
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Bezoek: Waardsedijk 219 
3421 NE Oudewater 

 

Post: Postbus 100 
3420 DC Oudewater 

 

Telefoon: 14 0348  
Fax: (0348) 428451 

info@oudewater.nl 

www.oudewater.nl 
 

KvK-nummer: 

53878388 
IBAN-nummer: 

NL88BNGH0285006789 

 

  

 

Gemeenteraad Oudewater  
Postbus 100 
3420 DC  OUDEWATER 

Onderwerp: Afdoening motie ‘Woningbouw in de kernen’ (M-027)  
 
 

 

Uw kenmerk:  Uw brief van:  Datum: 14 mei 2019 
 geregistreerd onder nr.: 

  
    
Ons Kenmerk  Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz.  
    
19U.11377 5909 / A. van der Lugt  
 

  

Geachte raadsleden, 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

 

Op donderdag 18 april 2019 is tijdens de raadsvergadering de motie ‘Woningbouw in de kernen’ 
aangenomen. Ter afdoening van deze motie treft u bijgaand de brief aan die vanuit de gemeenteraad 
aan de informateur van de provincie Utrecht is gestuurd. 
 
Ik stel u voor om de motie met nummer M-027 hiermee als afgedaan te beschouwen. 

 
de griffier, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt 

 
 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



Gemeente Oudewater 

Bezoek: Waardsedijk 219 
3421 NE Oudewater 

Post: Postbus 100 
3420 DC Oudewater 

Provincie Utrecht 
T.a.v. de informateur - de heer A. van Ojik 
Postbus 80300 
3508 TH UTRECHT 

Telefoon: 14 0348 
Fax: (0348) 428451 
infcxāoudewat er.nl 
www.oudewater.nl 

KvK-nummer: 
53878388 
IBAN-nummer: 
NL88I3NGH0285006789 

Onderwerp: Woningbouw in de kernen 

Uw kenmerk: Uw brief van: 
geregistreerd onder nr.: 

Datum: 25 april 2019 

Ons Kenmerk Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz. 
3 0 APR. 2019 

19U. 10241 06-30256479 I A. van der Lugt 

Geachte heer Van Ojik, 

In de kernen van de provincie Utrecht is woningbouw de afgelopen jaren zeer moeizaam van de grond 
gekomen. Dit geldt ook voorde gemeente Oudewater. Het provinciale beleid inzake de 'rode 
contouren' is een belangrijke oorzaak van deze problematiek. Door deze rode contouren, die door de 
provincie worden vastgesteld, kan de gemeente Oudewater niet voorzien in woningbouw om haar 
vitaliteit te behouden.. 

Voor de leefbaarheid in kleine kernen is het belangrijk dat beperkte uitbreidingsmogelijkheden benut 
kunnen worden. Hiervoor is lokaal maatwerk geboden. De gemeenteraad van Oudewater is van 
mening dat gemeenten zelf prima in staat zijn om lokale afwegingen te maken en dat plannen op dit 
moment vaak te eenvoudig door de provincie worden afgewezen. 

De gemeenteraad verzoekt u om woningbouw buiten de rode contouren nadrukkelijk aan de orde te 
laten komen tijdens het formatieproces en spreekt de verwachting uit dat goed gemotiveerde 
woningbouwplannen in de komende periode door het provinciebestuur vanuit een positieve 
grondhouding behandeld zullen worden. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de gemeenteraad, 

De griffier De burgemeester 

mr. A. van der Lugt drs. P. Verhoeve 
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De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 


