
Vragen ex art. 32 Reglement van Orde stedenbouwkundige visie Westerwal  

 

Ter voorbereiding van de behandeling van de Stedenbouwkundige visie locatie Westerwal heeft De 

Wakkere Geelbuik de volgende vragen aan het college. 

1. De gemeenteraad heeft geruime tijd geleden duidelijke uitgangspunten en randvoorwaarden 

vastgesteld voor de herontwikkeling van Westerwal, waaronder de Nota van uitgangspunten, 

gesloten door Machinefabriek De Hollandsche IJssel en de Gemeente Oudewater.   

- Waarom zijn bij het opstellen van de stedenbouwkundige visie deze uitgangspunten en  

randvoorwaarden niet gerespecteerd? (aankoop gronden door machinefabriek, 

schadeloos stellen machinefabriek, verwerven gronden door gemeente en 

machinefabriek, exclusieve regie door gemeente, e.a.) 

2. Zoals bekend zijn alle gronden in het weergegeven plangebied in bezit van één eigenaar.  

Desondanks maakt u onderscheid tussen ‘de gronden van de eigenaar’ en ‘belendende 

gronden’. 

De gemeenteraad heeft besloten tot integrale herontwikkeling van het plangebied, om de 

eerder vastgestelde stedenbouwkundige visie te realiseren. De integrale aanpak is 

noodzakelijk om te voorzien in kostendragers voor de onrendabele voorzieningen in het 

plangebied, waaronder de voetgangersbrug en de passantenhaven. De splitsing van het 

plangebied in rendabele en onrendabele deelgebieden tast de stedenbouwkundige 

samenhang aan en ondermijnt het voor het realiseren van de stedenbouwkundige visie 

noodzakelijke financiële draagvlak.  

- Waarom (dan toch) dit onderscheid? 

3. Het jarenlange juridische steekspel tussen Heilijgers Projectontwikkeling en Machinefabriek 

De Hollandsche IJssel heeft duidelijk gemaakt, dat de machinefabriek de ‘sleutelpartij’ is in de 

herontwikkeling van de Westerwal. Zonder medewerking van de fabriek is het 

gepresenteerde plan onuitvoerbaar. 

- Wat maakt, dat u meent dat de machinefabriek aan de realisatie van dit plan zal 

meewerken, waar de uitgangspunten en randvoorwaarden uit de gesloten Nota van 

uitgangspunten (zie onder 1) niet worden gerespecteerd? 



4. Met het vaststellen van de Nota van uitgangspunten is enige tijd geleden na vele jaren van 

stagnatie een werkbare basis gecreëerd voor succesvolle herontwikkeling van Westerwal. 

- Waarom handelt uw college hier niet naar? 

 

Ik zie de antwoorden graag voor de bespreking van de RIB in het komende forum Ruimte tegemoet. 

 

Wim Knol 

Fractie De Wakkere Geelbuik 

30 december 2019 

 

 

 

  

 

 

 


