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Onderwerp: 

Intrekking voorkeursrecht plangebied 'Kromwijkerwetering-West' te Woerden 

Kennisnemen van: 

Wij willen uw middels deze brief in kennis stellen van het collegebesluit d.d. 15 oktober 2013 om de 
aanwijzing in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten van de percelen in het plangebied 
'Kromwijkerwetering-West' in te trekken op grond van artikel 8 lid 1 Wvg. 

Inleiding: 

D.d. 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad o.b.v. art. 5 Wvg besloten om de percelen in het plangebied 
'Kromwijkerwetering-West' aan te wijzen als gebied waarop de Wvg van toepassing is. Met het raadsbesluit 
is het besluit van het college van B&W tot voorlopige aanwijzing d.d. 8 november 2011 bestendigd. 
Bovengenoemde aanwijzing hing nauw samen met de regionale afspraken tussen de gemeente Woerden, 
de Provincie Utrecht en zes omliggende gemeenten met betrekking tot de ruimtevraag naar 
bedrijventerreinen en de herstructurering daarvan. Deze afspraken zijn d.d. 5 april 2012 bestendigd met de 
ondertekening van het 'Regionaal Convenant Bedrijventerreinen Utrecht West'. In dit convenant zijn binnen 
de gemeentegrenzen van de gemeente Woerden twee locaties aangemerkt als zgn. 'schuifruimte' voor 
herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, te weten 'Kromwijkerwetering-West' en 'Werklint 
Bodegraven-Reeuwijk en Woerden'. 

De Provincie Utrecht heeft ondanks het bestaan van bovengenoemd convenant en de opname van de 
locatie 'Kromwijkerwetering-West' in de ontwerp-PRS (Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie) in de 
definitieve PRS (vastgesteld d.d. 4 februari 2013) de genoemde locatie geschrapt. Tussen de Provincie 
Utrecht en de gemeente Woerden vindt overleg plaats om tot een alternatieve locatie te komen. Na een 
periode van intensieve overleggen op ambtelijk en bestuurlijk niveau moet thans worden geconstateerd dat 
er nog geen uitsluitsel over een locatie gegeven kan worden. Omdat het gemeentelijk plan voor wat betreft 
genoemde locatie én de beoogde herbestemming van de percelen (bestemming bedrijventerrein) op de 
betreffende locatie niet haalbaar is én om de bewoners niet langer in onzekerheid te laten verkeren, heeft 
het college besloten om het gevestigde voorkeursrecht op deze locatie in te trekken. 

Kernboodschap: 

Het college van B&W heeft 15 oktober jl. besloten om de aanwijzing in het kader van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten van de percelen in het plangebied 'Kromwijkerwetering-West' op basis van 
artikel 8 lid 1 Wvg in te trekken. 



Vervolg: 

De eigenaren en beperkt gerechtigden van de percelen in genoemd plangebied zullen conform de wet 
middels aangetekende brieven vóór de publicatie van deze raadsinformatiebrief op de hoogte worden 
gebracht van het collegebesluit. Tevens zal wethouder Duindam in een persmoment ter plaatse het 
collegebesluit aan de bewoners toelichten. 

Bijlagen: 
N.v.t. 
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