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Bijdrage gemeente Oudewater. 
 
De raden en colleges van burgemeester en wethouders van de Utrechtse 
gemeenten hebben van de VNG afdeling Utrecht het verzoek gekregen om aan te 
geven wat hun gemeente belangrijk vindt om in het Manifest voor de 
bestuursperiode 2019 – 2023 op te nemen. 
 
Het college van de gemeente Oudewater wil in dit kader graag een bijdrage leveren. 
Deze bijdrage volgt de inhoudelijke thema’s van de vier onderzoeksrapporten die de 
U10 recent heeft geproduceerd en focust daarbij op de belangen van Oudewater en 
haar toekomst. 
 
1) Ten aanzien van de woningmarkt denkt het college dat het onmogelijk is in de 
vraag naar woningen te voorzien zonder op welbewust gekozen locaties de rode 
contour te verleggen. In Oudewater willen we bouwen voor onze eigen inwoners, we 
hebben geen ambitie om bij te dragen aan de opvang van regionale groei. Wij 
denken tot 2035 om de vergrijzingsgolf en de gezinsverdunning het hoofd te bieden 
600 woningen te moeten bijbouwen. Dit is aanzienlijk minder dan het naar rato 
aandeel voor Oudewater (ongeveer 1400 woningen) in de totale groei die op de 
provincie Utrecht afkomt. 
 
2) Ten aanzien van knooppuntontwikkeling wordt over een ‘wielmodel’ gesproken. 
Oudewater staat op het standpunt dat in dit wielmodel de as (stad Utrecht) en de 
spaken wel zijn benoemd, maar dat wat ons betreft de velg ontbreekt. Een 
noodzakelijke toevoeging aan deze notitie is een buitenring van hoogfrequent en 
tegelijk kleinschalig OV waarmee kernen in het buitengebied goed ontsloten worden 
met OV.  
 
3) Ten aanzien van de regionale energie analyse is het overduidelijk dat de 
gemeente Oudewater een groot potentieel heeft voor de opwekking van duurzame 
energie. Dit potentieel is ten aanzien van elektriciteit ongeveer 12 keer groter dan de 
lokale vraag. Tegelijk is het evident dat stedelijke gebieden niet in staat zijn de 
energietransitie op hun eigen grondgebied te realiseren. En dus hebben zij 
gemeenten als Oudewater nodig. 
Wij verwachten hierbij een gelijkwaardig speelveld, waar naast gebruik van onze 
mogelijkheden op het gebied van energie ook oog is voor onze belangen van 
wonen, economie en mobiliteit. Ook verwachten we een afwegingsproces waar 
ruimte is voor lokaal draagvlak en vitaliteit van de gemeenschap.  
 
4) Utrecht, en met name Utrecht-West is al de internationaal erkende regio voor 
hoogwaardige maak-industrie, en is dat in 2040 nog steeds. Ten aanzien van de 
economische verdiepingsslag is onze aanvulling: Oudewater beschikt over een zeer 
sterk bedrijfsleven dat voorziet in een grote mate aan werkgelegenheid voor de 
eigen inwoners en op unieke wijze bijdraagt aan de sociale cohesie van de stad en 
haar kernen. Bij onze afwegingen staat centraal dat lokale bedrijven voorrang 
hebben op bedrijven van buiten Oudewater en dat er geen sprake kan zijn van 
verdringing van onze eigen bedrijven naar buiten de Lopikerwaard. Op basis van de 
vraaginventarisatie voorzien wij op een termijn van 5 jaar een noodzakelijke 
uitbreiding  (Tappersheul 4) van 4 hectare. 



 
Dit alles vraagt maatwerk. Bij het leveren van maatwerk kunnen vastgestelde 
beleidsnota’s, verordeningen en andere regels een belemmering zijn.  
Het stringent hieraan vasthouden, bijvoorbeeld  uit angst voor precedentwerking, zal 
in veel gevallen niet leiden tot een oplossing van complexe maatschappelijk 
vraagstukken.  
 
Van de provincie verwachten wij geen voorschrijvende rol, doch wij vragen dat de 
provincie het speelveld van deze complexe belangenafwegingen organiseert. En 
daarbij zelf een houding heeft van meedenken met de gemeente om complexe 
maatschappelijke problemen op te lossen, soms ondanks de bestaande 
belemmerende regelgeving. 
 
 
17 januari 2019 
 
Burgemeester en wethouders van Oudewater. 
 


