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Aanleiding, opdracht en scope 
verkenningsstudie



Aanleiding & urgentie

• Zorgen rondom de toekomstbestendigheid van glastuinbouw in de 

Harmelerwaard

– Beperkte verduurzamingsmogelijkheden en 

– Geen mogelijkheid tot schaalvergroting;

• Gedeelde zorg door en voor glastuinbouwvereniging, gemeente Woerden 

en provincie Utrecht;

• Voorkomen van neerwaartse spiraal met mogelijke gevolgen zoals 

leegstand en versnippering van gebruik;

• Behoefte aan perspectief → een integrale (toekomst)visie.
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Terugblik - Processtappen in de tijd
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2019 2020 2021 2022

?
8 okt 2019: 

Collegebezoek 

aan de tuinders 

– start van de 

gesprekken

17 jul 2020: 

Gemeente en 

provincie 

besluiten samen 

op te trekken

20 april 2021:

Collegebesluit over te 

volgen processtappen 

en erkenning 

problematiek

22 maart 2022:

Collegebesluit over 

startnotitie 

verkenningsstudie

Gesprekken met initiatiefnemers 

en provincie over problematiek

Ambtelijke toetsing 

van de problematiek

Participatieproces omgevingsvisie 

en werving procesbegeleider



Doelstelling verkenningsstudie

Doel: de gemeenteraad van Woerden de mogelijkheid bieden een onderbouwd besluit te nemen om een integraal 

toekomstperspectief vast te stellen voor het glastuinbouwgebied Harmelerwaard met aandacht voor:

1) Een transparant participatieproces; 

2) Gezamenlijk traject (lokaal/bovenlokaal belang);

3) Opstellen van meerdere toekomstperspectieven (brede afweging).
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Bestuurlijke opdracht

Ontwikkelen van een gedragen toekomstperspectief voor het glastuinbouwgebied in de Harmelerwaard, aan de 

hand van:

1) Ruimtelijke uitgangspunten;

2) Mogelijke functies en ruimtelijke programma’s in het gebied (financieel en ruimtelijk);

3) Handelingsperspectief voor verwezenlijking van toekomstbeelden.

– Rollen en taken overheden; 

– Doorkijk naar vervolg
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Scope verkenningsstudie
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• Studiegebied opgedeeld in twee delen:

– Focus op glastuinbouwgebied 

(blauw)

– Meewegen effecten op omgeving 

(geel)

• De omgeving (overgangszone) is het 

gebied rondom de kassen waar 

toekomstige bestemmingen van de 

Harmelerwaard impact op kunnen 

hebben



Uitgangspunten participatie 



Doelstellingen

Met het participatieproces streven we verschillende doelen na: 

• Gebiedskennis, meningen, belangen en zorgen ophalen (“gebiedskenners”) → beter perspectief;

• Een zorgvuldig proces laten plaatsvinden door belanghebbenden vroegtijdig te betrekken;

• Creëren van begrip in de omgeving voor het beoogde proces, te maken afwegingen en uitkomsten;

• Bijdragen aan een zorgvuldig besluitvorming;

• Het vergroten van vertrouwen in elkaar.

Deze doelstellingen komen overeen met het participatiekader van de gemeente Woerden.
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Participatiekader Woerden

• Drie manieren van participatie: 

• MEEpraten: gaat over de mogelijkheid om meningen, ervaringen en ideeën in te brengen. 

• Het besluit en de uitvoering blijft bij de initiatiefnemer/gemeente;

• MEEbeslissen: gaat over de mogelijkheid voor anderen om bij te dragen aan het besluit.

• Hiermee kies je ervoor (een deel van) het besluit uit handen te geven;  

• SAMENwerken: gaat over de mogelijkheid voor anderen om de verantwoordelijkheid voor (een deel van) 

de uitvoering te dragen.    

Participatie Harmelerwaard = MEEpraten. Dat betekent dat de Raad/Provincie beslist maar dat we heel goed 

luisteren naar de wensen en zorgen van alle actoren.
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Participatie tijdens Verkenningsstudie

• Breed participeren waarbij alle stakeholders worden uitgenodigd;

• Toepassing van verschillende manieren van participatie, zowel fysieke als digitale bijeenkomsten. Hiermee 

maken wij het laagdrempelig voor elke doelgroep.

• Ook inzet van diverse participatiemiddelen zoals Mural en Maptionnaire.

• Gerichte uitnodigingen om te borgen dat voornaamste stakeholders gehoord worden.

• Consulteren van de Vereniging Harmelerwaard 3.0 op gezette momenten gedurende deze verkenning (later 

nader toegelicht)
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Vertrekpunt (1)

• Gedeeld opdrachtgeverschap: Gemeente Woerden en Provincie Utrecht

• Brede verkenning (alle ideeën zijn welkom), maar focus op het glastuinbouwgebied Harmelerwaard i.v.m. 

urgentie en aanleiding

• Opbrengst participatiebijeenkomsten is één van de ingrediënten om te komen tot bouwstenen en vervolgens 

tot verhaallijnen voor het gebied. Andere ingrediënten zijn wetgeving, ruimtelijke beperkingen, beleidsopgaves 

en -visies en financiële haalbaarheid.

• Bestuurlijke afweging (maatschappelijk/algemeen vs. individuele belangen) zal bepalend zijn 
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Vertrekpunt (2)

• Tijdens de sessies wordt zo veel als mogelijk vakjargon vermeden. 

• Uitkomsten participatie omgevingsvisie als input meenemen in dit proces

• Landschappelijke analyse (kwaliteitsgedachte) vormt de basis van waaruit de participatie (ideevorming) start

o Analyse is gericht op in kaart brengen kernkwaliteiten van het gebied

o Voorbeelden hiervan zijn de waterstructuur, bodem en cultuurhistorische waarde
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Rol eigenaren in dit proces



Rol vereniging Harmelerwaard en 
eigenaren

• Het collectief, als initiator en (groot) eigenaar in het gebied; erkennen dat eigenaren bepalend zijn voor de 

toekomst en bieden we extra consultatiemomenten

• Let wel: de tuinders/eigenaren hebben geen zwaardere stem dan andere stakeholders in het proces

• In deze consultatiemomenten kan het collectief reageren op tussenproducten als extra input in themasessies

• Ook de overige tuinders/eigenaren consulteren → geen specifieke bijeenkomst

• De reflecties bundelen we en worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad verstrekt

De vereniging heeft aangegeven informatie/onderzoeken te willen delen, deze worden na de eerste 

participatiebijeenkomst gedeeld met de procesleiding (om objectiviteit te borgen)
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Procesaanpak op hoofdlijn



Procesaanpak op hoofdlijn (in tijd)
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Participatie

Stap 1

Voorbereiding
Organiseren 

projectteam en 
uitvoeren 

landschappelijke 
analyse

Stap 2 Stap 4

Opstellen 
bouwstenen

Participatie met 
omgeving (incl. 
verdieping met 
afvaardiging)

Uitwerken 
perspectief (incl. 
financiële raming 

en handelings-
perspectief

Bouwstenen

Concept 
Landschappelijk 

Raamwerk

Stap 3

Opstellen 
perspectieven 

toekomst 
Harmelerwaard

Toekomst-
perspectieven

Perspectieven & 
bestuurlijk

voorstel

Besluitvorming

Input voor 

“Gebieds-
programma 
Achtertuin 

van 
Harmelen”

Planning

Producten

December 2022 
t/m februari 2023

Maart t/m mei 
2023

Mei t/m juli 2023 September 2023



Procesaanpak op hoofdlijn
CONSULTATIEMOMENTEN GEMEENTERAAD (EN/OF PROVINCIALE STATEN)
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Participatie

Stap 1

Voorbereiding
Organiseren 

projectteam en 
uitvoeren 

landschappelijke 
analyse

Stap 2 Stap 4

Opstellen 
bouwstenen

Participatie met 
omgeving (incl. 
verdieping met 
afvaardiging)

Uitwerken 
(voorkeurs)pers

pectief (incl. 
financiële raming 

en handelings-
perspectief

Bouwstenen

Concept 
Landschappelijk 

raamwerk

Stap 3

Opstellen 
perspectieven 

toekomst 
Harmelerwaard

Toekomst-
perspectieven

Perspectieven & 
bestuurlijk

voorstel

Besluitvorming

Input voor 

“Gebieds-
programma 
Achtertuin 

van 
Harmelen”

Consultatie 
gemeenteraad (en 
Provinciale Staten)

Uitkomsten

Themasessie 10 
november

Werksessie n.t.b. Werksessie n.t.b. Besluitvorming raad



Toelichting stap 2



Procesaanpak op hoofdlijn
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Participatie

Stap 1

Voorbereiding
Organiseren 

projectteam en 
uitvoeren 

landschappelijke 
analyse

Stap 2 Stap 4

Opstellen 
bouwstenen

Participatie met 
omgeving (incl. 
verdieping met 
afvaardiging)

Uitwerken 
perspectief (incl. 
financiële raming 

en handelings-
perspectief

Bouwstenen

Concept 
Landschappelijk 

raamwerk

Stap 3

Opstellen 
perspectieven 

toekomst 
Harmelerwaard

Toekomst-
perspectieven

Perspectieven & 
bestuurlijk

voorstel

Besluitvorming

Input voor 

“Gebieds-
programma 
Achtertuin 

van 
Harmelen”

Planning

Uitkomsten

December 2022 
t/m Februari 2023

Maart t/m mei 
2023

Mei t/m juli 2023 September 2023
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Bijeenkomst 1 (2x) Bijeenkomst 4

Ideeën ophalen
Inventariseren wat 

er leeft in het 
kassengebied

Terugkoppelen 
bouwstenen

Met de omgeving 
reflecteren op 

uitwerking 
bouwstenen

Bijeenkomst 3

Uitwerken 
bouwstenen
De opgehaalde 
ideeën met een 

kleine groep 
uitwerken

Bouwstenen

Vorm

Voor wie?

Hoe ziet participatie in stap 2 eruit?

Inhoud bijeenkomsten

Bijeenkomst 2

Uitwerken 
bouwstenen
De opgehaalde 
ideeën met een 

kleine groep 
uitwerken

Brede bijeenkomst: 
iedereen is welkom

Brede bijeenkomst: 
iedereen is welkom

Bijeenkomsten met een vertegenwoordiging 
vanuit omgeving (ca. 12 personen)

Fysiek en digitaal Fysiek Fysiek Fysiek/Digitaal

MaptionnaireHulpmiddel

Werksessie raad/PS



Voorbeeld “Bouwstenen”

•
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Tijdlijn overzicht
• Themasessie gemeenteraad

– 10 november: Themasessie gemeenteraad (proces)

• Bijeenkomst 1A en 1B: ideeën (halen info en zorgen)

– 6 december: Fysieke bijeenkomst

– 7 december: Digitale bijeenkomst

• Bijeenkomsten 2 & 3: Verdieping met afvaardiging

– 20 december: Sessie 1

– 17 januari: Sessie 2

• Bijeenkomst 4: Terugkoppelen

– 7 februari:  Digitale terugkoppeling bouwstenen naar omgeving

• Werksessie gemeenteraad/Provinciale Staten

– 16 maart*: Terugkoppeling bouwstenen en prioritering → Richtinggevend voor volgende stap.

* Beoogde datum, staat nog niet vast

27-10-2022



Toelichting stap 3



Procesaanpak op hoofdlijn
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Participatie

Stap 1

Voorbereiding
Organiseren 

projectteam en 
uitvoeren 

landschappelijke 
analyse

Stap 2 Stap 4

Opstellen 
bouwstenen

Participatie met 
omgeving (incl. 
verdieping met 
afvaardiging)

Uitwerken 
perspectief (incl. 
financiële raming 

en handelings-
perspectief

Bouwstenen

Concept 
Landschappelijk 

raamwerk

Stap 3

Opstellen 
perspectieven 

toekomst 
Harmelerwaard

Toekomst-
perspectieven

Perspectieven & 
bestuurlijk 

voorstel

Besluitvorming

Input voor 

“Gebieds-
programma 
Achtertuin 

van 
Harmelen”

Planning

Uitkomsten

December 2022 
t/m Februari 2023

Maart t/m mei
2023

Mei t/m juli 2023 September 2023
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Bijeenkomst (2x)

Toetsen 
perspectieven
Reflecteren op 

opgestelde 
perspectieven

Perspectieven

Vorm

Voor wie?

Hoe ziet participatie in stap 3 eruit?

Inhoud bijeenkomst

Brede bijeenkomst: 
iedereen is welkom

Fysiek en digitaal

Bouwstenen

Middel Op basis van ervaring 
stap 2

Werksessie raad/PS



Voorbeeld “Verhaallijnen en scenario’s”
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Toelichting stap 4



Procesaanpak op hoofdlijn
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Participatie

Stap 2 Stap 4

Opstellen 
bouwstenen

Participatie met 
omgeving (incl. 
verdieping met 
afvaardiging)

Uitwerken 
perspectief (incl. 
financiële raming 

en handelings-
perspectief

Bouwstenen

Stap 3

Opstellen 
perspectieven 

toekomst 
Harmelerwaard

Toekomst-
perspectieven

Perspectieven & 
bestuurlijk

voorstel

Besluitvorming

Input voor

“Gebieds-
programma 

Achtertuin van 
Harmelen”

Planning

Uitkomsten

December 2022 t/m 
Februari 2023

Maart t/m mei 2023 Mei t/m juli 2023 September 2023



Voorbeeld 
“Voorkeurs-
perspectief”
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Vragen?


