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Geachte heer Van Ojik, 

In de kernen van de provincie Utrecht is woningbouw de afgelopen jaren zeer moeizaam van de grond 
gekomen. Dit geldt ook voor de gemeente Oudewater. Het provinciale beleid inzake de 'rode 
contouren is een belangrijke oorzaak van deze problematiek. Door deze rode contouren, die door de 
provincie worden vastgesteld, kan de gemeente Oudewater niet voorzien in woningbouw om haar 
vitaliteit te behouden.. 

Voor de leefbaarheid in kleine kernen is het belangrijk dat beperkte uitbreidingsmogelijkheden benut 
kunnen worden. Hiervoor is lokaal maatwerk geboden. De gemeenteraad van Oudewater is van 
mening dat gemeenten zelf prima in staat zijn om lokale afwegingen te maken en dat plannen op dit 
moment vaak te eenvoudig door de provincie worden afgewezen. 

De gemeenteraad verzoekt u om woningbouw buiten de rode contouren nadrukkelijk aan de orde te 
laten komen tijdens het formatieproces en spreekt de verwachting uit dat goed gemotiveerde 
woningbouwplannen in de komende periode door het provinciebestuur vanuit een positieve 
grondhouding behandeld zullen worden. 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 
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