


HARMELERWAARO 

De verenging ziet het ontbreken van een duurzame toekomst als bedreiging voor haar eigen 

bedrijfsvoering. Tegelijkertijd levert dit een kans op om de locatie Harmelerwaard anders te 

benutten, na verplaatsing van glastuinbouw naar een andere duurzame locatie. Dit elimineert direct 

de verbranding van 30 miljoen m3 aardgas met een groot positief effect op het milieu door grote 

CO2- en stikstofbesparing. Ook betekent het dat een gebied van ruim 100 hectare wordt 

'vrijgespeeld', grenzend aan Harmelen en Vleuten en goed bereikbaar. Dit biedt kansen - en letterlijk 

'ruimte' - voor verschillende invullingen, passend bij de verschillende opgaven en belangen in de 

omgeving. 

Voortzetten van een goede samenwerking 

De vereniging is al enkele jaren zowel ambtelijk als bestuurlijk op een prettige, constructieve manier 

met gemeente Woerden in gesprek over de problemen en kansen in de Harmelerwaard. In april van 

dit jaar is de omvang en urgentie van het probleem bestuurlijk onderkent door het college van B&W 

middels een raadsinformatiebrief van april 2021 (Kenmerk Z/21/011266 / D/21/016765). Dat is 

nogmaals bevestigd door de raad bij vaststelling van de Omgevingsvisie voor Woerden. Ook de 

provincie heeft de noodzaak voor dialoog over de toekomst onderkend in haar Provinciale 

Omgevingsvisie. In de beide Omgevingsvisies is de toezegging gedaan voor een verkenningsstudie 

naar een gedragen en duurzaam toekomstperspectief voor de Harmelerwaard. De vereniging is erg 

blij met deze toezegging en hoopt op een voortzetting van een fijne en slagvaardige samenwerking 

met de gemeente, provincie en andere betrokken partijen. 

Voortvarende verkenningsstudie & besluitvorming 

We staan nu aan het begin van de uitvoering van de verkenningsstudie om te komen tot een 

duurzame en haalbare toekomst voor de Harmelerwaard. Een toekomst waar de gemeente, de 

provincie, bewoners uit Harmelen en de ondernemers uit de Harmelerwaard baat bij hebben. Gezien 

de urgentie van de problematiek bij onze leden, benadrukken wij het belang van een voortvarende 

verkenningsstudie. Een studie waar via een zorgvuldig proces wordt toegewerkt naar een keuze voor 

een haalbare toekomst begin 2023. Aansluitend hierop vragen wij om snelle concrete besluitvorming 

over de toekomstrichting van de Harmelerwaard en borging hiervan in een programma onder de 

gemeentelijke Omgevingsvisie. 

Open dialoog 

De toekomst van de Harmelerwaard is van belang voor verschillende stakeholders. We hopen dat de 

gemeente in zorgvuldige en open dialoog met ons blijft tijdens de verkenningsstudie en het vervolg 

hierop. Als vereniging hebben wij het initiatief genomen op de problematiek en urgentie bij 

gemeente en provincie aan te kaarten. Goede betrokkenheid in het proces stellen wij dan ook zeer 

op prijs. Dit geldt overigens niet alleen voor ons. We zijn de afgelopen tijd met verschillende 

personen en organisaties uit de omgeving in gesprek geweest. We zien een grote betrokkenheid van 

de omgeving bij de Harmelerwaard. Een transparant en zorgvuldig participatieproces is dan ook van 

groot belang. 

Wij wensen u veel succes met uw werkzaamheden de komende tijd. Mocht u naar aanleiding van 

deze brief met ons verder willen praten dan kunt u contact met mij opnemen via 

[emailadres] 
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