
Geacht college 9 november 2022

Alle politieke fracties van Oudewater hebben een interessante presentatie gezien van het project 
Archipel, modulaire waterwoningen in de uiterwaarden van de IJssel nabij de waterzuivering.
Alle fracties zijn positief over de mogelijkheid om betaalbare waterwoningen te realiseren waarbij 
creatief is nagedacht over flexibiliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en passend in het landschap 
door verbeteren van ecologie.

Waar voor ons als fractie de verantwoordelijkheid groot gevoeld wordt om starters op de 
woningmarkt te helpen door goedkope woningen te realiseren past dit project, naast de andere 
genoemde voordelen, denken wij prima voor deze doelgroep en mensen die graag wat kleiner willen 
wonen en daarmee doorstroming realiseren.

Na de presentatie in 2021 heeft het project een vlucht gekregen en is waarschijnlijk realiseerbaar, 
waarbij de initiatiefnemer heeft aangegeven de gemeente in het werk te kunnen ontlasten in het 
maken van de stedenbouwkundige visie, een beeldkwaliteitsplan en het opzetten van het 
bestemmingsplan. wij dragen een dergelijk plan, in deze tijd, een warm hart toe en zouden dit graag 
gerealiseerd zien

Wij weten ook dat de capaciteit van onze organisatie beperkt is en dat er meerdere bouwprojecten 
op stapel staan waar ook grote behoefte naar is en ook met een behoorlijk sociaal karakter. Dat kan 
chronologisch en ordevolgend zeker lastig zijn om in en met onze organisatie te realiseren.

In overleg met de Christenunie/SGP hebben wij hierover de volgende vragen.

- Is het college het met ons eens dat dit bouwproject interessant is voor het huisvesten van 
starters en zou het college zich willen inspannen om dit project op te starten

- Is er naast de projecten Schuylenburcht, Wijk Kerkwetering, Touwmuseum en Papenhoef nog
ruimte over om gezamenlijk met de toegezegde steun van de ontwikkelaar dit project op te 
pakken?

- Kan het college een overzicht maken van de bouwprojecten die in ontwikkeling/aanvraag zijn
en dit in een planning voor de komende jaren zetten. Waarbij gerealiseerde woningen per 
jaar wordt opgenomen. 

- Wij zouden graag naar aanleiding van deze (prioriteiten) planning met het college willen 
spreken over de prioriteiten en afwegingen voor het inzetten van onze ambtelijke capaciteit 
zodat de juiste type en hoeveelheid woningen beschikbaar komen en er geen kansen 
onbenut of verloren gaan.
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