
 
 
 
Artikel 32-vragen aan het College van B&W 
 
 
Geacht college. 
 
Naar aanleiding van de publicatie over de vergunningsaanvraag voor 19 appartementen in het oude 
kloostergebouw Kapellestraat 26 in Oudewater hebben De Onafhankelijken de volgende aan 
aanvullende vragen, nadat ook de VVD/D66-fractie al vragen stelde over dit onderwerp. 
 

- Er is willens en wetens een kantoorgebouw gekocht. Aangezien deze vergunningsaanvraag 
niet binnen het bestemmingsplan past kan deze aanvraag eenvoudigweg worden geweigerd? 
Zo niet, waarom niet? Graag duidelijke uitleg. 

- Naar aanleiding van een eerdere vergunningsaanvraag heeft een haalbaarheidsonderzoek 
vastgesteld dat  er geen medewerking voor een dergelijke vergunningsaanvraag mogelijk 
was. De hoofdreden was de parkeervoorziening op deze locatie. Gezien de huidige aanvraag 
bijna overeenkomt met de aanvraag van het haalbaarheidsonderzoek mogen we er vanuit 
gaan dat deze nieuwe aanvraag wordt afgewezen? Het parkeerregiem en parkeergelegenheid 
is tussentijds niets veranderd. Zo niet, waarom niet? Graag een duidelijke uitleg. 

- Meewerken aan het afkopen van parkeerplaatsen is geen verplichting van de gemeente. 
Wanneer het project belangrijke aspecten van het gemeentelijk beleid met zich meebrengt 
kan het college/gemeente hiervoor kiezen. Zowel bij wel als bij niet gaarne een uitleg waarom. 

- Is het college het met ons eens dat dit project niet past binnen het beleid van de woonvisie en 
andere elementen van het woonbeleid in Oudewater en afkopen van parkeerplaatsen dus niet 
van toepassing is? Zo niet, waarom niet? 

- Wanneer het college toch vindt dat deze ontwikkeling binnen het gemeentelijk beleid past gaat 
het hierbij om relatief veel parkeerplaatsen en zal de bestaande parkeerdruk onevenredig 
toenemen. Is het college het met ons eens dat aan afkopen van parkeerplaatsen in deze 
hoeveelheid niet wordt meegewerkt? Wanneer er wel zou worden meegewerkt graag uitleg 
waarom. 

- Wanneer toch wordt overwogen om de parkeervoorziening af te kopen, gebeurt dit dan voor 
de nieuw vastgestelde prijs? Het was bij de ontwikkelaar toch bekend en normaal preluderen 
we vaker op komende verordeningen. 

- Hoe verhoudt deze vergunningsaanvraag zich met de motie over het opstellen van 
doelgroepen verordening en het debat over zelfbewoning en minimale woonoppervlak?  

- Wanneer het college besluit toch mee te werken aan een bestemmingswijziging. Vragen wij 
het college, voordat het proces start, het besluit -om mee te werken aan een 
bestemmingsplanwijziging- aan de raad voor wensen en bedenkingen voor te leggen? 
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