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Schriftelijke vragen - Ontwikkelingswensen op bedrijfslocatie Van Ooijen 
 
De fracties van VVD, CDA, D66, Woerden&Democratie, LijstvanderDoes, WeDo politiek, 
Inwonersbelangen, ChristenUnie/SGP en STERK Woerden hebben een verzoek gedaan bij de 
agendacommissie voor agendering van het onderwerp bedrijfslocatie Van Ooijen voor een Politieke 
Avond in november. Ter voorbereiding op deze bespreking, hebben de fracties onderstaande 
schriftelijke vragen aan het college: 
 
De gemeenteraad heeft tot op heden slechts vanuit de ondernemer toelichting gekregen op dit 
onderwerp. Voor een zorgvuldige bespreking in de raad verkrijgen wij graag ook antwoord op de 
onderstaande vragen door het college in de vorm van een raadsinformatiebrief.  
 
1. Kunt u ons een tijdslijn toesturen op welke wijze het college aan de slag is gegaan met de wens 

van de initiatiefnemer, welke gesprekken hebben plaatsgevonden en wat hiervan steeds de 
uitkomst was? Hierbij graag zowel ingaan op gesprekken met initiatiefnemer als gesprekken die 
vanuit het college of ambtelijk zijn gevoerd met andere partijen, zoals de provincie. 

2. Kunt u een toelichting en motivatie geven op uw standpunt ten aanzien van de door de 
ondernemer gewenste ontwikkeling. Hierbij graag een motivering vanuit zowel het economische 
als het ruimtelijke perspectief, waar van toepassing onder verwijzing naar beleidsstukken en/of 
regelgeving. Tevens graag ingaan op eventuele veranderingen in het standpunt als gevolg van 
door de initiatiefnemer voorgestelde aanpassingen. 

3. Kunt u een toelichting geven over de positie die de provincie in dit onderwerp inneemt, waar 
mogelijk ook nader onderbouwd met schriftelijke uitspraken? 

4. Kunt u ons een toelichting geven over de juridische positie van de provincie ten aanzien van de 
door de ondernemer gewenste ontwikkeling en risico’s die hiermee samenhangen voor het 
algemeen belang en het belang van gemeente Woerden? 

a. Kan het college aangeven wat mogelijke juridische vervolgstappen zijn wanneer de 
raad zou besluiten medewerking te willen verlenen aan een dergelijke ontwikkeling? 

b. Welke (juridische) risico’s ziet het college in de procedure in relatie tot de rol van de 
provincie Utrecht in dit proces? 

5. Kunt u uw visie op de samenhang tussen dit traject (ook richting de provincie) en de andere 
sporen die wij reeds bewandelen (schuifruimte, Voortuin) schetsen? Graag ook de voortgang van 
de besluitvorming door provincie op deze trajecten toelichten. 

 
Tot zover de vragen vanuit de gemeenteraad.  
 
Wij verzoeken het college om de beantwoording in een raadsinformatiebrief naar de raad 
voorafgaand aan de bespreking te doen toekomen. Uiteraard is het college vrij om in de 
raadsinformatiebrief aanvullende informatie op te nemen die het van belang acht voor een goede 
bespreking van dit onderwerp. 
 
Ter aanvulling op bovenstaande vragen heeft de fractie van WeDo politiek nog een vraag: 

- Wat is de visie van het college op de verhouding tussen dit plan en het (onderzochte) 
voornemen om zonne-energie in de Barwoudswaarderpolder op te gaan wekken? Met name 
ook in relatie tot de zonneladder van de Rijksoverheid waarin zon op dak (of in ieder geval in 
combinatie met bestaande functies) te allen tijde voorrang verdient boven zon op weiland of 
natuurgebied. En tot de landschappelijke waarden van het slagenlandschap in het achterland 
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in relatie tot het voornemen om midden in dit waardevolle landschap zonnepanelen te 
plaatsen, terwijl hier in dit voornemen ook reeds een forse bijdrage geleverd kan worden 
zonder hier inbreuk op te doen. 

 
 

 


