
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 
17R.00438 

gemeente 
W O E R D E N 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 20 juni 2017 

Portefeuillehouder(s) : wethouder ten Hagen 

Portefeuille(s) : Vastgoed 

Contactpersoon P. Lagarde 

Tel.nr. 8319 

E-mailadres lagarde.p@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de heer J. van der Does van de fractie van Lijst van der 
Does over de Stichting Woerden helpt Roemenië en Oekraïne. 

Beantwoording van de vragen: 

Inleiding: 
De Stichting Woerden helpt Roemenië heeft een huurovereenkomst getekend en is verplichtingen 
aangegaan om een pand te huren aan de Leidsestraatweg 132 te Woerden. Dit pand bevindt zich direct 
naast het benzinestation van Texaco. Op zeer geringe afstand tot de gevel van het pand Leidsestraatweg 
132, bevindt zich een LPG-laadpunt. 

Op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) levert dit een veiligheidsrisico op. 

1. Zijn er aan de Stichting Woerden helpt Roemenië en Oekraïne toezeggingen gedaan I verwachtingen 
gewekt dat er vanuit de nieuwe opslaghal aan de Leidsestraatweg te Woerden activiteiten konden 
plaatsvinden zoals opslag/inname van goederen en verkoop vanuit deze locatie? 

Antwoord: Neen. 

2. Zijn deze beoogde activiteiten van de Stichting wezenlijk anders dan de vorige gebruikers van deze 
gebouwen en was de vergunning toen wel rechtmatig? 

Antwoord: Ja de beoogde activiteiten zijn anders dan het gebruik als showroom van de garage en verkoop 
oldtimers, echter niet voor het BEVI. Al het gebruik dat niet samenhangt met het tankstation is niet 
'rechtmatig'. In feite is al het gebruik zogenaamd 'beperkt kwetsbaar' en niet in overeenstemming gelet op 
de milieuvergunning van het tankstation en daarbij horende risicocirkel vanaf het LPG-laadpunt. 

3. Op welke gronden is inname en verkoop vanuit deze locatie verboden door de gemeente? 
Antwoord: Het beoogde gebruik van de stichting is verboden gelet op de verleende milieuvergunning aan 
het tankstation Texaco. Het beoogde gebruik is formeel niet toegestaan op grond van het Besluit Externe 
Veiligheid Inrichtingen (BEVI). 

4. Wanneer denkt u dat er groen licht wordt gegeven om vanuit deze locatie weer activiteiten weer de 
activiteiten kunnen plaatsvinden die de stichting hard nodig heeft voor hun hulp in geld en natura voor 
de bevolking in Roemenië en Oekraïne? 

Antwoord: Als gemeente geven we geen groen licht; de vergunninghouder van de milieuvergunning 
(Texaco) is samen met de eigenaren verantwoordelijk dat de ontstane situatie in overeenstemming is met 
de vergunning en dus wordt opgelost. 

5. Op welke wijze ondersteunt het College de stichting om een spoedige opening te realiseren? 
Antwoord: Verantwoordelijk portefeuillehouder de heer ten Hagen en burgemeester Molkenboer hebben 
met betrokkenen een gesprek gevoerd om te bezien hoe de gemeente de zaak kan bespoedigen. Er is hier 
besproken dat het primair een privaatrechtelijke aangelegenheid is tussen de Stichting en de verhuurder. 
Daarnaast heeft de gemeente een publiekrechtelijke rol als toezichthouder; Texaco voldoet op dit moment 
niet aan de bepalingen uit de vergunning. De gemeente heeft haar publiekrechtelijke taak als het gaat om 
toezien op het naleven van vergunningen opgepakt en de vergunninghouder aangesproken en verzocht om 
de feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met de vergunning. Een mogelijke snelle oplossing is 
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dat de vergunninghouder de vergunning wijzigt zodat er maximaal 50 m3 aan LPG wordt doorgezet. De 
mogelijkheden voor deze oplossing worden op dit moment onderzocht door de ODRU in overleg met 
Texaco. 

Bijlagen: 

1. De ingekomen brief met corsanummer: 17.011294 

De burgemeester De secretaris 

drs. M.H.J. va 
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From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: 31 May 2017 15:43:34
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - stichting Woerden helpt Roemenië en Oekraïne (LijstvanderDoes)
Attachments: art. 40 vragen - stichting woerden helpt roemenië en oekraïne (lijstvanderdoes).pdf 

Aan het College

Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van LijstvanderDoes inzake de Stichting Woerden helpt 

Roemenië en Oekraïne. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 30 juni 

2017.

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | adjunctgriffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 

Aan:   College van Burgemeester en Wethouders van Woerden 

 

Van:   Fractie LijstvanderDoes 

 

Betreft:  Schriftelijke vragen ex. artikel 40 RvO over de Stichting Woerden helpt 

Roemenië en Oekraïne  

 

Woerden, 31 mei 2017 

 

De Stichting Woerden helpt Roemenië en Oekraïne is begin april 2017 verhuisd naar het 

voormalige pand van garagebedrijf Van Beynum aan de Leidsestraatweg te Woerden. Deze 

Stichting verzamelt goederen van uiteenlopende aard en verkoopt deze vanuit de opslaghal. 

Aanvankelijk was de Stichting gevestigd aan de Zegveldse Uitweg maar door de 

bouwplannen van Bolton B.V was deze Stichting verhuisd naar de Jaap Bijzerwetering. Dit 

was echter niet de ideale plek en toen de voormalige bedrijfsruimten van garagebedrijf Van 

Beynum vrij kwam voor verhuur is men begin april verhuisd naar deze locatie. Over deze 

verhuizing is vroegtijdig contact gezocht met de gemeente Woerden waarop aanvankelijk 

groen licht werd gegeven. Net voor de gepande opening op 5 april echter werd hen 

medegedeeld dat de opening niet kon plaatsvinden. De huidige status quo situatie 

beïnvloedt de inkomsten in grote mate waardoor er minder hulp aan de beoogde landen kan 

plaatsvinden. Ook staat de jaarlijkse zogenaamde Roemeniëmarkt in september a.s. op losse 

schroeven. Deze markt brengt jaarlijks ca € 20.000 op voor hulp aan de beoogde landen. 

 

LijstvanderDoes heeft naar aanleiding van dit bericht de volgende vragen: 

1. Zijn er aan de Stichting Woerden helpt Roemenië en Oekraïne toezeggingen 

gedaan/verwachtingen gewekt dat er vanuit de nieuwe opslaghal aan de 

Leidsestraatweg te Woerden activiteiten konden plaatsvinden zoals opslag/inname 

van goederen en verkoop vanuit deze locatie? 

2. Zijn deze beoogde activiteiten van de Stichting wezenlijk anders dan van de vorige 

gebruikers van deze gebouwen en was de vergunning toen wel rechtmatig? 

3. Op welke gronden is inname en verkoop vanuit deze locatie verboden door de 

gemeente? 

4. Wanneer denkt u dat er groen licht wordt gegeven om vanuit deze locatie weer de 

activiteiten kunnen plaatsvinden die de Stichting hard nodig heeft voor hun hulp in 

geld en natura voor de bevolking in Roemenië en Oekraïne? 

5. Op welke wijze ondersteunt het College de Stichting om een spoedige opening te 

realiseren? 

6. Door het niet kunnen openen op de geplande datum is er sprake van forse 

inkomstenderving voor de Stichting. Ziet het College mogelijkheden om dit op 

enigerlei wijze te compenseren? 

Namens LijstvanderDoes, 

Jaap van der Does 
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