
 
 

 1 van 2  
 

Raadsvragen – Bestemmingsplanswijziging Breudijk 
 
Wens provincie om bestemming 9 ha grond te wijzigen van agrarisch naar natuur 
Provincie Utrecht wil het perceel dat ligt tussen de Breudijk en de Bijleveld ontwikkelen voor natuur. 
Het betreft de volgende percelen, kadastraal bekend: Harmelen L2357, 2359, 1887 en 1885. 
 
Dit perceel heeft nu bestemming agrarisch en moet voor de uitvoering van het plan gewijzigd 
worden naar natuur/recreatiebestemming. Het gebied Bijleveld is in totaal 9 ha groot en de provincie 
wil hier haar verplichtingen realiseren: 

• 3,5 ha inrichten als bos uit de 
compensatiebank (elders in de 
provincie gekapte bomen); 

• 1,4 ha inrichten als 
(stikstof)compensatie voor de 
reconstructie van de N226 in 
Amersfoort; 

• 3,5 ha inrichten voor nieuwe 
natuur. 

 
Bestemmingsplan wijzigen volledig 
gemandateerd aan college 
De bevoegdheid om het 
bestemmingsplan voor dit perceel te wijzigen is aan het college gemandateerd door de 
gemeenteraad. De provincie wil dat het bestemmingsplan zo spoedig mogelijk gewijzigd wordt, in elk 
geval nog dit jaar. De bewoners en (agrarische) bedrijven hebben na ontvangst van een brief van de 
provincie dit voorjaar hun ‘zorgen’ geuit. Naar aanleiding hiervan is op 5 oktober een 
bewonersavond georganiseerd. De vertegenwoordigers van de provincie hebben tijdens de 
bewonersavond aangegeven dat het college van gemeente Woerden niet instemt met het verzoek 
voor wijziging van de bestemming als er geen draagvlak onder de omwonenden en bedrijven is.  
 
Nauwelijks tot geen draagvlak voor plannen provincie 
Tijdens de bewonersavond is duidelijk geworden dat het plan op zeer weinig draagvlak kan rekenen 
van de aanwezigen (bewoners en (agrarische) bedrijven). Zo heeft de huidige bestemming een open 
karakter en de provincie wil het zicht van bewoners op de Ham-toren ontnemen door een bos te 
realiseren. De doelstellingen die de provincie wil behalen kon niet onderbouwd worden. En dan is 
het onduidelijk of het waterpeil omhoog gaat. Als dit het geval is, levert dit schade aan omringende 
boomgaarden op. Ook plaatsten bewoners en ondernemers de kanttekening dat er mogelijk 
planschade kan ontstaan die ten laste komt voor gemeente Woerden. 
 
De vertegenwoordigers van de provincie hebben toegezegd dat alle ideeën, vragen en bezwaren 
behandeld worden en dat bekeken wordt welke wijzigingen er mogelijk zijn. Deze reactie wordt 
schriftelijk per e-mail en binnen twee weken aan de aanwezigen verstrekt. Om vervolgens een 
nieuwe bewonersavond te plannen en mogelijke wijzigingen te bespreken. 
 
De vragen aan het college 
1. Wil het college de gemeenteraad eerst informeren over een voorgenomen besluit over de 

bestemmingsplanwijziging van het betreffende perceel dat ligt tussen de Breudijk en de 
Bijleveld? 

2. Wil het college de gemeenteraad de mogelijkheid geven om te komen met een zienswijze op het 
voorgenomen besluit? En de raad de tijd te geven om te rade te gaan bij de omwonenden en 
(agrarische) bedrijven of er draagvlak is voor de plannen? 
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3. Wil het college de zienswijze van de gemeenteraad meenemen in het definitieve besluit over het 
verzoek van de provincie om de bestemming te wijzigen? 

 


