
Oudewater 8 september 2022

Betreft: voortgang project drijvende woningen ‘Archipel’ 

Geachte leden van de Raad van Oudewater,

Het leek ons correct om na onze presentatie aan alle raadsfracties vorig jaar juni, jullie als raadsleden
te informeren over het traject tot op heden en de huidige stand van zaken rond het project 
‘Archipel’.

Vorig jaar juni hebben de initiatiefnemers,   Verstoep Bouwarchitectuur en Architectuur  en 
ondergetekende, het plan aan alle raadsfracties gepresenteerd. We hebben mogen vaststellen dat er 
een unaniem enthousiasme bestaat over de realisatie van dit voor Oudewater unieke plan, waarbij 
snel en op een duurzame manier invulling gegeven kan worden aan de grote vraag naar betaalbare 
woningen voor met name Oudewaterse starters en senioren.

Vervolgens hebben we in september vorig jaar ons plan aan het voltallige college van B&W 
gepresenteerd. Ook hier was de reactie enthousiast. 

Om zorgvuldig te werk te gaan en de juiste wegen te bewandelen (ook richting Provincie) is er een 
haalbaarheidsverzoek ingediend. Op 18 oktober j.l. is deze aanvraag tot onderzoek voor de 
haalbaarheid bij het college ingediend. Na wat aanpassingen en beantwoording van een aantal 
vragen van de gemeente is het plan gereed voor verdere behandeling. 

Afgelopen voorjaar stond in het teken van de gemeentelijke verkiezing en is er mede door de 
wisseling van de verantwoordelijk wethouder het project vertraagd.

Afgelopen maandag hebben we aan wethouder Teunissen en de verantwoordelijk ambtenaar ons 
plan opnieuw mogen presenteren. De wethouder reageerde ook enthousiast. Echter 2 zaken dienen 
wel in ogenschouw genomen te worden, zo kregen we mee.

1. Er is een gebrek aan ambtelijke capaciteit (vacature projectleiders)
2. Er zijn meer projecten die aandacht en capaciteit vragen en daar dient een keuze in gemaakt 

te worden. 

Graag willen wij het project verder in gang zetten en hopen dat het ambtelijk snel kan worden 
opgepakt, maar hebben dit helaas niet in de hand. 

Tot slot:

Wij blijven dit plan als unieke mogelijkheid zien om de woonproblematiek bij met name 
Oudewaterse starters op korte termijn te verlichten. Het plan kan alleen maar slagen als we met 
elkaar de handen in een slaan.  

Mochten jullie naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben vernemen wij dat graag.

Wij vertrouwen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopelijk kunnen wij blijven 
rekenen op jullie steun.

Met vriendelijke groet,

Piet Six

namens de initiatiefnemers


