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Inleiding: 

Vanaf begin 2010 geldt een nieuw bestemmingsplan voor het huidige bedrijvenpark Tappersheul. In dit plan 
is gezorgd voor optimalisatie van het gebruik van de ruimte. Zo is de toegestane bouwhoogte vergroot. Alle 
horizontale ruimte wordt intensief benut, men kan indien gewenst nog tot maximaal 12 meter de hoogte in, 
wat in de praktijk neerkomt op een 3 e bouwlaag. 

Inmiddels is alle bouwgrond op Tappersheul uitgegeven en ingevuld. Het park is vol en er is ook geen 
ruimte om op het terrein te "schuiven" met functies. Als de gemeente bedrijven wil faciliteren moet daarvoor 
ook horizontale ruimte gecreëerd worden. Aanvankelijk bood de provincie daarvoor geen ruimte. In het 
streekplan 2005-2015 werd slechts gesproken over een uitbreiding met circa 1 ha ten behoeve van de 
verplaatsing van een lokaal bedrijf uit de kern Oudewater (de machinefabriek). De provincie zette in op de 
totstandkoming van een regionaal bedrijventerrein. Pas nadat dit regionale bedrijventerrein definitief van 
tafel was, werd de provincie minder streng voor de gemeente Oudewater. Uiteindelijk werd in de nieuwe 
Provinciale Ruimtelijke Verordening een uitbreidingsruimte opgenomen van 3 ha netto (4 ha bruto). Die 
uitbreiding wordt dan wel duidelijk gelinkt aan revitalisering van het huidige bedrijvenpark. 



Op 24 mei 2012 heeft de Raad een beeldkwaliteitsplan voor Tappersheul vastgesteld, dat ook moet gelden 
voor de uitbreiding, inmiddels aangeduid met Tappersheul III. Om Tappersheul III te kunnen realiseren 
wordt het aan Tappersheul grenzende deel van het Broeckerpark opgeofferd. Het is nodig dit parkgedeelte 
te verleggen naar de buitenrand van Tappersheul III om een groene inpassing mogelijk te maken. De grond 
onder het Broeckerpark is eigendom van de gemeente. Een groene afscherming van Tappersheul III blijft 
noodzakelijk. De grond onder dit nieuw aan te leggen park is echter geen eigendom van de gemeente en 
zal dus moeten worden aangekocht (dezelfde eigenaar waar eerder grond voor het Broeckerpark van is 
gekocht). 

De grond onder het huidige Broeckerpark is in 2009 aangekocht tegen agrarische waarde (C 5,45 per m2), 
destijds geboekt in de grondexploitatie van De Noort Syde II. In de koopovereenkomst voor de grond onder 
het huidige Broeckerpark is een zogenaamde meerwaardeclausule opgenomen. Deze clausule houdt in dat 
als de gemeente binnen 10 jaar na de datum van de akte van levering (18 maart 2009) de grond 
daadwerkelijk gaat benutten voor het realiseren van een uitbreiding van het bestaande industrieterrein, de 
gemeente aan de verkoper een meerwaarde moet voldoen. De meerwaarde inclusief rente bedraagt tussen 
de C 40,- en (geïndexeerd) C 53,- per m2 (dit kan oplopen tot 1,7 miljoen). 

Om vorderingen op grond van deze clausule te voorkomen kan de gemeente tot 19 maart 2019 dus geen 
activiteiten uitvoeren in het kader van bouwrijp maken, verkoop etc. Wel kunnen allerlei andere 
voorbereidingshandelingen worden gedaan, zoals het opstellen van een bestemmingsplan en bestekken 
voor het bouwrijp maken en inrichten van het terrein. Hieraan kan de verkoper in juridische zin geen 
rechten ontlenen. 

Grondexploitatie 
De kengetallen en prognoses in de grondexploitatie voor dit gebied hebben vanzelfsprekend een 
vertrouwelijk karakter. Transparantie over deze cijfers zou immers van grote invloed zijn op de 
onderhandelingspositie van de gemeente, wanneer tot grondtransactie zou worden overgegaan. 
Raadsleden kunnen deze informatie onder geheimhouding wel inzien. 

Kanttekening 
Het ligt voor de hand om, voordat we planologische stappen zetten en/of financiële verplichtingen aangaan, 
een marktconsultatie te doen. Dit los van het feit dat uit het bestuurlijk overleg met de BVO is gebleken dat 
er onder de Oudewaterse bedrijven behoefte is aan extra bedrijfsruimte. De Raad is dan primair aan zet om 
kaderstellende uitgifte-criteria te bepalen. Op basis van deze uitgiftenormen wordt de belangstelling van 
ondernemers gepeild. Cruciaal hierin is het tijdpad dat wordt gekozen en de mate waarin aan 
geïnteresseerde ondernemers wordt gevraagd garant te staan. Uit deze consultatie moet blijken of het 
financieel verantwoord is om Tappersheul III te ontwikkelen. 

Ook moet geregeld worden dat de gemeente invloed heeft op, of zelfs zeggenschap heeft over de ruimte 
die vrijkomt bij verplaatsing van een bedrijf. 

Er is ondanks het vaststellen van de meest recente PRS nog steeds sprake van een eis van de Provincie 
dat van de opbrengst van Tappersheul III maximaal C 2 miljoen wordt ingezet voor revitalisering van 
Tappersheul I en II. 

Per 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting van toepassing en moet een gemeente 2507o belasting 
betalen over winst. Hier vallen ook de opbrengsten uit grondexploitaties onder. 

Kernboodschap: 

We kunnen, na een marktconsultatie met zicht op voldoende gegarandeerde afname van kavels, beginnen 
met de planologische voorbereiding voor de ontwikkeling van Tappersheul III. We wachten met bouwrijp 
maken en de feitelijke uitgifte van grond tot ten minste 19 maart 2019. 

De opbrengst van deze operatie wordt tot een maximum van C 2 miljoen ingezet voor de revitalisering van 
Tappersheul I en II 
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Vervolg: 

Het is de bedoeling om in de zomer van 2016 uitgifte-criteria vast te laten stellen door de Raad en daarna 
een eerste marktconsultatie te doen. 
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