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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de door Progressief Woerden ex artikel 40 gestelde vragen naar 
aanleiding van de polder Bijleveld. 

1. Zijn in het kader van de provinciale pilot door de provincie nog financiële middelen ter beschikking 
gesteld? 
Voor de gezamenlijke (groene) ontwikkelopgave ten aanzien van de polders Bijleveld, Breeveld, 
Haanwijk heeft de provincie, in het kader van de Ruimtelijke Agenda Gemeenten (RAG), procesgeld ter 
beschikking gesteld. Met dit geld is een particulier bureau (Terra Incognita) ingehuurd. Dit bureau levert 
(extra) expertise, bereidt overleggen voor en begeleidt verdiepingsslagen waarvoor zowel de provincie 
als de gemeente te weinig ambtelijke capaciteit hebben. 

2. Zijn er wat de pilot betreft eindtermen afgesproken? 
Er is bij de start van de gezamenlijke (groene) ontwikkelingopgave ten aanzien van de drie polders geen 
eindtermijn afgesproken. Op 26 maart 2013 heeft een themabijeenkomst plaatsgevonden over de 
gezamenlijke ontwikkelopgaven van de gemeente en de provincie. In deze bijeenkomst is per 
ontwikkelopgave de stand van zaken besproken. Ten aanzien van de gezamenlijke (groene) 
ontwikkelopgave voor de drie polders is afgesproken het onderzoek te versnellen. 
Eind juni 2013 wordt er een tussenrapportage opgeleverd door het particulier bureau. Deze rapportage 
is geen blauwdruk van wat er in de drie polders moet komen, maar wat goede bouwstenen kunnen zijn. 
Na de zomer wordt de tussenrapportage op bestuurlijk niveau besproken. Dan worden er ook afspraken 
gemaakt over eventuele vervolgstappen en over een einddatum. 

3. Voor de zomer van 2012 zou een bijeenkomst worden georganiseerd van provincie en gemeente met 
verschillende disciplines om die opgave en aanpak te verkennen. Heeft deze bijeenkomst 
plaatsgevonden? 
In september 2012 heeft dit ambtelijk overleg tussen de provincie en gemeente plaatsgevonden. 
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4. Zo ja, valt dan beknopt te melden wat deze bijeenkomst heeft opgeleverd aan ideeën? 
De bijeenkomst had als doel om scherp te krijgen wat precies de opgave inhield, wat zijn de 
verwachtingen van de provincie en van de gemeente. Tevens zijn de mogelijkheden ten aanzien van het 
proces besproken. 

5. Daarna zou, zo werd de Raad in het vooruitzichtgesteld, een brede bijeenkomst worden georganiseerd 
met andere partijen en belanghebbenden. Heeft die bijeenkomst plaatsgevonden? 
Deze bijeenkomst heeft niet plaatsgevonden. 

6. Zo nee, is het College voornemens een dergelijke bijeenkomst binnen afzienbare tijd te organiseren? 
Dit is mede afhankelijk van de resultaten uit de tussenrapportage die voor de zomer wordt verwacht. 
Tijdens het bestuurlijk overleggen tussen de provincie en de gemeente wordt bekeken of een dergelijke 
bijeenkomst georganiseerd gaat worden. 

7. In haar reactie via de website doet het Hoogheemraadschap de suggestie om contact te zoeken met 
Houten, omdat die gemeente eenzelfde soort proces is gestart. Heeft dat contact plaatsgevonden en zo 
ja heeft dat nog iets opgeleverd? 
Er heeft geen contact plaatsgevonden met de gemeente Houten. De provincie Utrecht werkt nauw 
samen met de gemeente Houten. Via deze weg zijn wij geïnformeerd over het project Eiland van 
Schalkwijk. 
Het proces van het project Eiland van Schalkwijk heeft een andere voorgeschiedenis en insteek dan de 
gezamenlijke (groene) ontwikkelopgave voor de drie polders. Indien uit de tussenrapportage en het 
bestuurlijk overleg blijkt dat een dergelijk proces wenselijk is, dan kan gebruik worden gemaakt van de 
opgedane kennis van het project Eiland van Schalkwijk. Duidelijk is geworden dat een dergelijke 
procedure extra inzet van ambtelijke capaciteit en financiële middelen (met name in de vorm van 
procesgeld) kost. 

De beantwoording van deze vragen heeft 2 uur ambtelijke capaciteit gekost. 

Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Woerden 
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