
	  

Gouda,	  5	  maart	  2015	  
	  
Geachte	  raadsleden	  van	  de	  gemeente	  Gouda	  en	  	  
geacht	  College	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders,	  
	  
Afgelopen	  maandag	  heeft	  u	  een	  verkennend	  debat	  gevoerd	  over	  een	  aantal	  zaken	  die	  in	  Gouda	  spelen.	  
De	  meest	  in	  het	  oog	  springende	  daarvan	  willen	  we	  niet	  aansnijden,	  die	  kost	  u	  namelijk	  al	  genoeg	  
hoofdbrekens.	  In	  de	  marge	  van	  dit	  debat	  kwam	  het	  terrein	  ter	  sprake	  van	  de	  voormalige	  Koudasfalt	  BV,	  
dat	  moederbedrijf	  KWS	  zou	  willen	  verkopen	  aan	  de	  gemeente	  Gouda.	  	  
	  
In	  dat	  verband	  vragen	  wij	  u	  met	  klem:	  
§ Het	  terrein	  aan	  te	  kopen.	  
§ Het	  door	  de	  eigenaar	  geschikt	  te	  laten	  maken	  als	  multifunctioneel	  terrein,	  er	  is	  dan	  geen	  

bodemsanering	  nodig.	  
§ Vervolgens	  samen	  met	  de	  bewoners	  van	  Gouda	  en	  omliggende	  gemeenten	  te	  onderzoeken	  wat	  

kansrijke	  gebruiksmogelijkheden	  van	  het	  terrein	  zijn.	  	  
	  
“Buurman’s	  huis	  staat	  maar	  één	  keer	  te	  koop”,	  luidt	  het	  spreekwoord.	  Op	  dit	  moment	  is	  de	  bestemming	  
van	  het	  terrein	  ‘Bedrijf’,	  meer	  in	  het	  bijzonder	  ‘Asfaltcentrale’.	  Deze	  bestemming	  betekent	  dat	  een	  
eventuele	  koper	  van	  dit	  terrein	  vrij	  er	  wederom	  een	  (industrieel)	  bedrijf	  kan	  vestigen.	  Dat	  zou	  
betekenen	  dat	  de	  aanblik	  van	  het	  Goudse	  waterfront	  nog	  steeds	  wordt	  ontsierd	  door	  een	  
bedrijventerrein.	  U	  heeft	  nu	  de	  kans	  om	  deze	  30.000	  vierkante	  meter	  aan	  te	  kopen	  en	  zo	  de	  gehele	  
Goudse	  bevolking	  en	  de	  inwoners	  van	  onze	  buurgemeente	  Krimpenerwaard	  te	  vrijwaren	  van	  een	  
nieuwe	  periode	  van	  tientallen	  jaren	  (horizon)vervuiling.	  Op	  een	  zichtlocatie,	  tussen	  de	  polder	  en	  de	  
historie,	  tussen	  de	  Stolwijkersluis	  en	  de	  historische	  binnenstad	  van	  Gouda	  moet	  je	  geen	  industrie	  willen.	  
	  
De	  kans	  is	  groot	  dat	  de	  grond	  vervuild	  is.	  Dat	  verandert	  niet	  als	  er	  een	  nieuw	  bedrijf	  komt.	  Sterker	  nog,	  
de	  grond	  vervuilt	  misschien	  nog	  meer.	  Tijdens	  het	  debat	  kwamen	  allerhande	  scenario’s	  en	  interpretaties	  
naar	  boven	  vanuit	  diverse	  partijen	  die	  er	  bij	  voorbaat	  al	  van	  uit	  gaan	  dat	  de	  grond	  gesaneerd	  moet	  
worden.	  Dat	  is	  echter	  niet	  zonder	  meer	  nodig.	  Er	  zijn	  meerdere	  scenario’s	  die	  aangeven	  dat	  de	  
vervuiling	  kan	  worden	  ingesloten	  zonder	  gevaar	  voor	  de	  volksgezondheid.	  KWS	  heeft	  aangegeven	  het	  
terrein	  leeg	  (wel	  met	  behoud	  van	  ‘de	  Lange	  Arm’)	  en	  geasfalteerd	  op	  te	  willen	  leveren.	  Dit	  brengt	  Gouda	  
een	  multifunctioneel	  terrein	  op	  een	  onovertroffen	  locatie,	  waar	  niet	  alleen	  lokale,	  maar	  ook	  regionale	  
partijen	  profijt	  van	  kunnen	  hebben.	  Het	  soort	  bedrijven,	  evenementen	  en	  initiatieven	  die	  gebruik	  
kunnen	  maken	  van	  een	  dergelijke	  locatie	  zouden	  bedrijvigheid	  en	  werkgelegenheid	  kunnen	  opleveren.	  
Maar	  vooral	  kan,	  door	  dit	  terrein	  bij	  de	  stad	  te	  betrekken,	  Gouda	  op	  een	  hoger	  niveau	  getild	  worden.	  	  
	  
Er	  is	  een	  stevige	  beweging	  gaande	  in	  Gouda	  van	  betrokken	  burgers,	  bedrijven	  en	  instellingen	  die	  er	  veel	  
aan	  gelegen	  is	  om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  stad	  te	  verbeteren.	  Niet	  alleen	  sociaal-‐maatschappelijk,	  maar	  ook	  
ruimtelijk.	  U	  kent	  ze:	  Gouda	  ~sterk~	  aan	  de	  IJssel,	  Gouda	  Bruist,	  Boven	  de	  7de	  Verdieping	  en	  de	  vele,	  
vele	  anderen	  die	  zich	  net	  zo	  betrokken	  voelen	  bij	  onze	  stad	  als	  u.	  Dergelijke	  partijen	  kunnen	  (mede)	  
invulling	  geven	  aan	  de	  maatschappelijke	  functie	  van	  het	  terrein,	  zoals	  Gouda	  Bruist	  eerder	  deed	  met	  het	  
Pauzelandschap	  Potterspoort.	  
	  



	  

Gouda	  daagt	  uit.	  U	  weet	  het	  als	  geen	  ander.	  U	  wilt	  Innovatief	  Burgerschap,	  een	  Participerende	  
Samenleving	  en	  een	  Open	  Bestuursstijl.	  Dat	  willen	  wij	  ook.	  	  
Gouda	  profileert	  zich	  ook	  als	  Duurzame	  stad.	  U	  bent	  de	  raad	  van	  een	  gemeente	  die	  Maatschappelijk	  
Verantwoord	  Handelen,	  Watermanagement,	  Stadsmarketing	  en	  Samenwerken	  hoog	  in	  het	  vaandel	  
heeft	  staan,	  die	  geeft	  om	  het	  welzijn	  en	  de	  gezondheid	  van	  haar	  burgers.	  U	  heeft	  hier	  een	  gouden	  kans	  
om	  te	  laten	  zien	  dat	  u	  dat	  niet	  alleen	  met	  woorden	  belijdt.	  Geld	  mag	  daarbij	  geen	  struikelblok	  zijn.	  De	  
kosten	  zijn	  weliswaar	  aanzienlijk	  voor	  een	  stad	  die	  moet	  bezuinigen,	  maar	  de	  kwaliteitswinst	  en	  kansen	  
voor	  de	  stad	  en	  haar	  inwoners	  nu	  en	  later	  wegen	  daar	  ruimschoots	  tegen	  op.	  Rond	  het	  herstel	  van	  de	  
Stolwijkersluis	  is	  bovendien	  gebleken	  dat	  dergelijke	  initiatieven	  ook	  op	  steun	  en	  medefinanciering	  van	  
andere	  partijen	  kunnen	  rekenen.	  Gouda	  verbinden	  aan	  de	  IJssel	  is	  niet	  alleen	  opgenomen	  in	  de	  Goudse	  
visie	  op	  de	  binnenstad,	  maar	  ook	  in	  regionaal	  en	  landelijk	  beleid.	  	  
	  
Uw	  partijprogramma’s	  hameren	  erop	  dat	  onze	  stad	  verstandig	  moet	  omgaan	  met	  haar	  geld.	  Maar	  
dames	  en	  heren,	  de	  aanschaf	  van	  Koudasfalt	  strookt	  juist	  met	  de	  doelstellingen	  die	  u	  zich	  hebben	  
gesteld.	  
De	  schoonheid	  van	  Gouda	  is	  het	  grootste	  economische	  en	  maatschappelijke	  kapitaal	  van	  de	  stad.	  Daarin	  
investeren	  is	  het	  verstandigste	  wat	  u	  kunt	  doen.	  	  
	  
Wij	  wensen	  u	  veel	  wijsheid	  in	  uw	  beslissing.	  
	  
Met	  hoffelijke	  groet,	  
	  
Gouda	  Bruist:	  Heleen	  van	  Praag,	  Eva	  Kosto,	  Peterpaul	  Kloosterman,	  Chris	  Bellekom	  
Gouda	  ~sterk~	  aan	  de	  IJssel:	  Gerard	  Overkamp	  
Stichting	  Koude	  Start:	  Werner	  Trooster,	  Anne	  Oost,	  Čiska	  Jansz	  
Pauzelandschap	  Potterspoort:	  Robin	  Mulder,	  Maud	  Roukens	  
Buurtschap	  Stolwijkersluis:	  Co	  van	  der	  Horst	  
Wijkteam	  Binnenstad:	  Léon	  van	  der	  Meij	  
Werkgroep	  Gouda	  Krimpenerwaard:	  Hans	  du	  Pré	  
Ondernemersvereniging	  Gouwehaven:	  Martin	  de	  Vries	  
Stichting	  de	  Poorter:	  Paul	  Rietjens	  
Museumhaven	  Gouda:	  Peter	  Fokkens	  
	  
En	  vele,	  vele	  anderen	  
	  


