
Vragen art. 32 RvO van de CDA-fractie.     
 

 
Geacht College, 
 
Op 20 april 2020 heeft de CDA-fractie “Anterieure overeenkomst Wijngaardstraat Oudewater” 
ontvangen van het college nadat de CDA-fractie daarom verzocht had. 
De overeenkomst is afgesloten tussen de gemeente Oudewater en de Woningbouwvereniging De 
Woningraat inzake de te realiseren woningen op het voormalige terrein van het ziekenhuis op de 
hoek Wijngaardstraat – St Janstraat. 
Onderdeel van de ondertekende anterieure overeenkomst is een situatietekening (kaart) die als 
bijlage 1 is gevoegd bij deze artikel 32 vragen. In de overeenkomst wordt beschreven dat deze kaart 
het exploitatiegebied weergeeft voor de herontwikkeling tot een woonbouwgebied met 
bijbehorende buitenruimte. 
 
Bij de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan van dit gebied door de gemeenteraad op 14 december 
2017 is een CDA-amendement aangenomen. Het amendement bepaalde dat de verbeelding op 
bladzijde 16 van het beeldkwaliteitsplan is aangepast naar een verbeelding die gevoegd was bij het 
amendement. Deze verbeelding is als bijlage 2 gevoegd bij deze artikel 32 vragen. 
 
Wat opvalt is dat de situatieschets behorende bij de anterieure overeenkomst op onderdelen afwijkt 
van de door de gemeenteraad aangenomen verbeelding van 14 december 2017. 
De afwijkingen zijn onder meer: 

1. De openbare weg tussen Kapellestraat en Wijngaardstraat is rechtgetrokken 
2. Hierdoor is het groene gebiedje achter de kerk verkleind met vele vierkante meters. 
3. Het aantal ingetekende parkeerplaatsen is toegenomen met 10. 

 
De CDA-fractie heeft daarom de volgende vragen: 

1. Waarom is het college afgeweken van de verbeelding in het, in de raad van 14-12-2017, 
unaniem aangenomen amendement; 

2. Heeft het college overleg gehad met de omwonenden over deze afwijkingen en zo ja, zijn de 
omwonenden akkoord gegaan met deze afwijkingen t.o.v. het amendement; 

3. Indien de omwonenden niet zijn geraadpleegd dan wel niet akkoord zijn gegaan met deze 
afwijking, is het college bereid om de anterieure overeenkomst met De Woningraat open te 
breken en aan te passen naar de verbeelding conform het op 14-12-2017 door de raad 
unaniem aangenomen amendement. 

4. Waarom heeft het college de Raad niet actief geïnformeerd (of vooraf geraadpleegd) over 
deze wijziging in de anterieure overeenkomst. 

 
Wij zien de beantwoording van deze vragen met interesse tegemoet binnen de gestelde termijn. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Kees de Bruijn 
Raadslid CDA 
1 mei 2020 
 
  



Bijlage 1 
 

 
  



Bijlage 2 
 

 


