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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Jelmer Vierstra van de fractie van Progressief Woerden 
over de tijdelijke bestemming industrieel opslagterrein Kromwijkerdijk 

Beantwoording van de vragen: 

1. Welk zwaarwegend argument heeft het college om juist deze locatie voor industriële opslag aan 
te merken? 
Het college heeft willen meewerken aan het dringende verzoek van Gebroeders Van Leeuwen Boringen 
B.V (GLB BV), onderdeel van de Kleywegen Holding, door voor een maximale periode van 10 jaar een 
tijdelijk gebruik van de strook grond tussen Kromwijkerdijk en Hollandbaan toe te staan. Daarmee hebben 
we een afweging gemaakt tussen het economisch belang van deze Woerdense ondernemer tegenover het 
algemeen belang van het behoud van de bestaande functie van de groenstrook op deze locatie. Het 
economisch belang bestaat uit het feit dat GLB BV een raamcontract heeft kunnen afsluiten met een 
energiebedrijf voor de duur van ca. 7 jaar met de mogelijkheid van verlenging met 2 jaar. Dit levert voor 
Woerden ca. 25 extra arbeidsplaatsen op. Daarna eindigt dit project en heeft het bedrijf geen noodzaak 
meer voor extra opslag. 

De medewerking is op dit moment vastgelegd in het namens ons genomen besluit tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor de activiteit en daarmee af te wijken van het bestemmingsplan voor de 
maximale periode van 10 jaar. Door de bewoners van de Kromwijkerdijk is een bezwaarschrift tegen de 
verleende omgevingsvergunning ingediend. Dit bezwaar is om advies in handen gesteld van de commissie 
bezwaarschriften. De formele behandeling van het bezwaar zal - na een mogelijkheid tot mondelinge 
toelichting tijdens een hoorzitting - leiden tot een advies van de commissie bezwaarschriften. Aan de hand 
van dat advies zullen wij op dit bezwaarschrift een besluit moeten nemen. 

2. Is het college eens dat er voldoende stukken braakliggende terrein in en om Woerden zijn die zich 
beter lenen voor deze functie, als die al nodig is? 
Deze Woerdense ondernemer heeft ons college benaderd met het verzoek om medewerking en vanuit de 
grondhouding "Woerden zegt ja, tenzij" hebben wij dit verzoek vervolgens beoordeeld. Daarbij komt dat de 
locatie in de zeer directe nabijheid van het bedrijf en uitvalswegen is gelegen. 

3. Is het college bekend met het feit dat voor veel recreërende Woerdenaren het mooie buitengebied 
aan de Zuidkant van Woerden begint zodra zij onder het Vinkje door de Kromwijkerdijk bereikt 
hebben? 
Ja, dat is ons bekend. 

4. Is het college met de fractie van Progressief Woerden van mening dat een definitieve 
groenbestemming voor deze strook beter past bij Woerden en de ambities die wij hebben op het 
gebied van recreatie in en rond onze stad? 

Het college is zich bewust van de spanning tussen de groenbestemming en het economisch belang van 
verzoeker. Met de tijdelijke afwijking voor 10 jaar staan we een ander gebruik van de grond onder bepaalde 
voorwaarden, waaronder een groene afscherming, toe. De huidige en toekomstige bestemming c.q. gebruik 
als groenstrook en geluidswal blijft behouden en zal niet veranderen. 



Bijlage: De ingekomen brief met art.40-vragen (16.018726) 

De secretaris 

drs. M.H.J. van Krjŵtfbeřöen MBA 

De burgem 



Aan het College 

Cc Raad 

  

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van Progressief Woerden inzake tijdelijke bestemming 

industrieel opslagterrein Kromwijkerdijk. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten 

vóór 25 september 2016.  

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: vrijdag 26 augustus 2016 12:45:34
To: raadsleden@woerden.nl; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van Progressief Woerden inzake tijdelijke bestemming industrieel opslagterrein Kromwijkerdijk
Attachments: progressief woerden inzake tijdelijke bestemming industrieel opslagterrein kromwijkerdijk.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

Artikel 40 vragen over Tijdelijke bestemming industrieel opslagterrein 
Kromwijkerdijk 
 
Via een brief van bezorgde bewoners van de Kromwijkerdijk bereikte ons het bericht dat het 
college voornemens is om het stuk grond tussen Hollandbaan en Kromwijkerwetering een 
tijdelijke bestemming te geven als industriële opslaglocatie. De fractie van Progressief 
Woerden is daar kritisch over en overweegt inzet van het politiek instrumentarium om te 
proberen dat via een Raadsbesluit te voorkomen. Maar voordat het zover is eerst een paar 
vragen met een inleiding.  
 
Het gebied rondom de Kromwijkerdijk staat al enige tijd door diverse ontwikkelingen onder 
druk. Een Zuidelijke Randweg, discussies over schuifruimte, het vergunnen van een 
Tankstation en Vrachtwagenbedrijf Middelland als enige bedrijf dat ooit in die zone vergund 
zou worden zijn sprekende voorbeelden. En nu dus weer discussie over industriële opslag. 
Terwijl zones zoals deze Woerden nu juist zo aantrekkelijk maken. Zones die maken dat je 
van het ene op het andere moment echt ‘buiten’ bent. 
 

1. Welk zwaarwegend argument heeft het college om juist deze locatie voor industriële 
opslag aan te merken?  

2. Is het college eens dat er voldoende stukken braakliggend terrein in en om Woerden 
zijn die zich beter lenen voor deze functie, als die al nodig is? 

3. Is het college bekend met het feit dat voor veel recreërende Woerdenaren het mooie 
buitengebied aan de Zuidkant van Woerden begint zodra zij onder het Vinkje door de 
Kromwijkerdijk bereikt hebben? 

4. Is het college met de fractie van Progressief Woerden van mening dat een definitieve 
groenbestemming voor deze strook beter past bij Woerden en de ambities die wij 
hebben op- het gebeid van recreatie in en rondom onze stad? 

 
Namens de fractie van Progressief Woerden, 
 
Jelmer Vierstra 
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