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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Mede ten behoeve van de behandeling van het voorstel inzake aanpassing van de Ruimtelijke 
Structuurvisie in uw vergadering van donderdag 28 maart a.s. willen wij u graag informeren over de stand 
van zaken betreffende het overleg met de provincie over een eventueel alternatief voor de schuifruimte voor 
herstructurering van bedrijventerreinen. 

Zoals u bekend is, is de voor de herstructurering zo dringend gewenste ruimte, die wij na zorgvuldig 
afwegen nabij de Kromwijkerdijk hebben geprojecteerd, bij de behandeling van de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie via een amendement komen te vervallen. In dat amendement is tevens opgenomen dat de 
provincie samen met Woerden gaat zoeken naar een alternatieve locatie van maximaal 6 hectare. 
Hiertoe hebben wij op 11 maart jl. een open en constructief overleg gevoerd met de gedeputeerden Krol 
(RO) en Van Lunteren (EZ). 

Ten behoeve van de voortgang van andere ontwikkelingen en gelet op de vertragingen die er al zijn 
geweest adviseren wij u onze Ruimtelijke Structuurvisie op 28 maart te behandelen en vast te stellen. 
Onder het motto geen oude schoenen weggooien als er nog geen nieuwe zijn, adviseren wij en de 
gedeputeerden u dit te doen inclusief de door ons voorgestelde schuifruimte aan de Kromwijkerdijk. Daarbij 
plaatsen wij echter direct en nadrukkelijk de kanttekening dat als het vervolgoverleg met de provincie binnen 
enkele maanden een aanvaardbaar alternatief van 6 hectare oplevert, hetgeen wij verwachten, wij u een 
partiële herziening voor zowel de oude als de nieuw gevonden schuifruimte aanbieden. Met de 
gedeputeerden is afgesproken dat dit dan tegelijkertijd ook tot een partiële herziening van de PRS zal 
leiden, zodat er dan wel een dekking van de beide ruimtelijke instrumenten is. 
En: met betrekking tot het mogelijke gebruik van de schuifruimte geldt dat daartoe eerst een door uw raad 
geaccepteerd herstructureringsplan en een daarop aansluitend bestemmingsplan dient te zijn vastgesteld. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op een constructieve 
behandeling van de Ruimtelijke Structuurvisie in uw vergadering van 28 maart a.s. 

Met vriendelijke groet, 

V.J.H. 
burg secretaris 
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