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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Zoals wij u via toelichtingen van de wethouders Schreurs en Duindam voorafgaand aan de behandeling van 
de gemeentelijke Ruimtelijke Structuurvisie in de commissie Ruimte van 7 februari jl. hebben meegedeeld, 
hebben wij met grote teleurstelling en ook verbazing de besluitvorming rond de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie (PRS) waargenomen. En dan met name de voor Woerden relevante onderdelen met 
betrekking tot de schuifruimte voor de herstructurering van bedrijventerreinen in Woerden, de golfbaan en 
de kernrandzone Zegveld.  
In het betreffende en door PS aangenomen amendement over de polder Wulverhorst wordt vermeld ”….. te 
zoeken aanvullende locatie van maximaal 6 hectare….niet zijnde een eerder overwogen locatie aan de 
Kromwijkerwetering”. 
 
Wij hebben u eerder via een RIB toegelicht met hoeveel moeite en discussie vorig jaar in west-Utrecht het 
Regionaal Convenant Bedrijventerreinen tot stand is gekomen en wij waren dan ook verheugd dat de 
ruimtelijke vertaling daarvan goed in de ontwerp-PRS terecht was gekomen. In het licht van het convenant 
blijven wij benadrukken dat een kleinschalige schuifruimte een absolute noodzaak is om de 
herstructureringsmotor op gang te brengen, bij gebrek aan dwingende juridische instrumenten.  
 
Inmiddels is bij een contact tussen wethouder Duindam en gedeputeerde Van Lunteren op korte termijn 
door de gedeputeerde een gesprek in het vooruitzicht gesteld om de implicaties voor Woerden in beeld te 
brengen. 
Wij verwachten dit gesprek over enkele weken te kunnen voeren en met veel interesse wachten wij een 
voorstel af waarmee invulling kan worden gegeven aan het amendement. De kernvraag daarbij is wat ons 
betreft welke locatie in de ogen van de provincie voor een minder landschappelijke aantasting zorgt dan de 
na veel wikken en wegen door ons aangewezen locatie aan de Kromwijkerdijk. 
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Wij menen er goed aan te doen u in het licht van de vervolgbesprekingen over de gemeentelijke Ruimtelijke 
Structuurvisie over deze ontwikkeling te informeren en stellen u vanzelfsprekend op de hoogte van de 
uitkomsten uit het overleg met de gedeputeerden. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Woerden 
 

   
 
 
drs. G.W. Goedmakers CMC M.J. Schreurs 
secretaris loco-burgemeester 
 
 
 


