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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door M. Boersma 

van de Fractie van Progressief Woerden 

over de bouwplannen voor  Snellerpoort 

Beantwoording van de vragen: 

 
Algemeen 
In beginsel worden zienswijzen,  of vragen naar aanleiding daarvan,  beantwoord en behandeld in het 
kader van de reguliere bestemmingsplanprocedure. Vooruitlopend daarop treft u hieronder de concept 
beantwoording aan. De bespreking hiervan zal, zoals gezegd, plaatsvinden tijdens de behandeling van de 
ontwerp bestemmingplannen die naar verwachting eind Q1/begin Q2 2021 aan de raad worden voorgelegd. 
 
Vraag 1: 
Klopt het dat er bezwaren van onder andere ProRail zijn over het bouwen van huizen langs het spoor en 
dat de gemeente ondanks deze bezwaren vasthoudt aan de plannen ? 
 
Antwoord: 
De ontwerp-bestemmingsplannen voor Snellerpoort woongebied en uitbreiding winkelcentrum Snel & 
Polanen hebben van 1 oktober tot 11 november ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn inderdaad 
zienswijzen binnengekomen van onder andere Prorail.   
   
Vraag 2:  
Klopt het dat de ambitie van het aantal te bouwen sociale huurwoningen in dit plan niet gehaald gaat 
worden? Zo ja, waarom moeten de raadsleden dit via de krant vernemen terwijl er recentelijk met brede 
steun een amendement is aangenomen over het terugbrengen van de wacht- en zoektijden. 

 
Antwoord 
“In de ambitie en reeds gemaakte prestatie afspraken voor Snellerpoort is aangegeven om een aandeel 
sociale huur van 15% te realiseren (en 5 % sociale koop). Deze percentages zijn ook opgenomen in de 
door de raad vastgestelde grondexploitatie voor Snel en Polanen Daarna heeft de raad de  woonvisie 
Woerden Woont 2019-2024 vastgesteld met daarin onder meer  een verhoogd percentage sociale 
huurwoningen (20%).  Daarmee is ervoor gekozen om, bij nieuwe ontwikkelingen, meer sociale en 
betaalbare woningen te bouwen. Dit betekent echter dat de grondexploitatie bijgesteld moet worden.    
Voor de financiële dekking van dit hogere percentage is  een subsidie-aanvraag gedaan bij het ministerie in 
het kader van de regeling Woningbouwimpuls.  
 

Vraag 3:  
Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat gevolg wordt gegeven aan dit amendement, waarbij de 
boodschap uit het artikel in het AD en de vertraging van bouwprojecten (zoals de Willem Alexanderlaan in 
Harmelen) worden meegenomen? 
 

Antwoord 

Recentelijk zijn er prestatie-afspraken gemaakt met GroenWest. De inhoud van het aangenomen 



amendement is daarbij betrokken. Er is onder meer afgesproken dat GroenWest en de gemeente ernaar 
streven om de zoektijden voor zowel starters als doorstromers de komende jaren te verlagen door het 
aanbod te vergroten.” 
 

 
 
 
Vraag 4:  
Deelt het college een eerdere boodschap van de directeur van Groen West dat het verstandig is om meer 
sociale huurwoningen te plannen om het uiteindelijke streefdoel te realiseren? In de praktijk blijkt namelijk 
dat de realisatie vaak achter loopt.  
Antwoord 
Het college is bekend met deze boodschap en streeft ernaar om woningen te bouwen voor alle 
doelgroepen, waaronder ook voor mensen met een smallere beurs. De komende jaren staan er, naast 
Snellerpoort,  grote nieuwe gebiedsontwikkelingen  op stapel zoals het Stationsgebied en Nieuw-
Middelland met een forse (sociale)woningbouwopgave. In de woonvisie Woerden Woont 2019-2024 zijn 
daarom richtlijnen opgesteld dat nieuwbouwprojecten met meer dan 50 woningen standaard voorzien zijn 
van 20% sociale huurwoningen. 
 
Vraag 5:  
Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat in Snellerpoort 20% van de woningen voor sociale huur 
ter beschikking komen?  
Antwoord 
De afspraken die gemaakt zijn voor Snellerpoort dateren van voor het opstellen, in 2019,  van de de 
Woonvisie Woerden Woont 2019-2024. Destijds golden er andere regelingen met betrekking tot het 
realiseren van sociale huurwoningen. Het verhogen van het aandeel sociale huurwoningen in Snellerpoort 
leidt tot een financieel onhaalbare businesscase. Getracht wordt om met de subsidieaanvraag inzake de 
regeling Woningbouwimpuls een rijkssubsidie te verkrijgen waardoor er meer sociale huurwoningen en 
betaalbare koopwoningen in Snellerpoort kunnen worden gerealiseerd. 
 

 
 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer: 20.020811 
 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders,  
  

  

Drs. M.H.Brander                         V.J.H. Molkenboer  
Gemeentesecretaris                     Burgemeester   
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