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Motie – Integraliteit Rembrandtbrug en van Zwietenweg schuifruimte 
 
De raad, in vergadering bijeen op 21 december 2022, gelezen het raadsvoorstel ‘Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Rembrandtbrug’: 
 
constaterende dat: 
1. er bij de ontwikkeling van de Rembrandtbrug tevens een herstructurering van het bedrijventerrein 

Barwoutswaarder plaatsvindt; 
2. door de plannen m.b.t. de Rembrandtbrug een aantal ondernemers verwacht problemen in de bedrijfsvoering 

te gaan ondervinden; 
3. er op dit moment nog vrijwel geen schuifruimte voor ondernemers voorhanden is, 

 
overwegende dat:  
1. het voor het goed ontwikkelen van de plannen voor de Rembrandtbrug en het bedrijventerrein 

Barwoutswaarder belangrijk is dat er schuifruimte aanwezig is; 
2. het schuifruimteterrein aan de Van Zwietenweg ook in ontwikkeling is, 
 
verzoekt het college: 
1. de ontwikkeling van de schuifruimte aan de Van Zwietenweg eerder of gelijktijdig te laten lopen met de 

ontwikkelingen van de herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. Daardoor wordt het 
mogelijk om ondernemers uit Barwoutswaarder door te schuiven naar de Van Zwietenweg, waardoor ruimte 
vrijkomt in Barwoutswaarder, 

2. bij deze ontwikkelingen de ondernemers nauw te betrekken, te luisteren naar hun ideeën en een goede 
communicatie te gebruiken. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
  
CDA Woerden, Job van Meijeren 
LijstvanderDoes, Lenie van Leeuwen 
 
Toelichting 
Zaterdag 10 december is een groot aantal 
raadsleden aanwezig geweest bij het werkbezoek 
aan de ondernemers van Barwoutswaarder. De 
ondernemers hebben daar een heldere 
uiteenzetting gegeven van de problemen die het 
realiseren van de brug en de revitalisatie van 
Barwoutswaarder voor hen opleveren. Ook 
hebben wij de diverse locaties die problemen 
opleveren, bekeken. 
Met name het ontbreken van schuifruimte en het ervaren gebrek aan goede communicatie kwamen telkens weer 
terug. Met deze motie willen wij die problemen oplossen.  
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
openbare vergadering, gehouden op 21 december 2022 
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