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Gouda,	  27	  maart	  2015	  

	  

	  

Geachte	  raadsleden	  van	  de	  gemeente	  Gouda	  en	  College	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders,	  

Tijdens	  de	  besluitvormende	  vergadering	  van	  de	  gemeenteraad	  en	  het	  college	  van	  jongstleden	  11	  
maart	  werd	  een	  motie	  ‘vreemd	  aan	  de	  orde	  van	  de	  dag’	  ingediend	  over	  de	  mogelijke	  aanschaf	  van	  
het	  voormalige	  Koudasfalt	  terrein.	  Deze	  motie	  werd	  met	  27-‐7	  aangenomen.	  	  

In	  de	  motie	  werd	  het	  college	  verzocht	  om:	  

1.	  Bij	  KWS	  aan	  te	  dringen	  op	  extra	  tijd	  zodat	  de	  onderhandelingen	  met	  hen	  kunnen	  worden	  
gecontinueerd;	  
2.	  Daarbij	  in	  te	  zetten	  op	  een	  onderhandelingsresultaat	  waarbij	  de	  financieringslasten	  direct,	  of	  
binnen	  uiterlijk	  2	  jaar,	  gunstiger	  uitpakken	  dan	  nu	  voorzien,	  bijvoorbeeld	  door	  mede-‐aankoop	  of	  
deelaankoop;	  
3.	  Aan	  de	  raad	  een	  business	  case	  voor	  te	  leggen	  binnen	  12	  maanden	  na	  aankoop,	  waarbij	  het	  
streven	  is	  om	  binnen	  een	  termijn	  van	  4	  jaar	  na	  aankoop	  een	  break-‐even	  niveau	  te	  bereiken;	  
4.	  Deze	  business	  case	  inhoudelijk	  op	  te	  zetten	  met	  inwoners,	  belanghebbenden,	  marktpartijen	  
en/of	  kennisinstituten*,	  waarbij	  ook	  de	  duurzaamheidsimpact	  van	  de	  toekomstige	  plannen	  in	  kaart	  
wordt	  gebracht.	  

Tot	  ons	  grote	  genoegen	  werd	  deze	  motie	  door	  de	  raad	  aangenomen.	  De	  meesten	  van	  u	  zagen	  deze	  
unieke	  kans	  en	  steunden	  de	  motie.	  Helaas	  zagen	  enkelen	  het	  anders,	  maar	  wellicht	  laten	  zij	  zich	  in	  
een	  later	  stadium	  overtuigen	  van	  deze	  uitgelezen	  mogelijkheid	  om	  de	  stad	  te	  verbeteren.	  	  

  

Innovatief  Burgerschap.  Wie  zijn  wij?  

De	  stad,	  dat	  zijn	  wij	  zelf.	  Wij	  zijn	  burgers	  actief	  in	  Gouda.	  Wij	  beschikken	  vanuit	  onze	  dagelijkse	  
werkzaamheden	  binnen	  een	  breed	  scala	  aan	  vakgebieden	  over	  de	  benodigde	  competenties	  om	  
over	  projectontwikkeling	  en	  burgerschap	  te	  kunnen	  adviseren.	  Wij	  willen	  onze	  tijd,	  ons	  geld	  en	  
onze	  kennis	  inzetten	  om	  de	  gemeenschap	  te	  helpen.	  Wij	  voelen	  ons	  onderdeel	  van	  de	  gemeente.	  
Wij	  vinden	  dat	  met	  onze	  belangen	  als	  omwonenden	  rekening	  dient	  te	  worden	  gehouden.	  Wij	  
vertegenwoordigen	  in	  ieder	  geval	  ruim	  600	  petitie-‐ondertekenaars	  en	  een	  groot	  aantal	  partijen	  van	  
wie	  u	  zegt	  mee	  samen	  te	  willen	  werken.	  

	  

	  

*Daarbij	  kan	  gedacht	  worden	  aan	  Gouda	  Bruist,	  Gouda	  ~sterk~	  aan	  de	  IJssel,	  Stichting	  Koude	  Start,	  Pauzelandschap	  Potterspoort,	  
Buurtschap	  Stolwijkersluis,	  Wijkteam	  Binnenstad,	  Werkgroep	  Gouda	  Krimpenerwaard,	  Ondernemersvereniging	  Gouwehaven,	  Stichting	  
de	  Poorter,	  Museumhaven	  Gouda	  en	  natuurorganisaties	  
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Innovatief  Burgerschap.  Wat  willen  wij?  

U	  hoort	  tijdens	  gesprekken	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  Koudasfaltgebied	  functies	  als	  
appartementengebouw	  en	  evenemententerrein	  en	  termen	  als	  privaat-‐publieke	  samenwerking.	  Het	  
risico	  van	  snelle	  oordeelsvorming	  en	  mogelijke	  vroegtijdige	  uitsluiting	  door	  ‘goed’	  of	  ‘niet	  goed’	  
daarvan	  ligt	  op	  de	  loer.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  na	  aankoop	  ruimte	  te	  bieden	  voor	  een	  goede	  en	  
multidisciplinaire	  brainstorm	  en	  het	  gezamenlijk	  formuleren	  van	  een	  stappenplan.	  Hierbij	  moet	  
worden	  erkend	  dat	  het	  eindresultaat	  niet	  op	  voorhand	  vast	  kan	  staan.	  Bij	  participatie	  en	  innovatief	  
burgerschap	  zijn	  begrippen	  als	  ‘wederkerig’	  en	  ‘niet	  vrijblijvend’	  belangrijk.	  Wij	  spelen	  nadrukkelijk	  
met	  de	  gedachte	  om	  in	  de	  privaat-‐publieke	  samenwerking	  de	  rol	  van	  private	  partij	  op	  ons	  te	  
nemen.	  Bijvoorbeeld	  door	  de	  uitgifte	  van	  participaties	  of	  aandelen	  enz.	  Ook	  kunnen	  de	  kosten	  van	  
beheer	  en	  gebiedsontwikkeling	  worden	  gedeeld.	  Winstdeling	  met	  inwoners	  behoort	  dan	  ook	  tot	  
het	  rijk	  der	  mogelijkheden.	  

Verontreiniging?  

Wij	  weten	  dat	  u	  bezorgd	  bent	  over	  de	  bodemverontreiniging	  en	  de	  mogelijke	  risico’s	  die	  deze	  
verontreiniging	  met	  zich	  meebrengt.	  Ook	  hier	  hebben	  enkele	  specialisten	  in	  onze	  groep	  zich	  over	  
gebogen.	  Er	  zijn	  meerdere	  rapporten	  (van	  KWS	  zelf	  en	  van	  de	  ODMH)	  over	  de	  verontreiniging	  op	  
het	  Koudasfalt	  terrein	  te	  zijn	  en	  over	  dit	  onderwerp	  spreken	  verschillende	  partijen	  elkaar	  tegen.	  De	  
vergelijking	  die	  werd	  getrokken	  met	  de	  verontreiniging	  in	  de	  Gouderakse	  Zellingwijk	  boezemt	  een	  
aantal	  van	  u	  wellicht	  angst	  in.	  Tijdens	  de	  raadsvergadering	  werd	  een	  aantal	  malen	  herhaald	  dat	  
men	  geen	  ‘blanco	  cheque’	  wilde	  uitgeven.	  Die	  vergelijking	  is	  wat	  ons	  betreft	  onterecht.	  De	  zellingen	  
bij	  Koudasfalt	  zijn	  niet	  opgehoogd	  met	  vervuilde	  grond	  in	  de	  jaren	  ‘60.	  	  

Het	  Projectteam	  Hollandsche	  IJssel	  (o.a.	  de	  Provincie,	  9	  gemeenten	  en	  Rijkswaterstaat)	  heeft	  de	  
sanering	  van	  de	  hele	  Hollandse	  IJssel	  afgerond.	  De	  vervuiling	  van	  het	  Koudasfalt	  terrein	  is	  van	  een	  
mindere	  urgentie	  en	  een	  lagere	  orde	  (onderz.	  ODMH	  dec.	  2014).	  Met	  een	  creatieve	  aanpak	  hoeft	  
het	  terrein	  nauwelijks	  gesaneerd	  te	  worden.	  	  

Daarbij	  is	  het	  wel	  van	  belang	  dat	  KWS	  het	  terrein	  niet  oplevert	  met	  een	  nieuwe	  laag	  asfalt	  
eroverheen,	  maar	  ‘laat	  zoals	  het	  is’.	  Er	  zijn	  voor	  de	  installaties	  creatieve	  verbouwmogelijkheden	  te	  
verzinnen	  en	  ‘de	  Lange	  Arm’	  dient	  te	  blijven	  staan.	  

Het	  onderwerp	  van	  het	  Koudasfalt	  terrein	  leeft.	  Niet	  alleen	  bij	  u	  in	  de	  raad,	  maar	  ook	  in	  de	  raad	  van	  
de	  gemeente	  Krimpenerwaard	  en	  in	  de	  Provinciale	  Staten	  van	  Zuid	  Holland	  zijn	  er	  vragen	  gesteld	  
over	  de	  mogelijke	  aanschaf	  van	  dit	  terrein	  om	  het	  uit	  de	  handen	  van	  nieuwe	  vervuilende	  industrie	  
te	  houden.	  	  

Tot	  zover	  het	  verleden.	  	  
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Nu  de  toekomst.  

Er	  zijn	  in	  de	  motie	  een	  aantal	  voorwaarden	  aan	  de	  wethouder	  meegegeven	  waaraan	  voldaan	  moet	  
worden	  wil	  de	  gemeenteraad	  akkoord	  gaan	  met	  de	  aanschaf	  van	  het	  terrein.	  Dat	  is	  ook	  logisch,	  
want	  alles	  wat	  onzeker	  is	  brengt	  risico’s	  met	  zich	  mee.	  Toch	  vragen	  wij	  u	  de	  toekomst	  samen	  met	  
ons	  vorm	  te	  willen	  geven.	  	  

Alle	  in	  de	  vorige	  brief	  genoemde	  ondertekenaars	  zijn	  op	  woensdag	  18	  maart	  en	  woensdag	  25	  maart	  
bij	  elkaar	  gekomen	  om	  te	  spreken	  over	  het	  realiseren	  van	  een	  business-‐case	  om	  binnen	  een	  termijn	  
van	  4	  jaar	  na	  aankoop	  een	  break-‐even	  niveau	  te	  bereiken.	  Het	  plan	  hiervoor	  moet	  binnen	  12	  
maanden	  na	  aankoop	  aan	  de	  gemeenteraad	  worden	  voorgelegd.	  Echter…	  Aan  beide  voorwaarden  
kan  pas  worden  voldaan,  als  het  terrein  eigendom  is  van  de  gemeenschap	  en	  niet	  meer	  van	  KWS.	  	  
Ook	  deze	  week	  komen	  wij	  weer	  bij	  elkaar	  om	  te	  spreken	  over	  meerdere	  mogelijke	  invullingen	  van	  
het	  KOUDasfalt	  terrein	  om	  het	  om	  te	  vormen	  tot	  GOUDasfalt.	  

Koudasfalt  kopen!  

Dat	  brengt	  ons	  bij	  het	  belangrijkste	  punt	  wat	  ons	  betreft.	  Het	  tweede	  punt	  in	  de	  motie	  en	  het	  punt	  
wat	  de	  hele	  transactie	  kan	  maken	  of	  breken.	  

“Daarbij  in  te  zetten  op  een  onderhandelingsresultaat  waarbij  de  financieringslasten  direct,  of  
binnen  uiterlijk  2  jaar,  gunstiger  uitpakken  dan  nu  voorzien,  bijvoorbeeld  door  mede-‐aankoop  of  
deelaankoop”  

Wij	  zitten	  (nog)	  niet	  samen	  met	  de	  wethouder	  aan	  de	  onderhandelingstafel.	  Wij	  zouden	  het	  op	  prijs	  
stellen	  om	  geïnformeerd	  te	  worden	  over	  de	  onderhandelingen.	  Wij	  hebben	  namelijk	  gesproken	  
over	  het	  worden	  van	  een	  private	  partij	  zodat	  wij	  de	  gemeente	  kunnen	  ondersteunen	  met	  de	  
aanschaf	  door	  middel	  van	  mede-‐aankoop	  of	  deel-‐aankoop.	  Ons	  netwerk	  is	  dermate	  groot	  dat	  wij	  
geloven	  dat	  wij	  een	  gedeelte	  van	  de	  benodigde	  financiën	  kunnen	  ‘crowdsourcen’	  of	  via	  andere	  
kanalen	  (zoals	  particuliere	  investeringen)	  kunnen	  verzorgen.	  

The  Economics  of  Ecosystems  and  Biodiversity      

Het	  aanschaffen	  van	  het	  Koudasfalt	  kost	  de	  gemeenschap	  geld.	  Wij	  zijn	  niet	  op	  de	  hoogte	  van	  dit	  
bedrag,	  maar	  een	  kleine	  business-‐case	  laat	  zien	  dat	  een	  multi-‐functionele	  invulling	  met	  ook	  groen	  
en	  recreatie	  een	  duidelijk	  meetbare	  waardevermeerdering	  is	  voor	  de	  stad,	  de	  ommelanden	  en	  de	  
toeristische	  sector.	  Daarmee	  verdient	  de	  aanschaf	  zichzelf	  direct	  terug.	  Het	  buurtschap	  
Stolwijkersluis	  telt	  185	  woningen.	  Met	  het	  verdwijnen	  van	  de	  industriële	  functie	  van	  het	  Koudasfalt	  
terrein	  stijgen	  deze	  woningen	  in	  waarde.	  Daardoor	  blijft	  de	  aankoop	  van	  het	  terrein	  zichzelf	  jaar	  na	  
jaar	  terugverdienen	  door	  hogere	  gemeentelijke	  inkomsten	  die	  aan	  de	  hand	  van	  de	  OZB	  van	  deze	  
185	  woningen	  wordt	  bepaald.	  

Er	  zijn	  ondertussen	  in	  Nederland	  (en	  daarbuiten)	  vele	  voorbeelden	  om	  bij	  de	  herontwikkeling	  van	  
industriele	  terreinen	  de	  kennis	  en	  kunde	  van	  de	  stad	  zelf	  in	  te	  zetten.	  En	  door	  middel	  van	  Innovatief	  
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Burgerschap	  te	  komen	  tot	  een	  multifunctionele	  invulling	  van	  GOUDasfalt	  op	  het	  gebied	  van	  
landschap,	  water,	  cultuur,	  ambacht,	  recreatie,	  horeca,	  evenementen,	  duurzaamheid	  en	  creativiteit.	  
Er	  kan	  veel.	  Het	  terrein	  is	  immers	  meer	  dan	  4,5	  voetbalvelden	  groot.	  

Petitie  

In	  de	  aangenomen	  motie	  werd	  ook	  gesproken	  over	  het	  feit	  dat	  het	  van	  belang	  is	  dat	  de	  business-‐
case	  draagvlak	  heeft	  in	  de	  maatschappij.	  Wij	  zijn	  ervan	  overtuigd	  dat	  wij	  dit	  draagvlak	  kunnen	  
aantonen	  door	  middel	  van	  de	  petitie	  die	  wij	  zijn	  gestart.	  

Wij	  willen	  u	  daarom	  deze	  petitie	  overhandigen.	  Deze	  petitie	  vraagt	  u	  met	  klem	  om	  het	  Koudasfalt	  
terrein	  aan	  te	  kopen.	  Deze	  petitie	  is	  ondertekend	  door	  614	  belanghebbenden,	  Inwoners,	  
ondernemers,	  sociaal-‐maatschappelijke	  organisaties	  en	  kennisinstituten.	  Niet	  alleen	  uit	  Gouda,	  
maar	  ver	  daarbuiten	  voelen	  mensen	  zich	  bij	  dit	  onderwerp	  betrokken.	  

  

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	  

p/a	  Kuiperstraat	  22	  –	  2801	  NS	  Gouda	  –	  stichting@goudabruist.nl	  

	  

en:	  
Stichting	  Koude	  Start:	  Werner  Trooster,  Anne  Oost,  Čiska  Jansz	  
Pauzelandschap	  Potterspoort:	  Robin  Mulder,	  Maud  Roukens	  
Buurtschap	  Stolwijkersluis:	  Co  van  der  Horst  
Bewonersplatform	  Binnenstad:	  Margriet  de  Kruijf	  
Werkgroep	  Gouda	  Krimpenerwaard:	  Hans  du  Pré  
Ondernemersvereniging	  Gouwehaven:	  Martin  de  Vries  
Gouda	  Waterstad:	  Paul  Rietjens	  
v/h	  Boven	  de	  7e	  Verdieping:	  Marien  Brand,  Marc  Meijer	  
Initiatiefgroep	  Raambuurt:	  Sarie  Donk	  

En  vele,  vele  anderen   	  

  

  

BIJLAGE  1  –  PETITIE  GOUDASFALT	  


