
Beantwoording vragen RTV Utrecht 
 
1. Hoeveel huizen zijn er de afgelopen jaren bijgebouwd in uw gemeente? 

Locatie Woningen In de periode tussen 2005 –  eind 2018 zijn er 277 woningen 
gebouwd, een gemiddelde van 19,8 woning per jaar. Noort Syde II 109 

Kardeel 43 

Hekendorp 18 

Touwfabriek 41  

Molenwal; voormalige 
busremise 

35 

Locatie voormalige 
Immanuelschool (boven 
gezondheidscentrum) 

14 

Papenhoeflaan (klein 
Hekendorp) 

17 

Totaal 277 

 
2. Hoeveel nieuwe huizen zijn er nodig in uw gemeente om aan de behoefte kunnen voorzien? 
Uit het Locatieonderzoek en de Woningmarktanalyse is naar voren gekomen dat de regionale 
behoefte aan woningen tot 2040 ca. 104.000 woningen bedraagt. Voor de Gemeente Oudewater  is 
de woningbehoefte berekend op 685 woningen (2018 tot 2040). Van deze 685 is voor de periode 
2018-2023 de potentiële woningbehoefte ingeschat op circa 135 woningen en nog eens 185 
woningen voor de periode tot en met 2028. 
 
3. Hoeveel kavels zijn er nu nog beschikbaar in uw gemeente? 
De gemeente Oudewater heeft nog  1 kavel op Kardeel van 868 m2 te koop staan, voor maximaal 2 
woningen. De beschikbare woningbouw locaties worden op dit moment allemaal ingezet voor 
woningbouw (zie vraag  4). De gemeente Oudewater heeft verder geen inbreidingslocaties meer. 
Wellicht dat zich op de langer termijn nog enkele kleine transformatiekansen voordoen (bijvoorbeeld 
winkel ombouwen tot appartementen).  
 
4. Hoeveel huizen staan er nu concreet op de planning op gebouwd te worden? 
Op dit moment zijn er op 2 binnenstedelijke locaties ‘harde’ plannen voor de bouw van in totaal 73 
appartementen. Op de  3 overige binnenstedelijke  locaties zijn 90 nieuwe woningen, voornamelijk 
appartementen,  gepland. Voor deze 3  locaties (Schuijlenburcht, Westerwal en Oranjepark) moet 
nog het beeldkwaliteitsplan (bkp)  gemaakt/ vastgesteld worden. De woningaantallen hier zijn nog 
onzeker (‘zacht’). Uitgaande van het feit dat deze plannen ook hun doorgang vinden, staat er in 
totaal een uitbreiding van  163 woningen op de planning. 
 

Locatie Aantal woningen Planfase 

Oranjebolwerck 52 ontwerp 

Wijngaardstraat 21 ontwerp 

Westerwal 60 bkp 

Oranjepark 2 20 bkp 

Schuijlenburcht 50 bkp, waarvan 40 vervanging  
 
5. Is er sprake van een tekort aan het aantal nieuwe woningen? Zo ja, hoe groot? Zo nee, hoe groot 

is het overschot? 
Ja, er is sprake van een tekort aan nieuwe woningen. Op basis van de behoefte en de aanwezige 
plancapaciteit kunnen we stellen dat er tot 2040 een plantekort is van tenminste 469 woningen.   


