






Zegveld, namelijk de hoge kosten voor bouwen op slappe grond. Dit is een terecht argument. U
vraagt zich vervolgens af of het geen betere besteding van gemeenschapsgeld is om elders te
bouwen, op betere grond. In de beantwoording van uw zienswijze verwijzen wij naar
vervolgtrajecten, omdat deze afweging pas later gemaakt gaat worden. De Omgevingsvisie volgt
de woonvisie met bijbehorend addendum, waarin de gemeenteraad de benodigde plancapaciteit
voor o.a. Zegveld heeft vastgesteld. Voor alle locaties rond Zegveld geldt dat er sprake is van
slappen bodem en dus duurder bouwen. Kosten hiervoor komen niet ten laste van de
gemeenschap, maar worden doorberekend aan de bouwende partij, die dat weer (deels)
doorberekent in verkoopprijzen. Bij de jongste woningbouw in Zegveld heeft dat geen
belemmering opgeleverd voor de verkoop van de woningen. Het college kiest er daarom voor -
gezien de woningbehoefte ook in Zegveld - om daar in de toekomst wel weer woningen te
bouwen. Ten opzichte van andere polders rond Zegveld is dit wat ons betreft dus geen
doorslaggevend argument. Zoals in hoofdstuk 6 van de visie beschreven komt er t.z.t. een apart
traject om woningbouwlocaties bij de kleine kernen te onderzoeken. Daarbij horen
participatietrajecten, waarvoor u van harte uitgenodigd bent. En pas daarna zal de
gemeenteraad een afweging maken en alle argumenten, waaronder ook de kosten voor het
bouwen op slappen bodem, maar ook bijvoorbeeld leefbaarheid, benodigde woningbouw en de
uitkomsten van de participatie, daarin meenemen. Het is dus niet zo dat bij het vaststellen van
de Omgevingsvisie vaststaat dat op deze locatie gebouwd gaat worden. Er zal een studie
plaatsvinden naar eventuele woningbouw op deze locatie.
Met vriendelijke groet,

Projectsecretaris Omgevingswet

Vaste werkdag donderdag. Maandag en woensdag flexibel bereikbaar.
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.

Van: > 
Verzonden: maandag 9 mei 2022 10:32
Aan: >
CC: Raadsgriffie <raadsgriffie@woerden.nl>
Onderwerp: RE: Reactie Zienswijze Omgevingsvisie Woerden
Beste ,
Het punt over de hogere kosten van het bouwen in de polder Lagebroek is niet opgenomen in de
Nota van beantwoording en hierop is ook geen antwoord gegeven.
Dit is wel een belangrijk punt en zou naar onze mening wel als punt in de Nota van
beantwoording moeten worden opgenomen.
Is het mogelijk dit punt alsnog op te nemen in de Nota van beantwoording?
Met vriendelijke groet,

Werkgroep Behoud Polder Lagebroek
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