
  

Motie Romeinse schepen in Woerden  

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 4 oktober 2018, 

 

Gelezen hebbende de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Stichting Romeins 

Schip/ Romeinse schepen 

 

Overwegende dat:  

1 De stichting het Romeins Schip Woerden haar activiteiten aan het einde van dit 

vaarseizoen in Woerden gaat beëindigen, het bestuur leeg loopt, de vrijwilligers 

afhaken en er een goede winterstalling voor de schepen moet worden gevonden; 

2 Het schip de Fiducia van de stichting het Romeins Schip Woerden is; 

3 Het schip de Per mare ad Laurium van de stichting Het Utrechts Landschap is, 

maar door het Romeins Schip Woerden wordt gebruikt;  

4 Meerdere organisatie, personen en wellicht bedrijven in Woerden bereid zijn om 

mee te denken over een nieuwe vorm van exploitatie van de bovengenoemde 

schepen in Woerden in de komende jaren, mogelijk zelfs over uitbreiding;  

5 De gemeente Woerden, maar ook andere overheidsorganen en fondsen, hebben 

bijgedragen aan de realisatie en exploitatie van deze Romeinse schepen;  

 

Verzoekt het college: 

1 Met belangstellende Woerdense organisaties, personen en bedrijven te zoeken 

naar een nieuwe exploitatievorm en nieuwe exploitatie-organisatie voor Romeinse 

schepen in Woerden;  

2 Hen te verzoeken een business case op te stellen waarin alle exploitatielasten en 

- baten zijn opgenomen; 

3 Zich in te spannen om samen met de nieuwe organisatie te zoeken naar een 

oplossing van een mogelijk eenmalig exploitatietekort; 

4 Met de stichting Het Utrechts Landschap en de stichting het Romeins Schip 

Woerden in overleg te treden over mogelijke overname van deze schepen door 

de daartoe op te richten nieuwe organisatie in Woerden ; 

5 Mee te werken aan de zoektocht naar bestuurders en aanvulling van de 

vrijwilligers. 

 

en gaat over tot de orde van de dag.  
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Reem Bakker, Fractie Bakker 


