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09/10/2013 Regislratiedatum: 
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Svp inboeken op raad. 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden ) Blekerijlasn 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 5.10 !M 06 - 20094715 jE geldorp.e0woerden.nl \ raadsariff iePwoerden.nl 
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aanwezig: ma, di, wo, do 

Van: Marcel Blom (NMU) rmailto:m.blom@nmu.nll 
Verzonden: dinsdag 8 oktober 2013 15:55 
Aan: raadsleden@woerden.nl: raadsqriffie@woerden.nI 
Onderwerp: Leidraad Herstructurering Bedrijventerreinen 

Geachte raadsleden van de gemeente Woerden, 

Op de agenda van de raadsinformatieavond 19 september jl. stond de Leidraad Herstructurering Bedrijventerreinen. 

Speciaal aanwezig waren de leden van de werkgroep die afgelopen jaar bij de totstandkoming van de leidraad 
hebben meegedacht. Van die werkgroep zaten o.a. vertegenwoordigers van de Ondernemerskring Woerden (OKW), 
de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) in de raadzaal. 

Helaas werden we niet aan u voorgesteld. Bovendien besloot de voorzitter dat er - vanwege de tijdsdruk - geen 
vragen gesteld konden worden. Uiteindelijk was er wel ruimte voor enkele vragen, maar u wist niet dat we als 
werkgroepleden ook aanwezig waren. 

Ik stuur u dit bericht om u alsnog de kans te geven vragen te stellen. 

O 7 A 7 n 

- 8 OKT. 2013 

Beh. Ambt.: 

Streefdat.: 

Afschr.: folCW f?6P 
B.V.O.: 

Als NMU gaan we op hoofdlijnen akkoord met de systematiek in de leidraad, maar we vinden (1) dat een 
stevige inzet nodig is om wensen en kansen op de afzonderlijke terreinen met elkaar te verbinden, en (2) dat 
de zoektocht naar schuifruimte breder moet. 

Toelichting: 
W e vinden het prettig dat we als NMU in de werkgroep mee konden denken. De leidraad is een goede stap 
op weg naar herstructurering. Wat ons betreft zit de sleutel voor een succesvolle herstructurering in de 
stappen 2 en 3 uit de leidraad (p.6). Naast de ruimtevraag van afzonderlijke ondernemers moeten daarbij ook 
de kansen per terrein leidend zijn. Dus wat ons betreft is behalve een stappenplan dat uitgaat van concrete 
ruimtevragen, ook een actieve maatwerkaanpak op het niveau van bedrijventerreinen nodig. Ik denk aan een 
open proces met alle partijen rond de tafel: Wat zijn de concrete behoeften, wensen, ideeën? Welke kansen 
biedt dit? Welke interessante combinaties zijn er mogelijk? Hoe kan je extra kwaliteit / meerwaarde creëren? 
Hoe kunnen duurzaamheidsaspecten automatisch meeliften met de herstructurering (zoals energie, 
mobiliteit)? 
Zo'n aanpak sluit aan bij wat Gerard Overkamp in zijn presentatie op de raadsinformatieavond stelde: het 
leren kennen van de wensen is cruciaal om tot goede herstructurering te komen. 

Schuifruimte maakt het mogelijk om het herstructureringsproces op gang te brengen. Het vergemakkelijkt het 
proces. Maar volgens de NMU hoeft die schuifruimte niet per se een nieuwe uitleglocatie te zijn, en hoeft die 
schuifruimte niet per se binnen de gemeentegrenzen van Woerden te liggen. Onterecht wordt de extra 6 
hectare waarover de gemeente onderhandelt met de Provincie als 'de schuifruimte' aangeduid. De 
schuifruimte zit ook in de bestaande terreinen en in harde plannen binnen en buiten de gemeente. Die 
moeten bij de zoektocht worden meegenomen. 
Op dat punt verschilt onze mening met die van de gemeente en andere partijen. 

Een officiële inspraakreactie vinden we niet nodig en ook niet gepast, omdat we zelf in de werkgroep herstructurering 
zitten. Wel wil ik u als raadsleden deze overwegingen graag meegeven. 
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Met vriendelijke groeten, namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht, 

Marcel Blom 
medewerker stedelijk gebied 

Natuur en Milieufederatie Utrecht 

Hengeveldstraat 29, 3572 KH UTRECHT 

(030)2567359 | m.blom(S>nmu.nl 

Kijk ook eens op www.nmu.nl 
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