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DATUM 22-1-2021 

AAN Statencommissie Omgevingsvisie  

VAN Gedeputeerde Van Essen 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP 
Reactie op brieven bewonersgroepen over nieuwe locaties wonen en werken in het kader 
van regionale programmering 

 

 

Geachte commissieleden,  

 

De afgelopen weken hebben twee bewonersgroepen mails/brieven gestuurd aan Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Staten over nieuwe uitbreidingslocaties wonen en werken. Concreet gaat het om het 

Bewonerscollectief Maartensdijk (mails van 6 en 20 januari jl.) en Bewonerscomite Kromwijkerwetering (mail van 

7 januari jl.) . Het Bewonerscollectief Maartensdijk maakt zich zorgen over een mogelijke woningbouwlocatie aan 

de zuidzijde van Maartensdijk en het Bewonerscomite Kromwijkerwetering maakt zich zorgen over een 

bedrijventerrein bij de Van Zwietenweg in Woerden.  

 

Namens GS heb ik inmiddels een reactie gegeven op deze brieven. In deze reactie heb ik de bewonersgroepen 

geïnformeerd over het proces van regionale programmering en de stappen die daarin worden doorlopen. Ook heb 

ik hen geattendeerd op de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze op het door GS vast te stellen 

Ontwerp Provinciale programma wonen en werken (naar verwachting in april/mei). Provinciale besluitvorming 

over nieuwe uitbreidingslocaties voor wonen en werken vindt immers in dat kader plaats en niet via de 

Omgevingsvisie en Interim – Omgevingsverordening. Het indienen van een zienswijze over locaties die in het 

Ontwerp Provinciale programma zijn opgenomen is bij uitstek het moment voor bewoners / belanghebbenden om 

richting provincie hun mening te geven over voorgenomen uitbreidingen.   

 

Het is denkbaar dat in de periode tot aan het Ontwerp Provinciale provinciale programma wonen en werken zich 

meer (groepen) bewoners of andere belanghebbenden tot Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten zullen 

wenden om hun mening te geven over mogelijke nieuwe uitbreidingslocaties voor wonen en werken. Als dat het 

geval is, zal ik ook hen informeren over het proces van regionale programmering en de mogelijkheid tot het 

indienen van zienswijzen op het Ontwerp Provinciale programma wonen en werken.  

 

 

 

 


