
   
 
 
 
 

 

 

 

  
Memo 

   
Aan  De leden van de gemeenteraad 

 
  

Onderwerp  Mogelijk ontwikkeltraject Koudasfalt locatie   

     

Van  College van burgemeester en wethouders   

     

Datum  31 augustus 2015   

     

 
 
Via deze memo informeert het college u over het volgende: 
 
Het college heeft in zijn vergadering van 1 september jl. tot het volgende voornemen besloten: 
 
Mocht de gemeenteraad medio november besluiten een aankoopkrediet beschikbaar te stellen, dan kan de 
Koudasfalt-locatie worden aangekocht en is het college voornemens de ontwikkeling van deze locatie, in 
eerste instantie aan het burgerinitiatief GOUDasfalt te gunnen. 
 
De komende weken zullen hierover met GOUDasfalt verdere afspraken worden gemaakt die vastgelegd 
zullen gaan worden in een concept-samenwerkingsovereenkomst, waarbij ook de juridische en zakelijke 
aspecten helder zijn uitgewerkt. Te denken valt daarbij aan de termijn van dit ontwikkelrecht (twee á drie 
jaar, of langer als blijkt dat de plannen succesvol zijn), een evaluatiemoment na één jaar met het doel een 
go/no  go  moment  op  basis  van  de  criteria  “financieel  haalbaar“  en  “ruimtelijk  inpasbaar”. Daarbij moet er 
zicht op zijn, dat na drie jaar een sluitende business case is te realiseren. In de concept-
samenwerkingsovereenkomst nemen we op, op welke wijze dit door GOUDasfalt moet worden aangetoond 
(documenten).  Bij een no-go zal het ontwikkelrecht van GOUDasfalt worden beëindigd en zal een traject 
gestart worden om de kavel aan een marktpartij te verkopen. 
Verder zullen afspraken worden vastgelegd over de hoogte van de jaarlijks door GOUDasfalt te betalen 
reserveringsvergoeding en zal voor het tijdelijk gebruik een gebruiksovereenkomst worden opgesteld. 
 
Dit alles met als doel te komen tot een voorstel van een invulling van de Koudasfalt locatie met functies die 
binnen een periode van 4 jaar na aankoop tot een sluitende business case leiden. 
 
De concept-samenwerkingsovereenkomst moet samen met een advies over de mogelijke aankoop van deze 
locatie in het 4e kwartaal van dit jaar gereed zijn, zodat besluitvorming door de gemeenteraad kan plaats 
vinden voor het einde van dit jaar. 
 
Het college komt tot dit voornemen opgrond van het volgende: 
 
Raadsbesluiten 
KWS heeft eind 2014 de voormalige Koudasfalt-locatie aan de Gouderaksedijk te koop aangeboden aan de 
gemeente. Op 11 maart 2015 heeft een meerderheid van de raad via een motie aan het college verzocht de 
onderhandelingen tot aankoop van de Koudasfalt-locatie voort te zetten op basis van onderstaande 
randvoorwaarden: 

x 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; 

x 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; 
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x Deze business case inhoudelijk op te zetten met inwoners, belanghebbenden, marktpartijen en/of 
kennisinstituten (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), waarbij ook de duurzaamheidsimpact van de toekomstige 
plannen in kaart wordt gebracht. 

 
Op 15 april 2015 is aan de gemeenteraad een voorstel ter besluitvorming voorgelegd. Doormiddel van een 
amendement heeft de raad vervolgens besloten: 

x Het college op te dragen de aankoop van het Koudasfalt-terrein voor te bereiden en later in het jaar een 
voorstel voor de invulling en exploitatie van het terrein aan de raad voor te leggen. 

De raad heeft op 15 april geen keuze gemaakt in een mogelijk ontwikkelmodel.  
 

Burgerinitiatief 
Na het raadsbesluit van 11 maart heeft het burgerinitiatief GOUDasfalt handtekeningen opgehaald en is een  
crowdfunding gestart om aan te tonen dat er een groot draagvlak binnen de Goudse bevolking zou zijn voor 
aankopen van deze locatie. 

 
Onderbouwing van het voornemen. 
1. De verkoop van de kavel door de eigenaar aan een marktpartij zonder inmenging van de gemeente lijkt 
een gepasseerd station. Het college heeft immers van de raad de opdracht om de aankoop voor te bereiden. 
Bij een directe verkoop van de kavel door de eigenaar aan een marktpartij zijn de sturingsmogelijkheden 
voor de gemeente beperkt tot de publiekrechtelijke wegen zoals het bestemmingsplan. Gelet op de besluiten 
van de gemeenteraad is dit niet de weg die de gemeente nu voor ogen staat.  
 
2. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van de kavel, na  aankoop  van  de  gemeente  zijn  meerdere  scenario’s  te  
bedenken. 
A. Ontwikkelen van de kavel via een marktpartij 
Na aankoop kan de gemeente er voor kiezen om de kavel eventueel via een tender op de markt aan te 
bieden. Met de nodige randvoorwaarden (o.a. dat er geen zware industrie meer op de kavel mag komen), 
kunnen marktpartijen uitgenodigd worden met inrichtingsplannen te komen. Vervolgens kan op basis van 
voorafgestelde afwegingscriteria een keuze gemaakt worden welke ontwikkelaar verder mag met de 
plannenontwikkeling en waaraan de kavel vervolgens wordt verkocht.  
Verkoop aan een marktpartij vraagt om ruimtelijke kaders en een goede en gedegen voorbereiding. Ook is 
een gemeentelijke visie op de locatie gewenst om sturing te kunnen geven aan de plannen van de 
ontwikkelaar. Voor de Koudasfalt-locatie is, behalve de gebiedsvisie Hollandsche IJssel, geen uitgewerkte 
stedenbouwkundige visie beschikbaar. Die zal eerst opgesteld moeten gaan worden. Op basis daarvan kan 
vervolgens een tender worden opgezet voor verkoop van de kavel. De vraag is of via dit proces de meest 
gewenste ontwikkeling op de kavel gerealiseerd gaat worden, gelet op de doelstelling uit de gebiedsvisie 
Hollandsche IJssel om de rivieroevers (deels) publiek toegankelijk te maken en te investeren in meer 
landschappelijke kwaliteit. Voor de dekking van de kosten die de gemeente in dit traject maakt, wordt een 
grondexploitatie geopend en het streven is daarbij dat de kosten worden gedekt uit de opbrengsten van de 
verkoop.  
 
B. Gedeeltelijke doorverkoop. 
Op grond van de kaders van de raad zou het college er ook voor kunnen kiezen de locatie direct na aankoop 
voor een deel door te verkopen aan een derde partij. Nadeel van deze optie is dat er op zeer korte termijn 
een keuze gemaakt moet worden met welke partij de gemeente dit wil oppakken. Dit betekent impliciet ook 
een keuze voor een bepaalde ontwikkeling op (een deel van) de kavel. Omdat er nog geen duidelijk 
uitgewerkte gemeentelijke plannen zijn of een visie voor deze kavel is, heeft dit het risico dat er nu gekozen 
gaat worden voor een inrichting die we over enkele jaren misschien minder gewenst vinden. Bij een 



 

 pagina 3 

 
 

gedeeltelijke doorverkoop blijft een deel van de kavel eigendom van de gemeente. Dit deel zou alsnog 
interactief met de Goudse burgers ontwikkeld kunnen worden.  
 
C. Ontwikkelen van de kavel via het burgerinitiatief. 
In de aanloop naar de raadsvergadering van 15 april heeft GOUDasfalt aangegeven allerlei ideeën te 
hebben voor de ontwikkeling van deze locatie die zouden kunnen bijdrage aan de gewenste meerwaarde 
voor de stad. Gelet op de achterban van GOUDasfalt is de kans redelijk groot dat uit deze groep creatieve 
plannen en ideeën kunnen voortkomen. De kosten die de gemeente maakt, zullen in dit scenario ook gedekt 
moeten worden. Omdat er geen grondexploitatie geopend wordt, zal hiervoor op een andere manier dekking 
gevonden moeten worden. 
 
Gelet op de motie van 11 maart en het besluit van 15 april van de gemeenteraad ligt een ontwikkeling door  
het burgerinitiatief GOUDasfalt het meest in lijn met de genomen besluiten van de raad. 
 
3. Ontwikkeling van de Koudasfalt-locatie, geef het burgerinitiatief een kans!  
De plannen van GOUDasfalt met betrekking tot een mogelijke ontwikkeling op de Koudasfalt-locatie sluiten 
goed aan op het coalitie-akkoord, waarin gekozen is om burgerinitiatieven een kans te geven. 
 
4. Sinds 20 juli jl. is het burgerinitiatief GOUDasfalt een officiële stichting geworden met een bestuur. Met 
deze rechtspersoon kan de gemeente afspraken maken en in overeenkomsten vastleggen. Met GOUDasfalt 
zullen afspraken worden vastgelegd over de vorm en de wederzijdse verwachtingen van de samenwerking. 
Om de verwachtingen goed te managen zal een samenwerkingsovereenkomst tussen GOUDasfalt en de 
gemeente worden afgesloten. Uiteindelijk moeten de plannen leiden tot een sluitende business case welke 
voldoet aan de randvoorwaarden die gesteld zijn door de gemeenteraad 
 
5. Als GOUDasfalt het alleenrecht krijgt voor het ontwikkelen van plannen voor deze kavel, zal ze over deze 
periode een jaarlijkse reserveringsvergoeding moeten gaan betalen.  
 
6. Met GOUDasfalt zullen ook afspraken worden vastgelegd voor het tijdelijk gebruik van de kavel. 
GOUDasfalt wil het terrein zo snel mogelijk in gebruik nemen om eerste activiteiten te kunnen ontplooien. Ze 
wil met kleine investeringen beginnen en daarmee de locatie steeds interessanter maken voor andere 
activiteiten en investeringen. Voor het gebruik van de kavel zal een gebruiksovereenkomst tussen de 
gemeente en GOUDasfalt worden opgesteld.  
 
7. Een evaluatiemoment na één jaar met  het  doel  een  go/no  go  moment  op  basis  van  de  criteria  “financieel  
haalbaar“  en  “ruimtelijk  inpasbaar”.  Daarbij  moet  er  zicht op zijn, dat na drie jaar een sluitende business case 
is te realiseren. In de nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst nemen we op, op welke wijze dit door 
GOUDasfalt moet worden aangetoond (documenten),  
 
Als zich gedurende het jaar de mogelijkheid voordoet om een marktpartijen te koppelen aan GOUDasfalt, 
zodat er meer kans op een financieel haalbaar plan is, zal de gemeente daartoe het initiatief nemen richting 
GOUDasfalt. GOUDasfalt heeft aangegeven open te staan voor andere partijen die passen in het profiel en 
concept van GOUDasfalt. 
 
Als GOUDasfalt er niet in slaagt  een (financieel) haalbaar plan te ontwikkelen, zal de samenwerking worden 
beëindigd. Op dat moment kan de gemeente er alsnog voor kiezen de kavel met een marktpartij te gaan 
ontwikkelen. Via welke methode dat zal zijn, zal dan bepaald worden. Mogelijk dat er dan ook nog steeds 
een (beperkte) rol voor GOUDasfalt is weggelegd. 
 
8. De vervuilde bodem van de kavel is bekend. In september 2014 is in opdracht van Matex Vastgoed BV 
(eigenaar van de koudasfalt locatie) door adviesbureau Aveco de Bondt een nader bodemonderzoek 
uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem met het oog op de mogelijke verkoop van de locatie. Het nader bodemonderzoek richt zich ten eerste 
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op de afperking van reeds bekende mobiele verontreinigen en is ook uitgevoerd om een compleet en actueel 
beeld van de bodemkwaliteit te krijgen ten aanzien van de gehele locatie.  
Op basis van dit rapport heeft de ODMH begin juni jl. aangegeven dat op enkele punten nog nader 
onderzoek nodig is wat KWS moet uitvoeren voordat ze hun bedrijfsactiviteiten officieel kunnen beëindigen. 
Daarbij moet aangetoond worden of de vervuiling zich via het grondwater verspreid (de verwachting van de 
ODMH  is, dat dit niet het geval is). Dit onderzoek zal KWS moeten uitvoeren voor de eventuele 
kaveloverdracht en de uitkomsten zullen mede bepalend zijn bij de mogelijke aankoop van de kavel. De 
beschikbare rapporten van het bodemonderzoek zullen ter beschikking aan de raad worden gesteld. 
  
De ODMH geeft hierover aan: 
Het terrein van Koudasfalt is zonder enig risico te gebruiken, zolang er voor de activiteiten op het terrein niet 
in de bodem wordt gegraven.  
Als activiteiten op het terrein gaan plaatsvinden waarbij geen contact met de bodem plaatsvindt, volstaat het 
om de bodem af te dekken met een verharding. Het terrein is hierin al voorzien. 
Wanneer er bijvoorbeeld (openbaar) groen en/of (speel)tuinen worden gerealiseerd, volstaat als sanering het 
plaatsen van een schone leeflaag bovenop de verontreinigende grond. 
 
 
Vervolgtraject besluitvorming 
- De onderhandelingen met betrekking tot de aankoop van de kavel zijn nog gaande en zullen naar 
verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar worden afgerond.  
- Naar verwachting in december 2015 de besluitvormingsprocedure bij de raad. 
 
 


