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LS., 

Naar aanleiding van het voorliggende stedenbouwkundig plan en de commissievergadering 

van 1 september 2022 j.l. wil ik graag een reactie geven. 

Tijdens de vergadering werd door diverse fracties ongerustheid geventileerd over het 

negatieve resultaat dat met de realisatie van dit industrieterrein valt te verwachten. Wat 

volgens de fractie van D66 waarschijnlijk in reële zin kan oplopen tot enkele miljoenen. 

In een eerder schrijven van onze kant op 8 januari 2022 hebben wij reeds met verbazing het 

volgende aangekaart: 

- In de tussenrapportage Haalbaarheidsonderzoek Schuifruimte van 19-11-2019 staat op 

pagina 73: … De werkgroep heeft voor de ontwikkeling van locatie Burgemeester van 

Zwietenweg geen budgetneutraliteit kunnen vaststellen… 

- maar in de eindrapportage van het Haalbaarheidsonderzoek Schuifruimte van 7-10-2020 

staat daarentegen op pagina 78: …Locatie Burgemeester van Zwietenweg kan naar 

verwachting budgetneutraal door de gemeente ontwikkeld worden… 

Op grond van dit laatste heeft u als gemeenteraad de beslissing genomen om met de 

mogelijke ontwikkeling door te gaan. Nu blijkt de inschatting van de tussenrapportage alsnog 

bewaarheid te worden. 

Zowel de VVD als D66 gaven aan dat misschien de ambities iets minder hoog gesteld 

moeten worden en er mogelijk ingeleverd moet worden op landelijke inpassing. Gedacht 

werd aan het laten vervallen van bruggetjes en het talud. Want zo werd gesteld, doen we dit 

voor die verlaten fietser langs de Kromwijkerdijk of die enkele bewoner? In dit kader wil ik 

graag terugverwijzen naar de structuurvisie 2009-2030 van de gemeente Woerden. Daarin 

staat de Burg. van Zwietenweg-Oost aangemerkt als gebied van cultuurhistorische waarde 

met een agrarische functie. Om in zo’n gebied toch een industrieterrein te creëren vraagt 

landschappelijke inpassing waar het Haalbaarheidsonderzoek Schuifruimte een visualisatie 

voorzet voor gaf. Tijdens de keukentafelgesprekken bleek die visualisatie helemaal niet 

haalbaar omdat er dan te weinig uitgeefbare grond over zou blijven. Er is toen een 

aangepast plan gemaakt hetgeen op 1 september ter tafel kwam. 

Wij spreken de hoop en de verwachting uit de gemeenteraad beseft dat het niet minder moet 

worden dan wat er nu voorligt. Want in het hele proces zijn we gegaan van de polder 

Wulverhorst die van cultuurhistorische waarde is volgens de structuurvisie— naar een 

weggewerkt industrieterrein met een groene wal er omheen zoals gepresenteerd in het 

haalbaarheidsonderzoek — naar wat in het huidige stedenbouwkundigplan is afgezwakt naar 

een landschappelijk ingebed industrieterrein. Nog verder afzwakken op basis van te 

verwachten negatieve resultaten zou in onze ogen het hele proces waarin participatie van 

belanghebbenden hoog in het vaandel staat, ongeloofwaardig maken. Bovendien is een 

dusdanig afgezwakt plan niet het plan waarover destijds is gestemd door de gemeenteraad. 

Dat het ontwikkelen van de Burg. van Zwietenweg-Oost geld zou kosten kon iedereen op zijn 



klompen aanvoelen want de ultra-moderne varkensboer moet uitgekocht worden en de 

overige grond moet nog verkregen worden. Daarbij moet ook nog een ontsluitingsweg 

gerealiseerd worden. 

Wat tijdens de commissievergadering ook werd aangekaart door onder meer progressief 

Woerden en de VVD is de ambitie dat bedrijven energie neutraal moeten zijn. Daarmee 

ontstaat een spagaat tussen een groene inbedding, groene uitstraling en het opwekken van 

(zonne)energie. Ook dit zal drukken op de uitgeefbaarheid en daarmee de opbrengsten want 

hoe moet dat met bedrijven uit Woerden die toch echt gas nodig hebben? Gaat u die weren 

en wat voor effect heeft dit op de ambitie om schuifruimte te creëren? 

Een terechte vraag die op 1 september herhaaldelijk naar voren kwam is hoe de gemeente, 

die het terrein zelf wil ontwikkelen en uitgeven, de uitgifte zo gaat bewaken dat het ook 

inderdaad om schuifruimte gaat, met als doel bestaande industrieterreinen in Woerden te 

herstructureren. Op een eerdere informatieavond is al aangegeven dat het juridisch kader 

hiervoor ontbreekt. Wij vragen ons af, als dit niet goed geborgd wordt, of dan de uitbreiding 

nog wel past bij het originele uitgangspunt namelijk de behoefte aan schuifruimte? 

Door de SGP fractie werd naar voren gebracht dat het nog onduidelijk is hoe de 

bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers ingepast gaat worden. Om duurzaam 

verkeer te stimuleren zou het bedrijventerrein goed bereikbaar gemaakt moeten worden voor 

voetgangers en fietsers. Er staat iets van een suggestie in het stedenbouwkundigplan waar 

een fietspad zou kunnen komen en voor voetgangers is dat nog onduidelijk. Het fietspad 

bevindt zich dan wel op grond van de provincie. De vraag is of die mee wil werken en hoe 

men de aansluiting vanaf de Kromwijkerdijk voor ogen heeft want er ligt geen brug om een 

aansluiting op het huidige fietspad dat over de geluidswal aan de noordzijde van de 

Kromwijkerdijk loopt te realiseren. Daarbij is mij in het verleden mondeling verteld dat bij 

verkoop van de grond van de zuidelijke randweg de vorige eigenaar van de grond een 

clausule heeft ingebracht, waarbij is bepaald dat als op de groene delen van het perceel 

meer wegen komen de provincie hem extra geld moet betalen. Kortom het aanleggen van 

een fietspad zie ik nog niet zonder slag of stoot gebeuren. 

Dan een punt dat wij al herhaaldelijk, zowel mondeling als schriftelijk, naar voren gebracht 

hebben is de bomenrij ten westen van de Burg. van Zwietenweg. Aan de bewoners van de 

Kromwijkerdijk is bij de aanleg van de zuidelijke randweg door de provincie beloofd dat zij 

haar best zou doen om een deel van de bomen die langs de A12 waren gekapt langs de weg 

terug te plaatsen, mits de eigenaren van de grond daaraan mee wilden werken. Het resultaat 

daarvan is zichtbaar - er staan geen bomen. Wij vragen ons nu af hoe de gemeente deze 

bomen wel wil gaan realiseren om een ‘parkachtige entree van Woerden’ te verwezenlijken. 

Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben gegeven aan de discussie waarvan de bewoners 

nog altijd denken, ‘beter ten halve gekeerd dan ten oosten gedwaald'. 

Met vriendelijke groet, 
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