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Juni 2014 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
VROM projecten: wethouder T.C. Segers  
 
Veenweidepact: 
Gebiedsvoorstel EHS Krimpenerwaard  
Provinciale Staten hebben in december jl. de herziening PSV herijking EHS vastgesteld en in januari jl. de Uit-
voeringsstrategie EHS. In een voorstel (behandeld op 20 maart 2014) is de gemeenteraad geïnformeerd over de 
vastgestelde PSV herijking EHS en de Uitvoeringsstrategie EHS in relatie tot het Gebiedsvoorstel EHS Krimpe-
nerwaard alsmede de juridische status van het geamendeerde Gebiedsvoorstel. De gemeenteraad heeft beslo-
ten het proces in lijn van het Gebiedsvoorstel EHS te vervolgen, en daar waar mogelijk steeds het amendement 
in te brengen. Op dit moment worden vervolgstappen voorbereid, waaronder de governance per 1 januari 2015. 
 
Lopende zaken worden zoveel als mogelijk is doorgepakt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stuur-
groep Veenweidepact/Gebiedsvoorstel Krimpenerwaard. In de Stuurgroep hebben zitting de gemeentelijke por-
tefeuillehouders van de K5-gemeenten, de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap en de verantwoordelijke Ge-
deputeerde met als adviserend lid de voorzitter van de Adviesraad Natuur en Landbouw. Voorzitter van de 
Stuurgroep is wethouder J. Vente (Bergambacht). De Adviesraad Natuur en Landbouw adviseert de Stuurgroep 
gevraagd en ongevraagd. In de Adviesraad zijn de maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd.  
 
Door een kleine (ambtelijke) werkgroep met vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten en het water-
schap wordt gewerkt aan een concept-gebiedsovereenkomst. Om te komen tot een gebiedsarrangement voor 
de Noordrand wordt voorts een advies voorbereid voor een verkenning in dit gebied.  
 
Bestemmingsplan/MER 
Na vaststelling van het gebiedsvoorstel herijking EHS Krimpenerwaard zal het bestemmingsplantraject door de 
Werkgroep Bestemmingsplannen weer ter hand worden genomen. Nu het voornemen is om de uitvoering van 
het Veenweidepact gebiedsgewijs vorm te geven wordt een planologische procedure voorbereid voor de deel-
gebieden De Nesse en Oudeland. De planning is om het voorontwerp-bestemmingsplan voor deze deelgebie-
den voor de zomervakantie ter inzage te leggen.  
 
Fietsverbinding Gouderakse Tiendweg-Beijerscheweg  (Fietspad 320/441) 
Met betrekking tot het deel van de fietsverbinding tussen de Gouderakse Tiendweg en de Beijerscheweg in 
Stolwijk heeft de meerderheid van de gemeenteraad (10 juli 2013) de voorkeur uitgesproken voor het tracé 
naast het Beijersewegje. Door de gemeente Vlist is aangegeven dat zij voorshands vasthouden aan het gekozen 
tracé (door het agrarisch gebied). De provincie heeft het definitieve ontwerp overgenomen en is begonnen met 
de verdere uitwerking en aanbesteding van de twee zuidelijke delen (Beijerscheweg – Benedenkerkseweg) en 
Benedenkerkseweg – Koolwijkseweg). De keuze voor het tracé van noordelijke deel (van Beijerscheweg tot 
Tiendweg in Gouderak) is opgeschort tot na de aanleg van de twee zuidelijke delen. Gezien het beschikbare 
budget en uitvoeringsplanning zal dat vermoedelijk tot na de herindeling zijn en tot na een besluit van het vol-
gend college van GS over het Fietsprogramma 2015-2019.  
 
 
HOLLANDSCHE IJSSEL PROJECTEN 
 
Avia terrein (IJsseldijk Noord): 
Het bestemmingsplan “IJsseldijk Noord” voorziet in bedrijven in de categorie I en II en/of woon werk units. De 
invulling is afhankelijk van de eigenaar. Bij een nadere uitwerking zullen de wensen van de gemeente ingebracht 
worden.  
Door Grondslag B.V. is i.o.v. Stichting Bodemcentrum een (deel)saneringsplan voor de locatie ‘Zelling Avia’ op-
gesteld voor het perceel IJsseldijk-Noord 56 te Ouderkerk aan de IJssel. Het plan is ter beoordeling ingediend bij 
de ODMH. 
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De huidige terreineigenaar, Argos NSG, is voornemens het terrein te verkopen. Voorafgaand aan de transactie 
wordt een deelsanering uitgevoerd. Op basis van een bestaande beschikking (Provincie Zuid-Holland, kenmerk 
DGWM/ 2003/13473 d.d. 13 november 2003) dient uiterlijk 1 januari 2015 te zijn aangevangen met de sanering. 
De uitvoerend aannemer is Sita Ecoservice B.V. 
 
Zellingwijk: 
Passantenhaven 
Een passantenhaven kent bij Rijkswaterstaat een benadering vanuit verschillende gezichtsvelden en dus een 
beoordeling door verschillende afdelingen en personen. 
In juli 2013 is per mail ingestemd met het ontwerp door:  
Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid  Team Beschikbaarheid Netwerken en Crisismanagement District Noord 
Dit ontwerp is vooral beoordeeld vanuit de bevaarbaarheid van de rivier (binnenvaart). 
 
Voor de passantenhaven moet nog wel formeel een procedure (publiekrecht) worden doorlopen voor een ver-
gunning i.h.k.v. de Waterwet / Wet beheer rijkswaterstaatswerken en moet er nog een privaatrechtelijke over-
eenkomst worden gesloten om in de Hollandsche IJssel een bouwwerk te mogen plaatsten. 
Op 4 februari heeft wethouder Segers overleg gehad met het nieuwe districtshoofd Zuid-Holland Noord (de Hol-
landsche IJssel valt onder dit district). Dit district valt tegenwoordig onder Rijkswaterstaat West Nederland Zuid. 
Zowel de privaatrechtelijke overeenkomst als de publiekrechtelijke vergunning(en) zijn uitgebreid bespro-
ken. Voor beide procedures zijn afspraken gemaakt die moeten leiden tot een snelle vergunning en overeen-
komst in het tweede kwartaal. De verschillende zaken worden door de Stichting Herontwikkeling Zelling gecoör-
dineerd. De uitvoering is voor 2014 gepland. 
 
Overdracht eigendom 
Op 3 december 2013 heeft het college ingestemd met een vaststellingsovereenkomst tussen de stichting en de 
gemeente waarbij de overname van de openbare gronden van de Zellingwijk te Gouderak zijn geregeld conform 
artikel 24 van de tussen Partijen gesloten Raamovereenkomst d.d. 19 januari 2004.  
Partijen hebben met elkaar intensief overlegd gevoerd middels een bemiddelaar de heer R. Mangé, projectleider 
van het project Hollandsche IJssel om tot een finale afrekening van alle ter discussie staande punten m.b.t. de 
overname van de openbare gronden te komen. Op 21 oktober 2013 hebben Partijen finale overeenstemming 
bereikt en is dit middels een vaststellingsovereenkomst schriftelijk bevestigd.  
 
Dikke Boom: 
In het bestemmingsplan “IJsseldijk Noord” is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om drie woningen te bou-
wen, een parkeerterrein aan te leggen en natuurontwikkeling te realiseren. De gemeente beziet in samenspraak 
met het projectteam Hollandsche IJssel en de eigenaar, mede met inachtneming van de regelgeving en het gel-
dende beleid, of en op welke wijze woningbouwontwikkeling in combinatie met openbaar gebied mogelijk is.  
De locatie maakt onderdeel uit van de afspraken tussen het Hoogheemraadschap (HHSK), de gemeente en de 
provincie. In de brieven d.d. 7 juni 2011 (PZH) d.d. 8 juli 2011 (HHSK) is aangegeven dat naast Middelblok en 
Kattendijk ook geluidreducerend asfalt wordt neergelegd t.h.v. de bouwlocaties AVIA en Dikke Boom. Dit ge-
beurt na afronding van de bouwwerkzaamheden.  
 
In december 2013 heeft Rijkswaterstaat watervergunning verleend voor onder andere het realiseren van vier 
woningen, het aanbrengen van beschoeiing en beplanting, het realiseren van ligplaatsen behorende bij de nieu-
we woningen en het voor de damwand realiseren van een vooroever of een schanskorf. In aansluiting hierop 
wordt gewerkt aan een inrichting van het gebied en zal één en ander in een beeldkwaliteitsplan worden gepre-
senteerd.  
 
Boele 
In januari/ februari is in de leeflaag van de Zelling Boele, als laatste actie en afronding van de werkzaamheden, 
een “landbouw” drainage aangebracht. 
 
Dit ter verdere optimalisatie en beheersing van de geohydrologische isolatie van de grondwaterstand op de loca-
tie. Daarnaast zullen enkele grasbetonstenen in het talud worden vervangen. De bewonersbrief is al aan de 
commissie toegezonden.  
De werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond in de week van 27 januari t/m 31 januari 2014 (week 5). 
De begeleiding van de werkzaamheden zijn door de Grontmij uitgevoerd.  
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Na afronding van de werkzaamheden zal een briefrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden worden op-
gesteld. De conclusie van deze rapportage zal op deze plek worden verwoord. 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
  
Geitenwei 
In oktober 2010 is gebleken dat er op enkele plekken water inclusief olie uit het stortmateriaal door de afdekken-
de kleilaag naar boven wordt geperst. Er zijn toen tijdelijke voorzieningen in de vorm van oliebooms getroffen om 
de verspreiding van olie naar de Hollandsche IJssel te voorkomen.  
Nieuwe tijdelijke maatregelen 
Op de plekken waar de kleilaag nog maar 0 – 30 cm dik is, zijn beaumatten toegepast. De totale oppervlakte 
beslaat ca 1.000 m2. Beaumatten is een geweven doek in een breedte van 5m1. 
De matten zijn in het werk aan elkaar gestikt. Onder de matten wordt eerst nog een folie gelegd. De folie fun-
geert als scheidingslaag tussen vul en schoon en mogelijk ook als beperking van de uittreding. 
De matten zijn in het werk gevuld met zand dat per as is aangevoerd. De aanvoer vindt, in afwijking van het 
saneringsplan, plaats vanuit de richting Ouderkerk aan den IJssel. 
De toepassing van Beaumatten is een tijdelijke maatregel.  
 
Op 26 september 2013 is in de vergadering van de Commissie VROM een terugkoppeling gegeven van de uit-
gevoerde onderzoeken, een doorkijk naar de oplossingsrichting en een toelichting op de aanleg van de tijdelijke 
voorzieningen met de Beaumatten om verdere erosie tegen te gaan. Daarnaast is aangegeven dat de tijdelijke 
beheersmaatregelen worden voorgezet in afwachting van de uitvoering van de aanvullende bodemsanerings-
maatregelen. 
De omgevingsdienst Midden-Holland heeft als bevoegd gezag ingestemd met het voorstel om de Beaumatten 
toe te passen als voorlopige herstelmaatregel.  
 
In het 4e kwartaal 2013 zijn de onderzoeken naar de oorzaak en de oplossing van de problemen met betrekking 
tot uittreding van water/olie op de locatie afgerond.  
De oplossing van de uittredingsproblematiek voorziet in het aanbrengen van een folie, het aanbrengen van een 
laag grond/klei, en het aanleggen van een drainage systeem. Ook zullen extra maatregelen worden genomen 
om erosie van de schone afdeklaag te voorkomen. 
Voorbereiding en aanbesteding aanvullende bodemsaneringsmaatregelen:  1e en 2e kwartaal 2014 
Uitvoering aanvullende bodemsaneringsmaatregelen:    prognose 3e kwartaal 2014 
De voorbereiding en begeleiding van de werkzaamheden zal door de Grontmij worden uitgevoerd.  
Bij de herinrichting van het Geitenwei als gevolg van de aanleg van de gasleiding zal de parkeerplaats op ver-
zoek van omwonenden  in westelijke richting worden verlegd. 

 
Schanspolder 
In het eerste kwartaal van 2014 worden in het kader van de nazorg diverse werkzaamheden uitgevoerd. De 
werkzaamheden staan vooral in het teken van de afwatering van hemelwater. De bewonersbrief is al aan de 
commissie toegezonden. De aanvullende maatregelen worden in 2 fasen uitgevoerd. 
Fase 1 betreft herstel- en optimalisatie werkzaamheden ten behoeve van het grondwaterbeheer.  
Fase 2 betreft het verlengen van de bestaande folie en zullen extra maatregelen worden genomen om erosie 
van de schone afdeklaag te voorkomen 
Uitvoering werkzaamheden fase 1:  
de werkzaamheden zijn eind januari gestart en duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, circa 5 weken. 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
Voorbereiding en aanbesteding uitvoering werkzaamheden fase 2: 1e en 2e kwartaal 2014.  
Uitvoering werkzaamheden fase 2:       Prognose 3e kwartaal 2014. 
De voorbereiding en begeleiding van de werkzaamheden zal door de Grontmij worden uitgevoerd.  
 
Zuidwestelijke Randweg  
Aansluiting Middelblok - ZWR: 
De Provincie Zuid-Holland heeft het gebied rond de aansluiting op het Middelblok gewijzigd. Als gevolg daarvan 
is de bushalte een stukje verplaatst en zijn de aansluitingen voor motorvoertuigen fietsverkeer gewijzigd. De 
werkzaamheden zijn uitgevoerd in week 38 (2013). 
Het college is hierover niet tevreden en heeft op 16 januari 2014 een brief naar GS gestuurd om te wijzen op de 
onduidelijke oversteeksituatie voor fietsers en mogelijke gevaren van de sterke hellingshoek van de weg richting 
de dijk en heeft verzocht om een gesprek met gedeputeerde mevrouw De Bondt om deze punten aan te kaarten. 
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De provincie heeft per 12 februari geantwoord dat het ontwerp conform de richtlijn is en niet verder is te optima-
liseren. Wel hebben zij besloten om de verkeerssituatie nog veiliger te maken; 

1. door het aanleggen van een geleiderail aan de rand van het talud en  
2. de aankoop van een stuk grond in de binnenbocht. Hierdoor kunnen de zichtlijnen worden verbeterd en 

kan het verkeer eerder anticiperen. 
De voorstellen worden nog bestudeerd. Op 8 mei 2014 is wethouder Segers in overleg getreden met provincie 
over de ontsluiting. Naar aanleiding van dit overleg gaat provincie in overleg met Arriva over de noodzaak van 
de bushalte. Bij verwijderen van de bushalte – en strook ontstaat meer ruimte om een betere fietsoversteek te 
maken.  
 
Afstaltering IJsseldijk 
Op 30 juni start het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) met de asfaltering van 
de IJsseldijk met geluidsreducerend asfalt. Eerst worden de slechte stukken gerepareerd. Daarna wordt geheel 
geasfalteerd. Rode fietssuggestiestroken worden in een gang mee genomen. In de commissievergadering van 
19 mei a.s. is door HHSK hierover een presentatie gegeven.  
 
Fase 1 (start 30 juni; gereed 18 juli) bestaat uit het gedeelte van de kruising Lageweg/ IJsseldijk-Noord tot aan 
de bebouwde komgrens van Gouderak. In overleg met Arriva is gekozen voor de volgende twee busroutes. De 
pendelbusjes zullen rijden gedurende de tijden dat de normale bus zou rijden, dus van ca. 06.30 tot ca. 24.00 
uur. Hoewel de dijkvakken ’s avonds weer beschikbaar zijn, blijven de pendelbusjes rijden. Dit om te voorkomen 
dat er misverstanden ontstaan of omdat door uitloop van werkzaamheden op een bepaalde dag het dijkvak wat 
later weer beschikbaar is. Busroute I zal gereden worden met kleine bus. Route loopt via “Groene dijk”, Lage-
weg. Passagiers worden in Ouderkerk aan den IJssel bij halte afgezet. Men kan overstappen op bus richting 
Rotterdam of bus richting Gouda. Laatste rijdt over provinciale weg via Bergambacht naar station Gouda. Bus-
route II zal gereden worden met kleine bus. Bus rijdt via Kranepoort / Lange Rol / Dorpsstraat naar station Gou-
da vice versa. Voor beide routes wordt aan de hand van bezettingcijfers bekeken of tijdens de spitstijden mid-
delgrote bus ingezet moet worden.  
 
Fase 2 (start 21 juli, gereed 31 juli) bestaat uit het gedeelte van de Provincialeweg N207 tot aan de bebouwde 
komgrens van Gouderak. De bus zal tijdens deze fase vanuit Ouderkerk aan den IJssel doorrijden tot aan Gou-
derak en vervolgens weer terugrijden naar Ouderkerk aan den IJssel, alwaar men op de bus naar Rotterdam of 
Gouda kan stappen. De bus naar Gouda rijdt over de provinciale weg via Bergambacht naar het station. Indien 
blijkt dat dit voor passagiers uit Gouderak niet goed werkt zal met de veerdienst Gouderak worden gesproken 
over inzet van de pont. 
 

Verkeerstelling Gouderak 
In april en september 2012 is door een extern bureau verkeerstelling uitgevoerd om de impact van de ZWR op 
de dijk in kaart te brengen. De memo is in de Cie VROM (nov. 2012) besproken. Belangrijkste conclusies: een 
daling van de verkeersintensiteit in de kern Gouderak, behalve de Essendreef en de komgrens aan de Middel-
blok zijde. Dit houdt mogelijk verband met de ingebruikname van de Gouderakseburg en het daardoor vermin-
derde gebruik van de veerdienst.. In oktober 2013 is een nieuwe telslangmeting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de 
verkeersintensiteit naar de Gouderaksebrug is toegenomen. De verkeersintensiteit richting Kattendijk ligt iets 
onder het niveau van april 2012. Het verkeer over de Dorpsstraat is licht gestegen ten opzichte van april 2012.  
 
De werkzaamheden aan gemaal Verdoold, Kattendijk 1 te Gouderak zijn iets uitgelopen. Het werk is eind 2e 
kwartaal 2014 afgerond. Het asfalt voor gemaal Verdoold van de komgrens tot aan de bebouwing van kern 
Gouderak wordt vervangen door klinkers en meegenomen bij de asfalteringswerkzaamheden van de Kattendijk.  
 
Gesprekken Arriva/dienstregeling  
Op 13 februari heeft een eerste overleg plaatsgevonden over het verplaatsen van haltes en het realiseren van 
een extra halte. De plannen die Arriva heeft overlegd behoeven op onderdelen nog wat meer onderbouwing, 
m.n. voor wat betreft reizigersaantallen en onderlinge afstanden tussen de haltes.  
Zodra hier meer duidelijkheid over is zal Arriva met een aangepast voorstel komen, waarover ook met het Hoog-
heemraadschap als wegbeheerder zal worden overlegd. Voor wat betreft de geplande halte tussen de Breeweer 
en de begraafplaats zal in overleg met gemeentewerken een plannetje worden opgesteld voor het plaatsen van 
een wachthokje. Ook zullen de diverse locaties bekeken worden op de mogelijkheid voor het plaatsen van een 
fietsenstalling. Met de technische man van Arriva zullen de locaties ter plekke worden bekeken, waarna een 
definitief voorstel aan het college kan worden voorgelegd. 
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Met Arriva en gemeentewerken zijn onlangs de laatste details van de locaties van de nieuwe haltes besproken. 
Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven geen problemen met de nieuwe locaties te hebben. Binnenkort kan 
dan ook een voorstel aan het college worden voorgelegd. 
 
Het overleg om te komen tot besparing op schoolvervoer, door dit te combineren met het reguliere vervoer, moet 
nog worden opgestart.  
 
In december 2013 zijn per brief de wensen voor de dienstregeling 2015 naar de Vervoerregio gestuurd. In onze 
brief zijn de dezelfde wensen geuit als voor 2014, aangevuld met het verzoek voor een extra bus in de middag 
ter vervanging van het leerlingenvervoer. De vervoerregio bundelt de wensen en stuurt deze door naar Arriva. 
O.a. aan de hand hiervan stelt Arriva een lijst van wijzigingen voor (als voorloper van het Vervoerplan 2015), 
welke medio februari aan de Stuurgroep Zuid-Holland Noord wordt voorgelegd. 
 
Arriva heeft inmiddels bericht dat er geen gehoor wordt gegeven aan ons verzoek tot aanpassing van een aantal 
rittijden. Wel heeft Arriva ingestemd met een wijziging van de busroute en een halte nabij De Appelgaard. In 
week 7 vindt er overleg plaats over de exacte locaties van de haltes op de Lageweg en de Kattendijk. De route 
via de Groenendijk komt hiermee te vervallen. Ook wil men in overleg met gemeente en K5 bekijken in hoeverre 
het mogelijk is om meer scholieren via de normale lijndienst te laten reizen om tot besparing op het schoolver-
voer te komen. 
 
Fusie natuur- en recreatieschappen. 
De Natuur- en recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. gaan op in een nieuwe gemeen-
schappelijke regeling, Groenalliantie midden-Holland en omstreken.  
De gemeenteraad is op 6 februari 2014 in meerderheid akkoord gegaan met de fusie. 
Op 24 april 2014 heeft de gemeenteraad de heer T.C. Segers benoemd tot lid van het Algemeen bestuur van de 
Groenalliantie Midden-Holland en de heer J. de Prieëlle tot plaatsvervangend lid. 
Op 22 mei 2014 heeft de constituerende vergadering van het natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-
Holland en omstreken plaatsgevonden. Omdat er nog veel zaken geregeld moeten worden voordat de nieuwe 
GR volledig kan functioneren, worden de bestuurstaken gefaseerd van het NRSK en RP naar de nieuwe GR 
overgedragen en pas per 1 januari 2015 alle aan de exploitatie verbonden rechten en plichten. Het AB van de 
GR Groenalliantie richt zich in 2014 daarom allereerst op het bestuurlijk, juridisch, financieel en administratief 
inregelen van de nieuwe GR Groenalliantie. De volledige exploitatie wordt pas overgedragen 1 januari 2015. 
 
Veer Gouderak – Moordrecht 
Per brief van 1 oktober 2013 heeft de exploitant van de Veerdienst Gouderak Moordrecht een verzoek ingediend 
om in overleg te treden om de continuïteit van veerdienst en werknemers te kunnen waarborgen. Na ambtelijke 
en bestuurlijke gesprekken is exploitant schriftelijk verzocht om een accountantsrapport, waarmee inzicht wordt 
verschaft in de bedrijfsvoering vanaf ingebruikname van de Gouderakse brug. Op 28 november 2013 heeft ex-
ploitant aangegeven dat hij de exploitatie op korte termijn moet stoppen wanneer het huidige tekort niet op enige 
manier wordt aangevuld. College van burgemeester en wethouders hebben dit verzoek afgewezen, omdat dit in 
strijd is met het gemeentelijke aanbestedingsbeleid en de overeenkomst geen ruimte biedt om bij te dragen in de 
exploitatie. De gemeente is als aanbestedende dienst aangewezen om voor deze dienst na toestemming van de 
gemeenteraad een concessie te verlenen, waarbij naast de veerdienst ook andere partijen kunnen meedoen.  
Naar aanleiding van vragen uit de commissie VROM van 15 mei 2014 is op 22 mei 2014 gesproken met de fami-
lies Bouter en Swieb. Op 27 mei 2014 is hiervoor een voorstel ontvangen voor een tijdelijke exploitatie. Dit voor-
stel wordt meegenomen bij de overwegingen in het geval dat de veerdienst Gouderak – Moordrecht mocht stop-
pen.  
 
VROM projecten: wethouder R. Boere  
 
Middelblok-Klein 
Het plan is op 25 augustus 2011 gepresenteerd in de commissie VROM. Het plan is positief ontvangen en de 
commissie heeft ermee ingestemd om het plan voor advies voor te leggen aan de Stuurgroep Hollandsche IJs-
sel. Op 28 september 2011 heeft de Stuurgroep Hollandsche IJssel ingestemd met het Beeldkwaliteitsplan Loca-
tie Middelblok, Gouderak d.d. 24 augustus 2011. Op grond van het geldende bestemmingsplan “Middelblok” kan 
een wijzigingsplan voor de locatie worden opgesteld. Omdat gebleken is dat het bestemmingsplan “Middelblok” 
met betrekking tot de wijzigingsbevoegdheid enkele juridische onvolkomenheden bevat, is besloten een partiële 
herziening van het bestemmingsplan op te stellen. Qua ruimtelijke inrichting van het gebied dienen de voor-
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waarden uit het bestemmingsplan “Middelblok” die betrekking hebben op de wijzigingsbevoegdheid en het 
beeldkwaliteitsplan d.d. 24 augustus 2011 in acht te worden genomen.  
 
 
Gouderak Centrum , Locatie School met de Bijbel ,Lo catie Kranepoort en Rabobank  
Op 22 november 2010 is de koop/realisatieovereenkomst ondertekend.  
Gouderak centrum:  
Helaas hebben de WSG en de kerkenraad (Het Baken) een geschil gehad. Partijen hebben in onderling overleg 
besloten om de plannen om een nieuw Baken te realiseren te staken en dat ieder zijn eigen weg gaan. Voor de 
Gouderak Centrum heeft dit de volgende consequenties: 
• Het Baken maakt zijn eigen plan voor een nieuw gebouw op de huidige locatie. 
• De WSG start in april met de bouw van 12 woningen i.p.v. 15 woningen op de locatie Centrum ( het bestaande 
Baken staat voor een groot deel op de plek van de drie geplande woningen nabij de kerk). Oplevering januari 
2014. 
Op 29 oktober 2013 heeft onder leiding van de heer Louter een bijeenkomst plaatsgevonden over de verschil-
lende initiatieven in Gouderak Centrum. In deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van VvE 
‘Kranehof’ ((winkeliers), de Hervormde gemeente Gouderak (Het Baken), de Woningstichting Gouderak en de 
Gemeente Ouderkerk. De vertegenwoordigers hebben hun plannen gepresenteeerd dan wel de behaalde resul-
taten vermeld en hebben over en weer duidelijk aangegeven hoe zij staan tegenover de plannen van de ver-
schillende partijen. 
De conclusie was dat de plannen niet zonder meer gerealiseerd konden worden. Het overleg krijgt nog in de-
cember 2013 een vervolg. 
Op 25 februari heeft uiteindelijk het vervolggesprek plaatsgevonden. De hoofdrolspelers waren hier weer bij 
aanwezig. De conclusie is dat de gedachte van een win-win situatie voor Gouderak centrum helaas niet haal-
baar is. Partijen kiezen voor een eigen weg en een eigen ontwikkeling. 
De heer K. van Berk, heeft op persoonlijke titel op 30 april 2014 de bevolking van Gouderak en enkele specifieke 
groepen en partijen, waar onder de gemeente Ouderkerk, uitgenodigd voor een presentatie. De presentatie richt 
zich op de ontwikkelingen rondom het Baken en het Dorpshuis. De presentatie is gehouden op 8 mei 2014 in het 
dorpshuis te Gouderak. 
 
Terrein Goudriaan Transport/ Geer en Zijde: 
De gemeenteraad heeft op 28 januari 2010 ingestemd met het plan.  
Door de algemene recessie komt het project niet van de grond. 
De ontwikkelaar heeft eind april aangegeven om het concept te veranderen. Kortom meer goedkopere koopwo-
ningen voor starters maar ook de mogelijke constructie om de grond ‘tijdelijk’ in erfpacht uitte geven. De ge-
meente wacht deze nieuwe ontwikkeling af. 
 
Lokatie Koningin Wilhelminaschool  
In de raadsvergadering van 20 maart 2014 zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten t.b.v. de ontwikkeling van 
de woningen op de hoek Burgemeesters Van Waningstraat/Burgemeester Neetstraat en de programmering, i.c. 
6 eengezinswoningen en 16 appartementen vastgesteld. De initiatiefnemer is Woningbouwstichting ‘Samenwer-
king’. De woningbouwstichting werkt nauw samen met Adriaan van Erk Ontwikkeling B.V., die voor eigenreke-
ning en risico de 6 eengezinswoningen (koop) zal realiseren. 
 
21 03 2013  vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad 
06 06 2013 vaststelling krediet door gemeenteraad 
19 06 2013 verlening omgevingsvergunning 
17 12 2013 1e paal 
20 03 2014 raadsbesluit programmering en stedenbouwkundige uitgangspunten 
27 03 2014 info avond woningbouwplannen t.b.v. omgeving 
19 06 2014 behandeling bestemmingsplan woningbouw commissie VROM  
09 07 2014 vaststelling bestemmingsplan woningbouw gemeenteraad 
1 nov 2014 oplevering school 
Nov 2014 sloop oude basisschool 
Dec 2014 start bouw woningen 
 
Locatie Peuterspeelzaal Gouderak 
De gemeente is vanaf 22 januari 2010 eigenaar geworden van het perceel. 
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De locatie peuterspeelzaal grenst aan de locatie van het voormalige ‘Groene Kruis’ gebouw, Dorpsstraat 92. De 
opstal is in bezit bij de Vierstroom en de grond is in eigendom van de gemeente. De gemeente en de Vierstroom 
staan één ontwikkelpartij voor ogen die en de locatie peuterspeelzaal ontwikkelt en de ombouw van het groene 
kruisgebouw naar drie starterswoningen oppakt. Op 13 september 2011 is hiervoor met de Vierstroom een inten-
tieovereenkomst getekend. 
In februari 2013 is een plan ingediend voor de realisering van drie startersappartementen in het bestaande ge-
bouw Dorpsstraat 92 (opstal is eigendom van de Vierstroom) en voor een vrijstaande woning in het bestaande 
gebouw van de peuterspeelzaal, Dorpsstraat 94 (eigendom gemeente). De grond onder de opstallen 92 en 94 is 
eigendom van de gemeente. Het plan is voorzien van een financieel bod op de panden en de onderliggende 
grond. Het plan en het financiële bod zijn op 26 maart 2013 in het college van B & W behandeld.  
Op 28 maart is een principe overeenkomst bereikt met de ontwikkelaar. Op 16 mei volgt een afspraak met de 
eigenaar van de opstal Dorpsstraat 92, de Vierstroom. 
Eind mei overeenstemming bereikt met de Vierstroom en de ontwikkelaar ‘This side up’.  
Ten behoeve van de overdracht wordt nog een bodemonderzoek verricht in september. Daarna wordt de over-
eenkomst getekend. 
In de bodem is lood aangetroffen. Het betreft een beperkte plek. De mengmonsters zijn opnieuw uitgesplitst en 
geanalyseerd. De plek wordt steeds verder uitgekarteerd. Op één boring na blijven alle geconstateerde waarden  
onder de waarde die “normaal” is in het gebied. Nu moet nog onderzoek worden gedaan om te bepalen of er 
sprake is van meer of minder dan 25 m3 sterk verontreinigde grond. In week 2 is het vervolg onderzoek uitge-
voerd. De verontreinigde grond zit onder de bestrating van het terrein en is daarmee niet direct toegankelijk (ge-
weest) voor gebruikers van het terrein. 
 
Locatie aan de Waal Gouderak 
Ten aanzien van deze locatie, die in particulier bezit is, is nog geen actie ondernomen. 
 
Locatie Lange Rol Gouderak 
Ten aanzien van deze locatie, die in particulier bezit is, is nog geen actie ondernomen. 
 
Provinciale Structuurvisie / Visie ruimte en mobili teit 
Gedeputeerde Staten stellen voor om het visiegedeelte van de Provinciale Structuurvisie (PSV) en de Beleidsvi-
sie Mobiliteit samen te voegen. Hiervoor zijn twee redenen: inhoudelijke verbanden tussen beide visies en de 
wens om op termijn tot een integrale omgevingsvisie te komen. De oorspronkelijke planning van de Structuurvi-
sie zal bij de integratie van de visies voor Ruimte en Mobiliteit worden aangehouden. De planning is dat de visie 
in januari 2014 wordt vrijgegeven voor inspraak.  
 
Visie Ruimte en Mobiliteit 
In de periode 8 januari 2014 tot en met 18 februari 2014 ligt de ontwerp-visie Ruimte en Mobiliteit, de Verorde-
ning Ruimte, het Programma Ruimte en het progamma Mobilitiet ter inzage. Zowel regionaal (ISMH) als subre-
gionaal (Krimpenerwaard) is een zienswijze ingebracht. Als belangrijkste aspecten zijn te noemen: 
- De regio en de provincie hebben gebouwd aan wederzijds ruimte en vertrouwen op verschillende be
 leidsterreinen. De inhoud van de door de regio (in samenspraak met de provincie) opgestelde visies en 
 agenda’s worden niet teruggevonden.  
- De flexibiliteit in de visie waardoor er mogelijkheden zijn voor lokaal maatwerk, wordt in de Verordening 
 Ruimte aan banden gelegd.  
- Gewezen is op een nieuw gehanteerde term “bestaand stads- en dorpsgebied” (BSD). Deze is voor de 
 meeste kernen kleiner van omvang dan de bekende “rode contouren”.  
- De toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking, waarbij in eerste instantie sprake moet zijn 
 van een behoefte die regionaal is afgestemd en die de instemming heeft van GS.. 
- Verzocht is de voorwaarde om een maatschappelijke tegenprestatie (sloop, aan leg groen en/of financië-
 le bijdrage) te leveren bij stedelijke- en ruimtelijke ontwikkelingen buiten BSD te schrappen. 
- Ten aanzien van de EHS is verzocht de mogelijkheid van agrarische natuurbeheer en de daarbij beho-
 rende ruimtelijke ontwikkelingen explicieter op te nemen.  
- Verzocht is de Bedrijventerreinstrategie Midden-Holland te implementeren in de visie en het programma 
 en de reserveringen van de bedrijventerreinen per kern over nemen. 
In totaal zijn er 415 zienswijzen ingediend door overheden, maatschappelijke organisaties, particulieren en stich-
tingen. De provincie behandelt de zienswijzen in de nota van beantwoording. Gedeputeerde Staten zullen deze 
nota op 22 april 2014 vaststellen. Te uwer informatie treft u bijgaand de ingediende zienswijzen namens de K5-
gemeenten en de regio (ISMH) aan. 
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Gedeputeerde Staten hebben de Nota van Beantwoording op 22 april 2014 vastgesteld (http://www.zuid-
holland.nl/07._nota_van_beantwoording_vrm_gs_22_april_2014.pdf ). Aan een aantal zienswijzen is tegemoet-
gekomen. Omdat de formulering in de Nota van Beantwoording hier een daar nog te algemeen is (de wijze 
waarop kaarten zullen worden aangepast, de status en functie van regionale visies, het aantal beschermingsca-
tegorieën en zo ja, waar liggen deze, zo nee, dan te inperkend voor een deel van de Krimpenerwaard), is vanuit 
de regio Midden-Holland gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de zienswijze op onderdelen in de hoorzitting 
van 23 mei2014.  
 
Verbetering IJsseldijk Gouda 
Inde commissie VROM vergadering van 12 april heeft mevrouw Ubink van Hoogheemraadschap van Rijnland 
het p.v.a. gepresenteerd voor de aanpak van de IJsseldijk in Gouda. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is 
de initiatiefnemer voor de dijkverbetering. 
Op 2 juli 2012 heeft het H.v.R. voorlichting gegeven over het project aan de bewoners van Veerstalblok. 
 
Namens de bewoners is op 1 augustus 2012 een kopie van de brief aan de stuurgroep en de Klankbordgroep 
‘Project verbetering IJsseldijk Gouda’ ontvangen. De bewoners spreken zich uit voor een verbetering van de 
waterkering over de huidige dijk i.c.m. een met een dijkdoorsteek/verbinding naar de Hollandsche IJssel. 
Formeel kunnen bewoners/belanghebbenden pas een zienswijze indienen tegen de plannen als een MER en 
een bestemmingsplan. Deze stukken zullen echter pas ter visie worden gelegd wanneer zicht is op de financie-
ring van het project.  
 
Parkeerterrein v.v. Spirit/Sportlaan 
Met het oog op de parkeerdruk aan de Sportlaan wordt door Spirit de mogelijkheid onderzocht om een deel van 
de bezoekers aan Spirit op zaterdag, gebruik te laten maken van de (oude) noordelijke entree van Spirit.  
In de commissievergadering van 29 november 2012 is dit onderwerp besproken aan de hand van foto’s door 
een bewoner. Afgesproken is dat een plan van aanpak wordt opgesteld. Het p.v.a. (zie onderstaand schema) is 
begin februari opgesteld. Een extern (verkeerskundig) bureau zal om advies worden gevraagd. 
Advies is uitgebracht en telling is uitgevoerd. Voor de zomer wordt nog een aanvullend advies uitgebracht. 
Resultaten zijn nog voor de zomervakantie besproken met v.v. Spirit. 
V.v. Spirit heeft intern afgesproken dat alle uit spelende teams in principe vertrekken vanuit de Dekkerstraat. Het 
effect moet nog gemeten worden. 
Uit de laatste telling van 16 november 2013 blijkt dat de hoge parkeerdruk op het parkeerterrein ongewijzigd is.  
Het parkeerterrein aan de Dekkerstraat kent een bezetting tussen de 40 en 50%.  
Deze cijfers worden betrokken bij de planvoorbereiding van de herinrichting van het parkeerterrein. 
Op 25 februari 2014 heeft een inloopavond plaatsgevonden voor de mogelijke inrichting van het terrein. Tijdens 
deze avond zijn diverse opmerkingen gemaakt en verbeteringen aangereikt. Deze punten zijn verwerkt in het 
ontwerp en opnieuw op 11 maart jl. gepresenteerd aan de omgeving.  
Op basis van het aangepaste ontwerp is consensus bereikt met de omgeving. De uitvoering is nog voor dit jaar 
(2014) gepland. 
 
Staringhlaan  
Op 6 februari 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Nieuw Staringh” vastgesteld. Het bestem-
mingsplan is inmiddels onherroepelijk. Het plan maakt de bouw van 16 woningen mogelijk. Bij de verkenning van 
de markt is niet heel veel enthousiasme voor een starterswoning ondervonden. De ontwikkelende partij heeft 
gevraagd om binnen de kaders van het bestemmingsplan het aantal woningen en ook de programmering aan te 
passen. Het voorstel is eind mei ontvangen. 
 
Dekker (Kerkweg) 
Recent (feb 2014) heeft een nieuwe ontwikkelaar zich enthousiast gemeld bij de gemeente met een plan met 
grondgebonden woningen aan de Kerklaan en op het achterterrein. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat de 
plannen eind februari aan het college gepresenteerd zouden worden. 
Ondanks deze positieve ontwikkeling bereidt de gemeente ook een plan voor voor de doortrekking van het trot-
toir aan de Kerklaan.  
Bij de ontwikkeling is een belangrijk issue de aanwezige bodemverontreiniging. Op 27 maart 2014 heeft het be-
voegd gezag (ODMH) een bezoek ter plaatse gebracht. De ODMH, aannemer (Wout Visser) en eigenaar heb-
ben afgesproken dat meer kennis noodzakelijk is omtrent de bodemverontreiniging onder de gebouwen. Deze 
kennis kan alleen verkregen worden wanneer de gebouwen worden gesloopt. De aannemer zal hier initiatieven 
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voor ondernemen. De aannemer heeft op 2 mei wel gevraagd om meer zekerheden omtrent de nieuwbouw 
plannen op het perceel van de te slopen loods. Voor  de commissie VROM vergadering van 19 juni 2014 wordt 
een presentatie van de plannen geagendeerd. 
 
In verband met de sloop van de bedrijfsgebouwen zal het terrein, inclusief het ontbrekende stuk trottoir, door de 
aannemer in de hekken worden gezet. 
 
 
 
VROM projecten: burgemeester J. de Prieëlle 
 
Initiatief kerkgebouw Hersteld Hervormde Gemeente ( HHG) 
In de raadsvergadering van 20 maart 2014 is de stedenbouwkundige visie op de strook grond tussen de Abelen-
laan en het Zijdepark vastgesteld.  
 
Procedure 
De HHG heeft op 10 april jl. een principeplan ingediend voor de uitwerking van het kerkgebouw. Het principeplan 
is uitgewerkt conform bovengenoemd raadsbesluit. 
Op 13 mei heeft het college besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het principeplan. In 
de vergadering van de Commissie VROM d.d. 15 mei heeft het college de principeaanvraag en de beoordeling 
daarvan toegelicht. 
 
Aanvraag 
Op 22 mei is door de HHG een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. 
De aanvraag zal op de gebruikelijke wijze door het college worden beoordeeld en worden doorgeleid via de 
commissie(s) naar de gemeenteraad. Dit proces zal conform de gebruikelijke werkwijze worden afgehandeld. 
Tegen een ontwerpbeschikking met concept-verklaring van geen bedenkingen kunnen zienswijzen worden inge-
diend. Een verleende omgevingsvergunning staat open voor beroep en hoger beroep. 


