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3026 

 

Onderwerp 

Koudasfalt Gouda 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van 

Provinciale Staten S. Keulen (PVDA), d.d. 13 maart 2015, bij mij de 

volgende vragen heeft ingediend: 

 

 

 

Toelichting 

Recent is de Koudasfaltcentrale aan de zuidrand van Gouda gesloten. Het gebied is 

door de eigenaar Volker Wessels te koop aangeboden aan de gemeente Gouda. De 

gemeenteraad van Gouda heeft het college van B&W van Gouda op 11 maart 2015 bij 

aangenomen motie verzocht de aankoop van het terrein te onderzoeken. 

 

Eerder heeft de locatie ook provinciale aandacht gehad, als onderdeel van het Project 

Hollandsche IJssel, een samenwerkingsverband van 9 overheidsorganisaties om de 

rivier weer schoner, mooier en Hollandscher te maken. In 1996 tekenden zij het 

Startcontract Hollandsche IJssel, gevolgd door het Uitvoeringscontract in 1999. Het 

Project Hollandsche IJssel omvatte 20 kilometer rivier en 40 kilometer oever. Op 

11 april 2013 is het Project Hollandsche IJssel officieel afgerond. 

 

Tijdens het project Hollandsche IJssel zijn ook voor de locatie Koudasfalt ambities 

uitgesproken. Zo stelt het Beeldkwaliteitsplan “Aan de kant van de Krimpenerwaard 

van de IJssel kan, wanneer de asfaltfabriek Koudasfalt verdwijnt, ingezet worden op 

een landschappelijke ontwikkeling, die voor heel Gouda betekenis kan hebben.” 

Vanwege de aanwezigheid van de Asfaltcentrale bleken de ambities echter niet 

haalbaar. 

 

1. Acht u het vanuit provinciale doelstellingen een kans om alsnog te onderzoeken of de 

locatie Koudasfalt door de overheid kan worden verworven en gesaneerd? 

 

2. Bent u bereid met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te overleggen of zij –in lijn 

met de deelname van het Ministerie van VROM aan het project Hollandsche IJssel- 

een bijdrage zouden willen leveren aan de verwerving en sanering van het terrein? 



 

Pagina 2/2 3.  Bent u bereid bij de eigenaar Volker Wessels aan te dringen op het verlengen van de 

periode waarbinnen het terrein exclusief aan de overheid te koop wordt aangeboden 

zodat er voldoende tijd is om die aankoop te onderzoeken? 

 

 

 

 

Den Haag, 13 maart 2015 

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 


