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Een aantal bewoners van de Kromwijkerdijk hebben de Gemeenteraad/fracties in kennis gesteld 
van het besluit van het College om ontheffing te verlenen van de bestemming van de 
groenstrook tegenover de woningen van “Openbaar Groen” en “geluidswal” voor tijdelijke 
opslag. 
Onlangs heeft de fractie van Progressief Woerden  art 40 vragen gesteld aan het college en die 
heeft deze van antwoorden voorzien. 
 
Wij weten dat deze ontheffing voor 10 jaar een bevoegdheid is van het College en dat de 
commissie Beroep en Bezwaar zich er onlangs over heeft gebogen en het college over dit advies 
nog een besluit moet nemen. 
 
Toch willen wij het college oproepen voordat zij een eindoordeel geven over het advies van 
deze commissie een heroverweging te doen en het oor ook te luister willen leggen bij de 
commissie ruimte.  
Als onderlegger noemen wij  het art 3.4 uit het PVR van de Provincie Utrecht waarin helder staat 
dat Burgemeester en Wethouders pas een zogenaamd “Wabo-afwijkingsbesluit” kan nemen 
nadat zij van de gemeenteraad een “verklaring van geen bedenkingen” hebben gekregen. 
Voor Inwonersbelangen en waarschijnlijk ook voor andere fracties zijn er in ieder geval de 
nodige argumenten waarom er grote vraagtekens zijn over het geven van deze ontheffing en 
willen de volgende vragen stellen: 
 

 Is het college bekend met de regel uit het PRV van de provincie en is zij met ons van 
mening dat deze stap bij de gemeenteraad nog gemaakt moet worden? 

 Is het college bereid om voordat een beslissing genomen wordt de commissie te vragen 
om een verklaring af te geven? 

 Heeft het college voldoende inzicht wat het vrachtverkeer die deze activiteit met zich 
meebrengt voor gevolgen heeft op het al super drukke verkeerspunt, en is onderzocht of 
dit al dan niet grote invloed heeft? 

 Is het College met ons van mening dat er voor deze activiteit betere locaties te vinden 
zijn die voorkomen dat het Groene-Hart aangetast wordt? 

 Beseft het college dat door deze geluid producerende activiteiten op een geluidswal de 
functie hiervan met voeten getreden wordt? 
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