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Van: 
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Portefeuillehouder(s) 

Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

college van burgemeester en wethouders 

14 maart 2017 

wethouder Ten Hagen 

Ruimtelijke ordening 

R.C. Ouwerkerk 

8856 

ouwerkerk.r@woerden.nl 

17R.00160 

gemeente 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
Gemeenteraad, gesteld door Jan-Hubert van Rensen van de fractie van 
Inwonersbelangen over de inpassing van kassen in de omgeving van Harmeien 

Beantwoording van de vragen: 

1. Welke voorwaarden zijn er gesteld ten aanzien van het inpassen in de omgeving bij het besluit van 
de grootschalige kassenbouw in de Harmelerwaard? 

Op 19 oktober 2001 heeft het college vrijstelling verleend van het bestemmingsplan Buitengebied uit 1971 
op basis van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het bouwrijp maken van 
glastuinbouwgebied in de polder Harmelerwaard. Onderdeel van deze vrijstelling is een ruimtelijke 
onderbouwing, waarin een passage is opgenomen over de landschappelijke inpassing van het 
glastuinbouwgebied. Met name de landschappelijke inpassing aan de westzijde van het 
glastuinbouwgebied is van belang, vanwege de abrupte overgang van het open landschap naar de kassen. 
Ter aanvulling op de ruimtelijke onderbouwing is een beplantingsplan voor erfbeplanting opgesteld. 

2. Als er in het besluit opgenomen is dat kassen moeten inpassen in de omgeving wat houdt dit dan 
concreet in? 

Aan de westzijde grenst het glastuinbouwgebied aan een watergang. In de ruimtelijke onderbouwing en in 
het beplantingsplan is opgenomen dat er rietkragen aangelegd worden en dat er beplanting wordt 
aangebracht tussen de kassen en de woningen aan de Harmelerwaard. In de ruimtelijke onderbouwing is 
verder opgenomen dat het glastuinbouwgebied aan de westzijde nog meer kan worden 'afgeschermd', 
indien wordt overgegaan tot inrichting van de aangrenzende groene corridor zoals is aangegeven in het 
Raamplan Groengebied Utrecht-West. Door bezuinigingen van de rijksoverheid worden bepaalde delen 
van het Raamplan Groengebied Utrecht-West niet uitgevoerd. Dit geldt onder andere voor het deel ten 
westen van het glastuinbouwgebied. 

De gemeente heeft met de Tuinbouwcombinatie Harmelerwaard B V. (TCH) een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is in artikel 4.2 opgenomen dat de aanleg 
van rietkragen aan de westzijde van het kassengebied zal worden uitgevoerd door TCH. In artikel 4.11 is 
opgenomen dat TCH verplicht is de aangelegde beplanting ongewijzigd in stand te (laten) houden, te 
(laten) onderhouden en indien nodig te vervangen. In de overeenkomst is verder opgenomen dat wanneer 
de gronden verkocht worden, in een notariële akte de verplichting moet worden vastgelegd om o.a. de 
rietkragen ongewijzigd in stand te houden, te onderhouden en indien nodig te vervangen. Het onderhoud 
en beheer van de rietkragen is overgedragen aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dit is 
vastgelegd en bevestigd door het HDSR in een brief. 

Er zijn nu geen rietkragen aanwezig. Er is contact geweest met het HDSR. Het HDSR geeft aan dat ze het 
maaibeheer onder de loep gaan nemen, om er voor te zorgen dat het riet weer meer kans krijgt. 



3. Als er in het besluit opgenomen is dat kassen moeten inpassen in de omgeving is het college dan 
van oordeel dat door de snoei/kap van de Elzen het inpassen in de omgeving niet meer voldoet 
vanuit de Sportlaan? 

Nee. Het gebied waar de Elzen gesnoeid zijn, ligt buiten het glastuinbouwgebied en staat los van de 
landschappelijke inpassing van dit gebied, zoals is opgenomen in de eerdergenoemde ruimtelijke 
onderbouwing. De Elzen staan op particuliere grond en de eigenaar van deze grond heeft de Elzen 
gesnoeid. 

4. Als het antwoord op vraag 3 met ja beantwoord is, wat gaat het college doen zodat de kassen 
weer voldoen en blijven voldoen aan de voorwaarden bij het destijds genomen besluit? 

Zie het antwoord op vraag 2. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 17.003412 

Het college van burgemeester en wethouders, 
De secretaris De burgemeester / / 

V 

i j 

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V. 



Aan het College 

Aan de Raad 

  

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van Inwonersbelangen inzake kassen Harmelen inpassen in de 

omgeving. Conform RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 19 maart 2017. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 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 17 februari 2017 8:34:40
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO Inwonersbelangen inzake kassen Harmelen inpassen in de omgeving
Attachments: inwonersbelangen inzake kassen harmelen inpassen in de omgeving.pdf 
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