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Onderwerp: Zienswijze concept Integraal Ruimtelijk Perspectief U16 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 1 juni 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 147 tweede lid jo. artikel 108 gemeentewet. 
 

b e s l u i t: 

 

1. Kennis te nemen van het concept Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16; 
2. De zienswijze op het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) met nummer D/21/021730 vast te 

stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: 
a. De relatie tussen regionale samenwerking en democratische legitimiteit; 
b. Haalbaarheid van de ambities op het gebied van groen & landschap, werken en 

mobiliteit; 
c. Lokale versus regionale belangen rondom multimodale hubs en regionale 

bedrijventerreinen; 
d. In het IRP opgenomen onjuistheden over de verdichting van bedrijventerreinen 

rondom het station en uitleglocaties aan de rand van Woerden en hierover de 
volgende rode passage toe te voegen aan de concept-zienswijze: 
 

Onduidelijkheden en onjuistheden 
Ten slotte bevat het IRP enkele onduidelijkheden en onjuistheden. In onze 
collegereactie van maart wezen wij u al op het feit dat er onterecht wordt 
gesproken over transformatie, verdichting, menging en uitbreiding van 
bedrijventerrein nabij station Woerden. Zoals eerder aangegeven transformeert 
Middelland-Noord naar een gemengd stedelijk woongebied. Er is echter geen 
sprake van verdichting dan wel uitbreiding van bedrijventerreinen nabij station 
Woerden. Daarnaast spreekt u op bladzijde 127 van het concept IRP over: 
‘Mogelijkheden uitbreiding (en schuifruimte) bedrijventerreinen Woerden richting 
A12’. Deze formulering is onduidelijk en roept vragen op. Wij verzoeken u om dit 
aan te passen naar: ‘Mogelijkheden geplande uitbreiding bedrijventerreinen 
Woerden, te weten de schuifruimtelocaties Burgemeester van Zwietenweg en De 
Putkop.’ Ten slotte sluit de kaart van bedrijventerreinen (blz. 86) niet aan op de 
gemeentelijke plannen. Er zijn vooralsnog geen plannen om Middelland-Zuid te 
herontwikkelen en bedrijventerrein De Putkop van een facelift te voorzien. Wij 
vragen ons af op welke gegevens deze kaart is gebaseerd en willen dat dit wordt 
aangepast. 
 



 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 24 juni 2021, 

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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