wij geen 

reden om hier actief toe over te gaan. Mogelijk kan dit bij het opstellen van het omgevingsplan voor de 

binnenstad meegenomen in de inventarisatie.  

 

2. Wat is het beleid ten aanzien van deze activiteiten en hoe is de uitvoering (regulering, handhaving, e.d.) 

geregeld?  

In de binnenstad geldt de beheersverordening Oudewater. Hierin wordt verwezen naar het 

bestemmingsplan Binnenstad. Binnen de bestemming Woondoeleinden is het splitsen van woningen zoals 

aanwezig op het moment van terinzagelegging, waardoor uit één bestaande woning meer dan één woning 

ontstaat, in principe niet mogelijk. Dit met het oog op de toch al beperkte omvang van een groot deel van 

de woningen. Onder bepaalde voorwaarden zijn burgemeester en wethouders bevoegd om van deze 

bepaling vrijstelling te verlenen. Binnen de in het plan opgenomen dubbelbestemmingen (detailhandel-

wonen, horeca-wonen enz) is geen beperking opgenomen met betrekking tot het aantal woningen. In de 

toelichting is tevens opgenomen het wonen boven winkels te stimuleren. Hiermee kan met name voldaan 

worden aan de vraag naar woningen voor jongeren. Hier valt het splitsen van woningen onder om 

betaalbare woningen/studio’s te realiseren. Sinds 2017 is de beheersverordening van kracht, waarin een 
afdwingbare parkeerregeling is opgenomen. Hierin is het volgende opgenomen:  “tot een gebruik, strijdig 
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met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend een functiewijziging van bouwwerken of 

onbebouwde gronden in een functie met een grotere parkeerbehoefte, zonder dat in voldoende mate 

ruimte aanwezig is ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's”. Deze bepaling geldt niet voor 

bestaand gebruikt of voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien”.  

Wanneer na 2017 een omgevingsaanvraag is ingediend voor het splitsen van een woning wordt hier 

positief tegenover gestaan door gebruik te maken van de binnenplanse afwijking, dan wel passend bij de 

dubbelbestemmingen, mits het parkeren verzekerd is.  

Op het gebied van handhaving wordt alleen actief gehandhaafd op verzoeken om handhaving en 

brandveilig gebruik.  

 

3. Hoeveel bedraagt het saldo van het parkeerfonds en welk bedragen zijn/worden er in 2019 aan 

toegevoegd?  

In de rib 18R.00136 is reeds aangegeven dat er sinds 2015 € 25.000,-- is gestort in het Parkeerfonds. Er is 

geen gebruik gemaakt van het parkeerfonds in 2019.  

 

4. Momenteel vindt woningsplitsing plaats in o.a. de Leeuweringerstraat (voormalig postkantoor) en de 
Noorder Kerkstraat. Welke afkoopsommen voor niet-gerealiseerde parkeerplaatsen zijn/worden opgelegd?  
Voor het voormalig postkantoor was in de vergunning opgenomen dat op basis van het parkeerfonds en 

een eerder genomen collegebesluit 5.000 euro zou moeten worden afgedragen. De rechter heeft echter 

bepaald in zijn uitspraak dat het college niet ten behoeve van het algemene belang kan afwijken van de 

regels van het beleid en opgelegd dat  er voor 4 parkeerplaatsen een afkoopsom dient te worden betaald. 

Voor wat betreft de Noorder Kerkstraat is er geen sprake van woningsplitsing. Dit is onlangs nog gebleken 

bij een controlebezoek.  

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 19.093935 
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