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Kennisnemen van: 

Het onderzoek van Doorakkers Advies dat de gemeente en provincie hebben laten uitvoeren ten behoeve 
van de bedrijventerreinen in de gemeente Woerden en de herstructureringsopgave in relatie tot de 
schuifruimte. 

Inleiding: 

De gemeente Woerden heeft in februari 2017 samen met de provincie een opdracht verstrekt aan 
Doorakkers Advies om onderzoek te doen naar de schuifruimte in relatie tot herstructurering en een Plan 
van Aanpak Herstructurering bedrijventerreinen op te stellen. Doel is dat de gemeente met provincie, OMU 
en POVW samenwerken aan een Herstructureringsplan dat voldoet aan de voorwaarden uit de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV). Dit onderzoek vormt de basis voor een nog vast te stellen 
herstructureringsplan bedrijventerreinen in de gemeente Woerden. 

Uw raad is op 20 juni 2017 geïnformeerd over de laatste stand van zaken (17R.00410). 

Kernboodschap: 

Doorakkers Advies heeft in samenwerking met de gemeente, provincie, OMU en het POVW onderzoek 
gedaan naar de herstructureringsopgave van bedrijventerreinen in de gemeente Woerden en advies 
gegeven over hoe de herstructurering van de bedrijventerreinen aan te pakken. Doorakkers zal het 
onderzoek presenteren aan uw raad op de raadsinformatie bijeenkomst van 7 september. Belangrijkste 
uitkomsten zijn: 

Druk op bedrijfsruimte is groot in Woerden. Leegstand bedrijfsruimten minimaal (met 2,6
0

Zo te laag, 
gezond ca. 5Vo frictieleegstand) 
De gemeente kent een grote vraag naar kleinschalige bedrijfsunits. Binding (economisch, sociaal 
en maatschappelijk) bedrijven belangrijke factor bedrijvenmarkt 
Fysieke ingrepen nodig om bedrijventerreinen Nijverheidsbuurt, Nijverheidsweg en grote delen van 
Honthorst en Barwoutswaarder 'echte' bedrijventerreinen te houden. 



Doorakkers signaleert een herstructureringsopgave voor 5 bedrijventerreinen: 
1. Nijverheidsweg te Kamerik 
2. Nijverheidsbuurt te Zegveld 
3. Honthorst te Woerden 
4. Barwoutswaarder te Woerden 
5. Middelland te Woerden 

Op de terreinen Putkop en Polanen, alsook de Jaap Bijzerweg is herstructurering niet aan de orde. 

Doorakkers Advies heeft tijdens dit deel van het traject uitvoerig contact gehad met de gemeente, provincie 
en de OMU, maar ook interviews afgenomen met ondernemers uit de gemeente Woerden. 
De gemeente gaat de komende periode het plan van aanpak Herstructurering bedrijventerreinen verder 
uitwerken. 

Financiën: 

n v t . 

Vervolg: 

Raadsinformatiebijeenkomst 7 september 2017 

Bijlagen: 

Rapport Doorakkers 'Schuifruimte in relatie tot de herstructurering van bedrijventerreinen in de 
gemeente Woerden', Plan van aanpak (17.017488) 
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