
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gouda, 18 april 2018 
 
 
 
 
Betreft: Collegevorming gemeente Gouda raadsperiode 2018-20122 
 
 
 
Aan: 
de onderhandelaars over een bestuursakkoord 2018-2022 en de overige fractievoorzitters, 
 
Gouda ~sterk~ aan de IJssel kijkt met een goed gevoel terug op de gemeenteraadsverkie-
zingen van 21 maart jongstleden. Uit de verkiezingsprogramma’s en onze gesprekken met 
diverse raadsfracties; en ook bij het Waterdebat is ons gebleken dat het cultuurhistorische 
water met alles wat daarmee samenhangt op grote steun en draagvlak bij de Goudse politieke 
partijen mag en kan rekenen. Het zal u niet verbazen dat wij daar zeer verheugd over zijn. 
 
Op grond van enkele actuele ontwikkelingen, de welwillende houding die wij bespeuren bij 
andere overheden en de vermoedelijk lagere kostprijs van een sluis enerzijds en de financiële 
positie van Gouda anderzijds pleiten wij hier voor een tekst in het bestuursakkoord die ruimte 
laat voor visieontwikkeling en besluitvorming op basis van gedegen verkenningen en inzichten. 
Een signaal in het bestuursakkoord dat afhankelijk van de uitkomsten van diverse onderzoeken, 
of zoals u wilt voortschrijdend inzicht, voor de Havensluis gelden worden gereserveerd is in dit 
stadium voldoende om verder met de provincie Zuid-Holland en Rijnland samen op te trekken. 
Hieronder lichten wij dat nader toe. 
 
Actuele ontwikkelingen en draagvlak bij andere overheden 
Mede op verzoek van onze burgemeester en wethouder Van Gelder is de Wateralliantie gestart 
met het opstellen van een visie op Gouda en het water. Dit is voortvarend opgepakt door de 
Wateralliantie en het proces wordt om niet gesteund door ingenieursbureau WB De Ruimte van 
Heleen Sarink.  
 
Als Gouda ~sterk~ aan de IJssel hebben we voorts overeenstemming met wethouder Van Vugt 
over de start en uitvoering van een onderzoek naar de mogelijkheden om een economische 
impuls te geven aan de zuidelijke binnenstad. Het optimaal benutten van de IJsseloevers, het 
openen van de Havensluis en de as Markt-IJssel komen in deze studie aan de orde. We hopen 
zeer binnenkort opdracht te kunnen verlenen. 
Met WB De Ruimte en Wateralliantie is afgesproken dat de resultaten van het onderzoek in 
worden gebracht in het proces van de visie-ontwikkeling. 
 
Voorts is ons bekend dat partijen als Hoogheemraadschap en Provincie mogelijk bereid zijn bij 
te dragen aan de kosten van het openen van de Havensluis. Maar u weet als geen ander dat wil 
je in aanmerking komen voor subsidies en bijdragen van derden je zelf ook financieel een duit 
in het zakje moet doen. Het is daarom van belang dat u als signaal naar medefinanciers de 
komende jaren weer financiële middelen gaat reserveren voor aanleg van de Havensluis. Van 
minstens even groot belang is, dat de gemeente zich geïnteresseerd toont in de mogelijkheden 
en daarover contact opneemt met Provincie en Hoogheemraadschap. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Uitkomsten en uitvoeringsprogramma’s 
De komende periode zal veel nieuwe informatie beschikbaar komen over de Havensluis en 
allerlei ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Wij noemen in dat verband: 
 

1. Het resultaat van het onderzoek naar de recreatieve vaarroute Oude Rijn-Hollandsche 
IJssel in opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, provincie Zuid-Holland en 
gemeente Gouda; 

2. De definitieve resultaten van het technisch onderzoek door Bureau De Ruimte naar de 
kostprijs van de Havensluis; 

3. De watervisie van de Goudse Wateralliantie 2022; 
4. Een uitvoeringsprogramma voor de erfgoedlijn Hollandse Waterlinie waar de centraal 

gelegen IJsselkade deel van uitmaakt; 
5. De Uitvoeringsagenda van de Rijke Groenblauwe Leefomgeving van de Provincie Zuid-

Holland. 
 

Tot op heden worden de realisatiekosten van de Havensluis ergens tussen de 7,5 en 10 miljoen 
euro geschat. Bureau De Ruimte, dat bezig is met een technisch onderzoek naar aanleg van de 
sluis, komt tot de voorlopige inschatting dat het bedrag significant lager wordt: ergens tussen de 
4,5 en 7 miljoen euro.  En die kosten hoeven dus niet alleen door Gouda te worden gedragen. 
 
2022 
Rijnland is voornemens om de geplande dijkverbetering tussen de Mallegatsluis en de Hane-
praaij in 2022 aan te vatten, het jaar dat Gouda viert dat het 750 jaar geleden stadsrechten 
ontving. Wat zou het mooi zijn als we dan ook de Havensluis kunnen vieren. 
 
Mede hierom en verder op grond van de bovengenoemde actuele ontwikkelingen, de welwillen-
de houding die wij bespeuren bij andere overheden, de vermoedelijk lagere kostprijs enerzijds 
en de financiële positie van Gouda anderzijds spreken wij de hoop en het vertrouwen uit dat het 
Bestuursakkoord 2018 – 2022 ruimte laat voor voortschrijdend inzicht bij het nemen van 
verdere beslissingen. 
 
Wij wensen u tijdens de onderhandelingsfase veel succes en zien uit naar een goede 
samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van Gouda ~sterk~ aan de IJssel, 

 

 

Gerard Overkamp, voorzitter 


