
   

Vra  gen CDA-Oudewater m.b.t. ontwikkeling Kerkwetering  

Inleiding:

Het college is voornemens de raad in zijn vergadering  van 27 januari 2022 een voorstel 
aan te bieden met als onderwerp “startnotitie Kerkwetering”. Middels dit voorstel wordt 
de raad gevraagd te besluiten een voorbereidingskrediet van € 148.000 te voteren voor 
de voorbereidingskosten voor ontwikkeling van Kerkwetering.
Klaarblijkelijk was het de bedoeling van het college dit voorstel reeds in de raad van 
december 2021 te laten behandelen, getuige de datering van het concept-raadsbesluit.

De CDA-fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Het voorgelegde raadsbesluit spreekt alleen over een voorbereidingskrediet. 
Verwacht het college geen uitspraak over de startnotitie? Of is de conclusie n.a.v. 
het gestelde op pagina 8 (als vervolgstap na het vaststellen van de startnotitie het 
vaststellen van een projectplan) dat de raad naar de mening van het college geen 
positie heeft in de startnotitie?
Het college verwacht uitsluitend een uitspraak over het 
voorbereidingskrediet. Op de kaders wordt in een later stadium een 
uitspraak gevraagd. Zie antwoord op vraag 2.

2. In de startnotitie is op een aantal plekken iets te lezen over een al dan niet door 
de raad te accorderen kaderstellend document: vaststellen ambitiedocument 2e 
helft 2021 (pag. 4), opstellen en goedkeuring projectplan kwartaal 4-21/kwartaal 
1-22
Wanneer wordt de raad een kaderstellend document ter vaststelling aangeboden, 
waarin de uitgangspunten van de plantontwikkeling zijn opgenomen?
Te zijner tijd wordt een kaderstellend document aangeboden aan de 
gemeenteraad. Wanneer dit gebeurt is niet duidelijk, aangezien er op dit 
moment geen projectleider is.

3. De startnotitie dateert uit oktober 2021. De globale projectaanpak, en met name 
het tijdschema daarvan, is op een aantal onderdelen gedateerd. Kunt u een 
aangepaste tijdsplanning leveren?
De planning zal worden aangepast zodra er een nieuwe projectleider is 
aangesteld.

4. Kunt u aangeven op welke wijze de communicatie/participatie met de omgeving 
tot op heden heeft plaats gevonden?
Er is reeds overleg gevoerd met de omwonenden op 24 november 2021 
met Bewonerscollectief Oudewater Kerkwetering (o.a. kennismaking en 
bespreking algemene stand van zaken en het lopende Wob-verzoek)
Het project bevindt zich nog in het allervroegste beginstadium. Er zal 
nog alle gelegenheid zijn om over kaders van gedachten te wisselen. Het 
is nadrukkelijk de bedoeling dat de omwonenden (vertegenwoordigd 
door genoemd Bewonerscollectief) ook op de hoogte worden gehouden 
door de nieuwe projectleider. Daarnaast bestaat het voornemen om 
binnenkort een ‘nieuwsbrief’ te versturen naar betreffende 
(vertegenwoordigers van) omwonenden.

11 januari 2022, CDA-Oudewater, Dick Stapel



Vragen VVD en D66 Oudewater inzake startnotitie Kerkwetering- voorbereidingskrediet 

1. Geldt de voorwaarde dat binnen 5 jaar de kosten moeten hebben geleid tot actieve 

grondexploitatie voor het hele gebied, of mag dat ook een deel zijn?

Dat mag ook een deel zijn.

2. Is onderzocht of de provincie vanuit het Programma Versnelling Woningbouw kan bijdragen 

aan dit startkrediet? Zo niet, welke onderdelen van deze ontwikkeling komen wel in 

aanmerking voor subsidie?

Dit is onderzocht voor alle (eventuele) locaties, ook voor Kerkwetering. Op dit moment is 

er nog geen mogelijkheid vanwege de geringe omvang van de projecten. De gemeente 

blijft evenwel voortdurend op zoek naar mogelijkheden om projecten te 

financieren/versnellen.

3. Betreft het gevraagde bedrag het totale voorbereidingskrediet (1, 2 en 3) of enkel het krediet 

voor de projectdefinitie (1)?

In de startnotitie is bepaald dat het krediet bestemd is voor de periode tot en met 

opstellen van het projectplan, waarbij de projectleider als uitgangspunt heeft genomen 

een periode/doorlooptijd van ca. een jaar.

4. Is de planning nog actueel? Als deze niet meer actueel is ontvangen wij graag een aangepaste 

planning.

Zodra een nieuwe projectleider is aangesteld zal de planning worden geactualiseerd.

5. Welke inhoudelijke kaders kunnen we verwachten in het projectplan en wat is hiervoor 

richtinggevend geweest?

Alle ruimtelijke en woonprogrammatische kaders vormen het uitgangspunt voor het 

projectplan, zowel de gemeentelijke als eventuele provinciale/nationale.


