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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 13 maart 2018
samenvatting
Niet van toepassing.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 13 maart 2018.

2. T. van Vugt

Gouda Cheese Experience
samenvatting
In 2016 hebben twee Goudse initiatiefnemers aangegeven een Cheese
Experience in Gouda te willen beginnen. Aanleiding is de groei van het
aantal bezoekers aan Gouda en de beperkte mogelijkheden om Goudse
kaas te ervaren in de stad. Ze zien mogelijkheden om een extra attractie
en daarmee meer ‘beleving’ te bieden op het gebied van kaas aan het
groeiende aantal bezoekers in Gouda. De experience op zich moet de
toeristenstroom naar Gouda en de bredere Cheese Valley weer
versterken. Het bureau DST heeft inmiddels een planvoorstel voor een
Cheese Experience in de voormalige Arcade bioscoop aan de
Agnietenstraat 21 uitgewerkt. Bureau DST heeft in het verleden ook de
succesvolle Heineken Experience ontwikkeld. Naast de initiatiefnemers
hebben de gemeente Gouda en de provincie Zuid-Holland beide

financieel bijgedragen aan het planvoorstel van bureau DST, vanwege
het belang voor de toeristische ontwikkeling van het icoon kaas voor
Gouda en Cheese Valley.
Op 9 juni 2017 is het planvoorstel voor de Cheese Experience aan het
college van BenW gepresenteerd: “Het Huis van Gouda Kaas, waar
Gouda Kaas thuis komt”. Op 27 juni heeft het college met de
initiatiefnemers verder gesproken over de financiering van het plan. Naar
aanleiding van de presentatie en het gevoerde overleg over de
financiering van de plannen heeft het college op 22 augustus 2017
uitgesproken mee willen te werken aan het mogelijk maken van de
Cheese Experience.
Op 29 augustus is een intentieovereenkomst gesloten tussen de
initiatiefnemers en de gemeente Gouda op basis waarvan
initiatiefnemers in de gelegenheid zijn gesteld een nadere studie te doen
naar de haalbaarheid van de voorgenomen plannen voor een Cheese
Experience in het Arcadegebouw. Op 6 februari 2018 heeft het college
een kortlopende kasgeldfaciliteit beschikbaar gesteld ten behoeve van
de uitwerking van de plannen voor de Cheese Experience door de
initiatiefnemers.
De Cheese Experience kan een grote bijdrage leveren aan het
toeristisch product van Gouda en aan de ambitie om Gouda ook op het
gebied van kaas verder te profileren. Dit met het oog op de economische
versterking van de binnenstad. Meer bezoekers betekent meer
bestedingen in horeca en detailhandel en daarmee samenhangend meer
werkgelegenheid.
Op basis van de verder uitgewerkte plannen is op dit moment een
vervolgbesluit mogelijk met betrekking tot de Cheese Experience.
besluit
I. Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit in
principe tot:
1. het verstrekken van een gemeentegarantie op een door de
initiatiefnemers af te sluiten lening met een looptijd van 18 jaar. Ter
zekerheid voor de terugbetaling van de overeengekomen lening uit
te gaan van een looptijd van 18 jaar, vanaf jaar 4 lineair aflossend;
2. met het oog op het verstrekken van gemeentegarantie het
navolgende expliciet omschreven besluit, ter concretisering van het
besluit onder 1. te nemen: “Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente, gelet op artikel 160 lid 1 sub e van de
Gemeentewet VERKLAART: kennis te hebben genomen van het
model van de akte van borgtocht (conform bijgevoegd concept
model E2a/01122010), waarvan de inhoud niet wezenlijk zal
afwijken van de definitieve versie) van BNG Bank; en BESLUIT: Om
onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden
onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank
voor de richtige nakoming van alle verplichtingen van de Stichting
Cheese Experience uit hoofde van de (daarin genoemde) lening,
overeenkomstig de model akte van borgtocht met referentie

E2a01122010, een en ander tot een maximum bedrag van < .....> (te
vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen
boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten).”
3. Het informeren van de gemeenteraad door middel van bijgevoegd
memo, met een tekstuele aanpassing, en het beleggen van een
raadsbijeenkomst om het principe besluit toe te lichten en de
reacties van de gemeenteraad te vernemen alvorens een definitief
besluit te nemen.
II. Het college besluit tot het geheim verklaren van de business case en
de begeleidende memo’s met bedrijfsgevoelige informatie.

3. R.A. Tetteroo

Vaststellen uitwerkingsplan Westergouwe fase 2
samenvatting
De terinzagelegging van het ontwerpuitwerkingsplan Westergouwe fase
2 heeft geen zienswijzen opgeleverd. Het uitwerkingsplan kan worden
vastgesteld. Bij de vaststelling wordt een beperkte wijziging
doorgevoerd, omdat details in de verhouding openbaar en particulier
terrein zijn gewijzigd en de wens bestaat een middenspanningstation in
de noordpunt van het gebied toe te voegen.
Het uitwerkingsplan maakt de bouw mogelijk van fase 2 Westergouwe,
met uitzondering van de kavel waar voorheen een boerderij stond. Voor
dat perceel wordt in een later stadium nog een uitwerkingsplan
vastgesteld.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het gewijzigd vaststellen van het uitwerkingsplan Westergouwe fase
2, op grond van het bepaalde in artikel 3.9a Wet ruimtelijke
ordening;
2. het ter inzage leggen van het uitwerkingsplan gedurende 6 weken, in
verband met de mogelijkheid voor het instellen van beroep.

4. R.A. Tetteroo

Vaststelling uitwerkings- en wijzigingsplan Wieringenhof
samenvatting
De terinzagelegging van ontwerpuitwerkingsplan Wieringenhof heeft
geen zienswijzen opgeleverd. Het plan kan worden vastgesteld. Het
uitwerkings- en wijzigingsplan maakt de bouw van een
appartementengebouw in Westergouwe 1 mogelijk.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het uitwerkings- en wijzigingsplan Wieringenhof,
op grond van het bepaalde in artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening;
2. het ter inzage leggen van het uitwerkings- en wijzigingsplan
gedurende 6 weken, in verband met de mogelijkheid voor het
instellen van beroep.

5. H. Niezen

Aanbesteding Groene Energie 2020-2021 met optiejaren t/m2027
samenvatting
In 2010 hebben de gemeenten uit de regio Midden-Holland (met
uitzondering van Zuidplas) en de gemeenten Alphen aan den Rijn,
Rijnwoude en Nieuwkoop en het ISMH gezamenlijk een Europese
aanbesteding groene energie uitgevoerd. In 2015 is ook de gemeente
Zuidplas aangesloten en heeft opnieuw een Europees
aanbestedingstraject inkoop groene energie plaatsgevonden. Deze
laatste aanbesteding heeft geresulteerd in contracten voor de levering
van duurzaam opgewekte elektriciteit en vergroend gas voor de periode
2015 tot en met 2019. Op 31 december 2019 lopen deze contracten af.
Voor de jaren 2020 en verder dient opnieuw een aanbestedingstraject te
worden gestart.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instemmen met de in bijlage 1 en 2 opgenomen
aanbestedingsdocumenten (Aardgas en Elektriciteit);
2. het instemmen met de in bijlage 3 opgenomen kaders waarbinnen
energie wordt ingekocht (inkoopstrategie);
3. het instemmen met gunning van de opdracht aan de leverancier(s)
op basis van het gunningscriterium ‘laagste prijs’;
4. het geven van volmacht aan de directeur van de ODMH om een
contract met Wattanders B.V. te sluiten om namens de gemeente de
aanbestedingsprocedure voor de inkoop af te handelen
overeenkomstig het onder beslispunt één bedoelde bestek en om
namens de gemeente uitvoering te geven aan de onder beslispunt
twee bedoelde inkoopstrategie (het clicken).

