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Raadsvoorstel (12R.00359) inzake weigeren verklaring van geen 
bedenkingen i.v.m. aanvraag Glowgolf perceel Oostzee 8 te 
Woerden 
 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan de 
opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie adviseert de raad over het weigeren van de verklaring van geen bedenkingen 
i.v.m. de aanvraag Glowgolf. Er wordt een formeel besluit aan de raad gevraagd. Voor de 
behandeling is wethouder Schreurs uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis  
Op 27 september 2011 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het intern 
verbouwen van het pand tot indoor kinderspeelparadijs ('De Pretfabriek') op de begane grond. De 
vestiging van 'De Pretfabriek' riep een hoop weerstand vanuit de aangrenzende woonbuurt op. 
Op 25 april 2012 ontving het college een aanvraag om de recreatieve functie in het pand uit te 
breiden met Glowgolf op de eerste verdieping.  
 
De vertegenwoordiging van de commissie heeft op 22 november een werkbezoek afgelegd aan 
De Pretfabriek. 
 

3. Vervolgprocedure 
De beoogde besluitvorming over dit voorstel vindt plaats in de raadsvergadering van 19 
december 2012. Er zijn geen wettelijke termijnen, maar de aanvrager hecht aan een snelle 
behandeling en daarmee duidelijkheid. 
 

4. Bijzonderheden 
- Het college geeft aan dat er een beroepszaak loopt tegen de vergunning van 27 september 
2011. De commissie kan het college vragen of de beroepszaak inmiddels is afgerond en of er 
consequenties zijn voor de voorliggende aanvraag voor Glowgolf? 
- In het voorstel is aangegeven dat de verklaring slechts kan worden verleend indien de activiteit 
niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede 
ruimtelijke onderbouwing bevat. Uit het voorstel blijkt dat de hoofdredenen zijn om de verklaring 
te weigeren “een toename van het aantal verkeersbewegingen” en “onvoorziene 
parkeeroverlast”. Dit wordt in het voorstel verder niet tot nauwelijks toegelicht. De commissie kan 
het college vragen of deze motivering voldoende stand kan houden voor het geval 
belanghebbenden in bezwaar / beroep gaan?  
 
 


