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AGENDAPUNT Motie Vreemd aan de orde van de dag,  

 
 
 

Onderwerp: Participatierapport PWA-kazerne 

 
De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 6 maart 2019, 
 
Overwegende dat: 

 De planvorming rond de voormalige PWA-kazerne een lange voorgeschiedenis heeft en daardoor in 
de wijk gevoelig ligt; 

 Het college om die reden het Rijksvastgoedbedrijf heeft verzocht om - alvorens tot verkoop van het 
perceel over te gaan - een participatietraject in de wijk te doorlopen teneinde in beeld te krijgen voor 
welke planologische ontwikkeling breed draagvlak kan bestaan; 

 Het Rijksvastgoedbedrijf de omwonenden heeft uitgenodigd om mee te denken bij de invulling van 
het terrein wat geleid heeft tot het Participatierapport PWA-kazerne dat op 30 januari 2019 is 
aangeboden aan het college; 

 Het Rijksvastgoedbedrijf meermalen kenbaar heeft gemaakt het Participatierapport nadrukkelijk bij 
potentiële kopers onder de aandacht te brengen; 

 In de begroting van 2018 is vastgelegd dat participatie van omwonenden bij de planvorming 
en herontwikkeling van de PWA-kazerne nadrukkelijk wordt betrokken; 

 Het college in antwoord op technische vragen van CU en CDA reeds heeft geschetst hoe zij 
voornemens is om de raad te betrekken bij dit proces, 
 

 
Spreekt als zijn mening uit dat: 

 De bereidwilligheid van het Rijksvastgoedbedrijf om het participatietraject met de omwonenden te doen, 
positief wordt gewaardeerd; 

 Het participatierapport zowel vrij duidelijke contouren schetst voor een toekomstige gewenste 
ontwikkeling van het PWA-terrein, als breder gaande wensen die zich uitstrekken tot de wijk Gouda-
Noord als geheel; 

 De kaders die worden aangegeven in het Participatierapport belangrijk zijn om bij de verkoop (aan het 
begin van de planvorming) aan potentiële kopers mee te geven, zoals door het Rijksvastgoedbedrijf 
gebeurt; 

 Het van nog groter belang is dat bij de bestemmingsplanwijziging (aan het eind van de planvorming) 
wordt getoetst of de input van omwonenden ten aanzien van het PWA-terrein, zoals verwoord in het 
Participatierapport, serieus is meegenomen,  
 

motie 



 

 pagina 2 

 

 
Verzoekt het college: 
 

 Tot uitdrukking te brengen dat de input en aangedragen kaders uit het Participatierapport aangaande 
het PWA-terrein (zoals over wonen, parkeren en duurzaamheid) serieus genomen worden; 

 De koper(s) van het terrein in kennis te stellen van de inhoud van deze motie, zodat deze wens van 
de raad betrokken wordt bij de planvorming; 

 De wijkteams te betrekken bij de reactie van het college op het Participatierapport; 

 Bij het voorstel aan de raad tot wijziging van het bestemmingsplan PWA-kazerne gemotiveerd de 
redenen aan te geven als van de specifiek het PWA-terrein betreffende input uit het 
Participatierapport wordt afgeweken, 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Ondertekening en naam: 
 
SGP – Harold Hooglander 
 
PvdA – Mohammed Mohandis 
 
GroenLinks – Rolf van der Mije 
 
SP – Lenny Roelofs 
 
ChristenUnie – Christiaan Quik 
 
CDA – Huibert van Rossum 
 
Gouda 50+ – Astrid van Eersel – Bezemer 
 
 

 


