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Beantwoording van de vragen 
1. Wat is de status op dit moment van de plannen rondom de locatie Kerkwetering?   
Het Provinciaal Programma Wonen en Werken is op 5 oktober 2021 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. We zijn nu 
intern de projectopzet aan het afstemmen op beschikbare capaciteit en benodigde expertise. Dit zal leiden tot een 
startnotitie die in december 2021 aan de Raad wordt voorgelegd.  
 
2. Op welke manieren is het college van plan om bewoners en betrokkenen een stem te geven in de ontwikkeling van de 
locatie Kerkwetering?  
Bewoners en betrokkenen zullen in iedere fase van de planontwikkeling betrokken worden. Hiervoor wordt een 
participatieplan opgesteld, dat bij het projectplan wordt gevoegd en aan de Raad wordt voorgelegd. Op dit moment is er al 
contact met het bewonerscollectief Dijkgraaflaan en wordt hun input voor het op te stellen participatieplan ook 
meegenomen.  
 
3. Is het college het met de ChristenUnie-SGP eens dat de nieuwe regeling Woningbouwimpuls mogelijk interessant is 
voor de locatie Kerkwetering om te komen tot een duurzame stadsuitbreiding?  
Ja. 
 
4. Welke kansen ziet het college om een beroep te doen op deze Woningbouwimpuls regeling ten behoeve van de locatie 
Kerkwetering?  
Het College ziet hier ook zeker kansen. In de eerste regeling van de Woningbouwimpuls (3 tranches) voldeed 
Kerkwetering nog niet aan de voorwaarden qua planzekerheid en woningaantallen versus de duur van realisatie. Wij 
zullen de ontwikkelingen van de nieuwe regeling op de voet volgen en indien mogelijk Kerkwetering zeker voordragen 
voor deze Rijksbijdrage. Daarnaast zullen wij onderzoeken welke andere bijdrages (bijvoorbeeld provincie, programma 
Versnelling Woningbouw) gevonden kunnen worden. Bij het op te stellen projectplan voor Kerkwetering worden deze 
mogelijkheden opgenomen bij de kansen.  
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