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Beantwoording van de vragen 

1. Gaat het college 2126 woningen in de Poort van Woerden realiseren?  
De Poort van Woerden omvat Nieuw-Middelland, Snellerpoort en het Stationsgebied. In de Poort van Woerden is conform 
de strategische woningplanning ruimte voor circa 3.500-4000 woningen tot het jaar 2040. Voor de eerste tranche tot 
medio 2030 is bij het Rijk een subsidie aangevraagd in het kader van de Woningbouwimpuls. Deze regeling  stelt 
bepaalde voorwaarden. Binnen deze voorwaarden is er een aanvraag gedaan waarin gerekend is met de bouw van 2126 
woningen, binnen 10 jaar na toekenning van de bijdrage.  
Met de Woningbouwimpuls stimuleert het kabinet de bouw, onder meer van betaalbare woningen, voor starters en 
mensen met een laag- en middeninkomen. De Woningbouwimpuls richt zich op het versneld ontwikkelen van grote 
woningbouwlocaties waar ten minste 500 woningen gebouwd worden.  
   

2. Zo ja, wat is de planning hiervan?  
Conform de voorwaarden uit de Woningbouwimpuls dient de start bouw van de eerste woningen binnen 3 jaar (uiterlijk 
2024) te starten en de start bouw van de laatste woningen binnen 10 jaar (uiterlijk 2031) na toekenning van de 
Woningbouwimpulsbijdrage.  
Wat is de hoogte van de financiële bijdrage die wij van het Rijk ontvangen om deze woningen te realiseren? De bijdrage 
is nog niet toegekend. Er zijn meerdere gemeentes die een aanvraag hebben ingediend. Het totale bedrag dat 
beschikbaar is binnen deze tranche van de Woningbouwimpuls is € 225 miljoen. Gemeente Woerden heeft een aanvraag 
ingediend voor € 7,1 miljoen. Onze aanvraag wordt nu beoordeeld door BZK. In februari 2021 verwachten we uitsluitsel te 
krijgen over de toekenning. Toekenning zal bijdragen aan versnelling van de ontwikkeling van de Poort van Woerden, 
zoals door de gemeenteraad is vastgelegd in de Woonvisie van Woerden. 
 
 3. Het lijkt erop dat de wethouder mobiliteit randvoorwaardelijk maakt aan het bouwen. Hoe zit dat?  
Versnelling van woningbouw vraagt om een integrale aanpak. Toevoeging van een flink aantal woningen zoals in de 
Poort van Woerden kan niet los gezien worden van mobiliteit en bereikbaarheid. Tegelijkertijd zijn vooral voor een goede 
bereikbaarheid grote investeringen noodzakelijk die wij als gemeente niet geheel zelf kunnen dragen. Een goede 
aansluiting van investeringsprogramma’s rond bereikbaarheid bij de grote gebiedsontwikkelingen is hierbij noodzakelijk. 
 
 4. Welke investeringen moeten er dan worden gedaan?  
Het gaat hierbij om aanpassingen aan de infrastructuur die ervoor zorgen dat de doorstroming in en door de stad op gang 
blijft. Zowel voor auto’s, openbaar vervoer en ander gemotoriseerd verkeer als voor fietsers en voetgangers. Tevens is 
het noodzakelijk de verbindingen voor langzaam verkeer, bijvoorbeeld in de richting van de binnenstad, te verbeteren. 
 
 5. Over welke oplossingen voor welke knooppunten hebben we het dan over?  
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Het gaat om knooppunten die bij de toevoeging van een aanzienlijke hoeveelheid woningen in de gehele Poort van 
Woerden ontstaan. De knooppunten concentreren zich met name in en rondom het Stationsgebied, maar hebben effect 
op de doorstroming en bereikbaarheid van een groter gebied. Onderzoek hiernaar wordt nu uitgevoerd.  
 
 6. Wanneer komt hierover een voorstel naar de raad?  
Het is de verwachting dat de stedenbouwkundige visie voor het Stationsgebied in het eerste kwartaal van 2021 aan de 
raad ter behandeling wordt voorgelegd. Hierin is de lange termijn visie opgenomen voor de ontwikkeling van dit gebied. 
Tegelijkertijd wordt nu onderzoek uitgevoerd naar de infrastructuur en bereikbaarheid op het niveau van de stad 
Woerden. Besluitvorming door de gemeenteraad vindt volgens planning plaats medio 2021 bij de Verkeersvisie en de 
Omgevingsvisie.  
 
  
 
   
 
Bijlagen 
Vraag op basis van reglement van orde JOIN D/21/003209 



Schriftelijke vragen woningbouw in het kader van de woondeal 

In de VAR van 10 december (https://www.varnws.nl/reader/21056/18650/mogelijk-6700-
woningen-versneld-erbij-in-utrecht) stond een artikel over de mogelijke versnelde bouw van 
6700 woningen in Utrecht. In dit artikel las ik dat er in de Poort van Woerden 2126 woningen 
gaan komen. In dit artikel wordt onze wethouder Tymon de Weger geciteerd. Hij geeft aan 
dat woningbouw niet van de grond kan komen als er bijvoorbeeld niets aan mobiliteit wordt 
gedaan. 

Over dit artikel heb ik de volgende vragen: 
1. Gaat het college 2126 woningen in de Poort van Woerden realiseren?
2. Zo ja, wat is de planning hiervan?
3. Wat is de hoogte van de financiële bijdrage die wij van het Rijk ontvangen om deze

woningen te realiseren?
4. Het lijkt erop dat de wethouder mobiliteit randvoorwaardelijk maakt aan het

bouwen. Hoe zit dat?
5. Welke investeringen moeten er dan worden gedaan?
6. Over welke oplossingen voor welke knooppunten hebben we het dan over?
7. Wanneer komt hierover een voorstel naar de raad?

Marguerite Boersma 
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