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Geachte leden van de Gemeenteraad Woerden,

Aanstaande donderdagavond 24 februari staat de Omgevingsvisie op uw agenda.

Gebiedscoöperatie Ons Polderhart uit Harmelen, heeft op uw vergadering van 10 februari jl. van
de mogelijkheid gebruik gemaakt om in te spreken.

Ons Polderhart heeft via uw site met belangstelling kennisgenomen van uw beraadslagingen op
de Politieke Avond op 17 februari jl.

Ons Polderhart heeft gezien dat de gemeenteraadsleden goed naar de insprekers hebben
geluisterd en is hen daarvoor zeer erkentelijk.
Als burger is het goed  en hartverwarmend om te zien dat zoveel gemeenteraadsleden de
insprekers serieus nemen en zich inspannen om tot correcte en op participatietrajecten
gebaseerde besluiten te komen.

Op de Politieke Avond sprak de raad de opvatting uit om op 24 februari 2022 de Omgevingsvisie
niet vast te stellen.
Dit zal nu dan na de verkiezingen gaan plaatsvinden.
Ons Polderhart heeft daar begrip voor.
Ook hebben wij begrepen dat de zittende gemeenteraad  een motie, met daarin de nodige
concretiseringen op de Omgevingsvisie, aan de nieuwe raad wil meegeven.

Wij doen een oproep aan uw raad om een concreet punt op te  nemen in deze motie met
concretiseringen op de Omgevingsvisie naar de nieuwe gemeenteraad.
In de bijlagen treft u onze oproep aan.

Als er vragen zijn over deze oproep, dan beantwoorden we die natuurlijk graag.

Gebiedscoöperatie Ons Polderhart stelt het op prijs te vernemen of de Gemeenteraad aan de
oproep gevolg geeft.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Secretaris Ons Polderhart U.A.



 
 
 
 
Harmelen, 23 februari 2022 
 
Gemeente Woerden 
Aan de leden van de gemeenteraad 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 
 
 
Betreft: Oproep aan gemeenteraadsleden van gebiedscoöperatie Ons Polderhart betreffende de Omgevingsvisie 
van de gemeente Woerden 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 10 februari jl. heeft Gebiedscoöperatie Ons Polderhart gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken 
in uw raad over een wijziging in de Omgevingsvisie. Het betreft het aanwijzen van een onderzoek locatie voor 
woningbouw ten noorden van het spoor bij Harmelen, deel uitmakend van “het Goud van Woerden”.  
Ons Polderhart constateerde, dat in de definitieve versie van de Omgevingsvisie deze onderzoek locatie ten 
noorden van de spoorlijn wordt aangewezen, terwijl in de participatie-versie van de Omgevingsvisie (oktober 
2021), de onderzoek locatie is bepaald ten zuiden van de spoorlijn (= in de “Achtertuin van Harmelen”). 
 
Door deze wijziging komt de Omgevingsvisie met zichzelf in tegenspraak. Aan de ene kant wordt gesteld dat het 
Goud van Woerden moet worden behouden, en dat te onderzoeken woningbouwlocaties bij Harmelen zich in 
de Groene Brug en de Achtertuin van Harmelen bevinden. Aan de andere kant wordt er tóch een te onderzoeken 
woningbouwlocatie aangewezen in het Goud van Woerden.  
 (zie onze brief aan uw raad d.d. 10 februari 2022 en de kaart uit de Omgevingsvisie in de bijlage) 
 
 Uw Politieke Avond van 17 februari 

 
Ons Polderhart heeft via uw site met belangstelling uw beraadslagingen gevolgd over de Omgevingsvisie. 
 
Ons Polderhart heeft gezien dat de gemeenteraadsleden goed naar de insprekers hebben geluisterd en is hen 
daarvoor zeer erkentelijk.  
Een groot aantal woordvoerders van verschillende fracties, zoals de heren Vierstra, Draisma, Sistermans, Bakker 
en  Droogh, sprak zich op de Politieke Avond dan ook uit tegen het onderzoeken van een woningbouwlocatie ten 
noorden van het spoor, in het Goud van Woerden (onderdeel van het Groene Hart). 
Zij stelden vragen en verzochten de wethouder om de wijziging in de Omgevingsvisie ongedaan te maken. 
 
Als burger is het goed  en hartverwarmend om te zien dat zoveel gemeenteraadsleden de insprekers serieus 
nemen en zich inspannen om tot correcte en op participatietrajecten gebaseerde besluiten te komen.  
 
Het is volstrekt helder dat het niet correct is, om achteraf (ná de participatie) en ná de concept-omgevingsvisie, 
een nieuwe woningbouwlocatie toe te voegen aan de Omgevingsvisie. Dit is principieel onjuist en in strijd met 
democratische waarden. 
 
Ook uw raad heeft (als hoogste orgaan van de Gemeente) duidelijk gemaakt dat zij hier niet in mee wenst te 
gaan. In de gemeenteraad toonde zich een meerderheid vóór het terugplaatsen van de woningbouwlocatie ten 
zuiden van het spoor bij Harmelen. 
 
Op de Politieke Avond sprak de raad de opvatting uit om (waarschijnlijk) op 24 februari de Omgevingsvisie niet 
vast te stellen. Dit zal nu dan na de verkiezingen gaan plaatsvinden. Ons Polderhart heeft daar begrip voor. 
Ook hebben wij begrepen dat de zittende gemeenteraad  een motie, met daarin de nodige concretiseringen op 
de Omgevingsvisie, aan de nieuwe raad wil meegeven. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Oproep van Gebiedscoöperatie  Ons Polderhart aan de Gemeenteraadsleden 

 
Om te voorkomen dat de nieuwe gemeenteraad de Omgevingsvisie gaat vaststellen zonder dat zij zich bewust is 
van het bovengenoemde, roept Ons Polderhart de gemeenteraad op om in de motie met de concretiseringen op 
de Omgevingsvisie naar de nieuwe gemeenteraad op te nemen: 
 

1. De wijziging, zoals aangegeven in de Nota van beantwoording Zienswijzen, in de Staat van wijzigingen 
pagina 97 vijfde bullit,: “Op pagina 57 is op de kaart het vraagteken ten noorden van Harmelen boven 
een eventueel station geplaatst”, niet over te nemen. 
 

2. Het vraagteken voor een te onderzoeken woningbouwlocatie te laten staan waar het in de Concept -
Omgevingsvisie stond, namelijk ten zuiden van het spoor, ten noorden van de kern van Harmelen, deel 
uitmakend van de Achtertuin van Harmelen. 
 

Bovenstaande is een logisch vervolg op, en in lijn met, de gemeentelijke uitgangspunten ten aanzien van het 
Goud van Woerden, zoals helder verwoord in de Omgevingsvisie, om dit waardevolle landschap te behouden. 
  
Tevens wordt zo recht gedaan aan wat er is voorgelegd aan en besproken met de inwoners in de participatie 
bijeenkomsten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het bestuur van Gebiedscoöperatie Ons Polderhart U.A. 
 
 
 
[naam 
secretaris Ons Polderhart  
www.onspolderhart.nl  
 
 
Bijlage :  
Uitsnede van de kaart van Harmelen (pagina 57) uit de Concept Omgevingsvisie oktober 2021 en :     
Uitsnede van de kaart van Harmelen (pagina 57) uit de Omgevingsvisie februari 2022 






