
LTO-Noord afdeling Woerden                                                                 Harmelen, 23 juni 2015 

p/a Jan van Zuijlen 

tel :0348-443021 

email : janvanzuijlen@gmail.com 

Aan : Gemeenteraad van Woerden 

Betreft: Bestemmingsplan buitengebied Harmelen vast te stellen op 25 juni. 

 

Geachte Raadsleden en fracties, 

We willen graag nog enkele punten onder de aandacht brengen van uw Raad i.v.m. het vaststellen 

van het Bestemmingsplan. 

Volgens het antwoord van de wethouder zou de breedte van de archeologische waarden in de linten 

in een later stadium kunnen worden aangepast. Zoals U weet bestrijden we al lang de aanwezigheid 

van archeologie in de linten en wordt dit ondersteund door kaartmateriaal wat we hebben 

aangeleverd. 

Omdat U het beleid reeds eerder heeft vastgesteld gaan we ervan uit dat U daar niet op terug komt. 

Wat ons betreft mag U daar wel van afwijken net als de naburige Gemeente Utrecht heeft gedaan en 

deze is door Rijk en Provincie niet tot de orde geroepen. 

Als U dat niet doet verzoeken we U nogmaals de archeologische linten even als op andere plekken 

overal tot een breedte van 40 meter terug te brengen. Indien later dit jaar blijkt dat het anders moet, 

kan het via een binnenplanse  afwijking weer gecorrigeerd worden. 

Er zijn volgens de nota van beantwoording diverse verzoeken gedaan om andere bouwpercelen. 

Omdat latere wijzigingen hiervan met hoge kosten gemoeid zijn , doen we een beroep op uw Raad 

als volksvertegenwoordiger om deze verzoeken nog eens in overweging te nemen. 

Als een project ontwikkelaar (Haanwijk) een gebied vol wil bouwen, wordt dat serieus in overweging 

genomen en is de openheid/verkaveling van ondergeschikt belang. 

Het lijkt ons dat de beheerders en onderhouders van het buitengebied (zo zien we ons) dan niet te 

veel beperkt hoeven te worden om hun bedrijvigheid optimaal te kunnen voort zetten. 

 

Zo nodig en indien gewenst zijn we bereid om met U nog in overleg te treden voor de 

Raadsvergadering. Dat horen we wel van U. 

 

Vriendelijke groet, 

Namens bestuur LTO- Noord 

Jan van Zuijlen.   
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