
                     

 
 
 

 Amendement 

 
  
(digitale) Raadsvergadering 7 mei 2020 

 

 

Onderwerp: Bouw goedkope woningen Westerwal 

 

 

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor de 

“Stedenbouwkundige visie Westerwal” (bijlage 5 bij het voorstel) als volgt te wijzigen: 
 

op pagina 52 (“conclusie”) vervalt in paragraaf 1 (kaders en randvoorwaarden vanuit de 

gemeenteraad), onder “aantal en type woningen” de tekst “Aangepast naar € 200.000 VON. Dit 

is goedkoop volgens de wettelijke norm”, zodat dit kader luidt: “In het iconische gebouw 10 

appartementen met een koopprijs van minder dan € 150.000,- VON”.  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Toelichting. 

De Westerwal is een van de weinige locaties binnen de rode contour van Oudewater waar 

woningbouw plaats kan vinden. Omdat er veel vraag is naar woonruimte en het aanbod zeer 

schaars is, moet zorgvuldig met de invulling van deze locaties worden omgegaan. Om hier 

kaders voor te stellen heeft de raad op 12 november 2018 een motie “visie elementen voor het 

invullen van 4 bestaande ontwikkellocaties” aangenomen.  

De eerste overweging van deze motie gaf aan dat er voor alle Oudewaterse woningzoekenden 

een passende woning in Oudewater beschikbaar en bereikbaar moet zijn. Dit geldt met name 

voor starters op de woningmarkt. Voor de locatie Westerwal is dit uitgewerkt, waarbij o.a. 

besloten is dat er 10 appartementen met een koopprijs minder dan € 150.000 VON gerealiseerd 

moeten worden, naast verder luxe stadswoningen. Via deze verdeling wordt het ook mogelijk 

voor starters met een lager inkomen een koopwoning te verwerven. 

In de Stedenbouwkundige visie wordt voorgesteld dit uitgangspunt los te laten en een VON-

prijs van € 200.000 te hanteren, omdat dit ook “goedkoop” is.  

Geconstateerd moet worden in de aangehaalde motie geen sprake was van een doelstelling om 

“goedkope woningen” te realiseren, maar dat er voor alle Oudewaterse woningzoekenden  een 

passende en bereikbare woning moet zijn. Het inkomen van b.v. starters voor een woning van € 

200.000 moet echter aanzienlijk hoger zijn dan voor een woning van € 150.000. Er zal dus een 

groep buiten de boot vallen bij de huisvesting op Westerwal en te vrezen valt dat deze 

redenering doorgezet gaat worden.  

Teneinde uitvoering te geven aan de bedoelingen van de motie (voor alle Oudewaterse 

woningzoekenden een passende woning in Oudewater) wordt met het amendement 

bewerkstelligd dat er ook voor de minder verdienende starters op Westerwal een aantal 

appartementen worden gebouwd. 

 

Fractie gemeenteraad 

Oudewater 



 

Ondertekening en naam: 

 

 

 

Namens de fractie van het CDA, 

Dick Stapel. 
       

 

Dit amendement is:  aangenomen / verworpen  in de vergadering van 7 mei 2020. 

 

Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 

       ………………………….. …………………………. 

                                       …………………………..           ………………………… 

   ………………………….. …………………………. 

   ………………………….. …………………………. 

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

A. van der Lugt                                        W. G. Groeneweg 

 


