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Aan: Statenfracties van de Provinciale staten  verzonden via de griffier 
 
 
Woerden, 7 januari 2021 
 
Betreft: Aanleg bedrijventerrein aan de oostzijde van de Burg. van Zwietenweg te Woerden 
 
Geachte Dames en Heren,   
 
Graag vragen wij uw nadrukkelijke aandacht voor het volgende: 
 
De gemeente Woerden is voornemens om een bedrijventerrein in te richten aan de oostkant van 
Burg. van Zwietenweg en stelt daarbij dat dit conform de huidige PRS mogelijk zou zijn omdat een 
eerder voorstel uit 2013 aan de westzijde was geprojecteerd. 
 
Het is voor ons belangrijk om aan te kunnen geven dat ten tijde van het eerder voorstel de Burg. 
van Zwietenweg nog niet was aangelegd. Op basis van de zienswijzen die toen zijn ingebracht is er 
op 4 februari 2013 een amendement (nummer 6) over de Polder Wulverhorst ingediend door CDA, 
GroenLinks, VVD, ChristenUnie, PVV en SGP en geaccepteerd met 35 stemmen vόόr. 
Een copie van het amendement en van de stemlijst van die vergadering uit 2013. 
 
[citaat hieruit: …Het locatievoorstel voor een mogelijk toekomstig bedrijventerrein Kromwijkerdijk in 
de polder Wulverhorst is overgenomen uit de regionale planning van het regionale convenant 
bedrijventerreinen voor Utrecht West.  
Bij heroverweging naar aanleiding van de zienswijzen tegen de ontwikkeling van een 
bedrijventerrein op deze locatie hebben wij echter geconcludeerd dat er weliswaar sprake is van een 
(toekomstig) tekort aan bedrijventerrein in de regio, maar dat de mate waarin dit terrein daarvoor 
een oplossing biedt niet opweegt tegen de ruimtelijke bezwaren op deze locatie, zoals deze ook zijn 
gebleken uit de ingediende zienswijzen en tijdens de hoorzitting. De landschappelijke, 
cultuurhistorische en recreatieve waarden van de locatie Kromwijkerwetering zijn van een zodanig 
niveau dat de ontwikkeling van een bedrijventerrein hier ruimtelijk niet aanvaardbaar is. Indien dit 
voor de voortgang van de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen noodzakelijk is, zo 
mogelijk blijkend uit een advies van de OMU, zal binnen de afspraken uit het regionaal convenant 
naar een aanvullende locatie van maximaal 6 ha. worden gezocht voor de aanleg van een nieuw 
bedrijventerrein, niet zijnde een eerder overwogen locatie aan de Kromwijkerwetering…] 
 
Zoals hieruit valt op te maken is dat overwegingen destijds een oost-of westzijde overstijgen. Wij 
onderstrepen hierbij uit bovenstaande: …De landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve 
waarden van de locatie Kromwijkerwetering zijn van een zodanig niveau dat de ontwikkeling van 
een bedrijventerrein hier ruimtelijk niet aanvaardbaar is. 
 
Op basis van het bovenstaande vragen wij de provincie zeer kritisch naar de voorstellen van de 
gemeente Woerden te kijken en zich, los van nog andere door ons geconstateerde bezwaren, geen 
zand in de ogen te laten strooien door nu te praten over een “oost- en een westzijde”. 
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Namens het bewonerscomité Kromwijkerwetering (Burg. van Zwietenweg), wegens een 
verkeersongeval met ernstige gevolgen van Mevr. M. Kooijman (onze woordvoerder), ditmaal 
ondertekend door: 
 
 
H van Vuuren 
Kromwijkerdijk 114-1 
3448 HW Woerden 
06-224 60 947 
 
 
Bijlagen:  
1-7 Een zevental presentatie waarin een aantal zaken naar voren komt waar in onze ogen de schoen 
wringt. 
8 Amendement copie uit 2013, 
9 stemlijst uit 2013  


