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Geachte statenleden, 

Met grote verbazing en teleurstelling zijn wij via onze wethouder J.I.M. Duindam op maandag 4 februari jl. 
getuige geweest van de besluitvorming rond uw Ruimtelijke Structuurvisie (PRS en PRV) en dan met name 
het onderdeel van de schuifruimte voor de herstructurering van bedrijventerreinen in Woerden. 
U weet met hoeveel moeite en discussie vorig jaar in west Utrecht het Regionaal Convenant tot stand is 
gekomen en wij waren dan ook verheugd dat de ruimtelijke vertaling daarvan goed in de PRS terecht was 
gekomen. 

Wij blijven in het licht van het convenant benadrukken dat een kleinschalige schuifruimte een absolute 
noodzaak is om de herstructureringsmotor op gang te brengen, bij gebrek aan dwingende juridische 
instrumenten. Kijkend met verschillende deskundigen op het gebied van de ruimtelijke ordening en 
landschapsbeleid zijn we met twee van de portefeuillehouders van uw college van G.S. tot de keuze van de 
locatie Kromwijkerwetering in de polder Wulverhorst gekomen. Ook simpelweg omdat er binnen de 
stedelijke contouren nog slechts enkele "snippers" bedrijventerrein zijn die niet geschikt zijn om de 
herstructurering een serieuze impuls te geven. 
De locatie is weliswaar agrarisch bestemd, maar op korte afstanden ingeklemd door een hoogliggende A-
12, de spoorlijn Utrecht-Rotterdam/Den Haag/Leiden met een grote fly-over en binnenkort de zuidelijke 
randweg Bravo-3. In het lint zijn bovendien al jaren een steenhouwerij en een wegenbouwbedrijf gevestigd. 
De andere u bekende locaties, die in beeld waren, de polder Bijleveld en de polder Barwoutswaarder in het 
venster Bodegraven - Woerden, hebben een veel hogere cultuurhistorische waarde en deels een mindere 
ontsluiting. En in dat verband zijn de polders 's-Gravesloot, Zegveld, Haanwijk, Breeveld, Reyerscop en al 
die andere kwetsbare polders vanzelfsprekend volstrekt buiten beeld gebleven. 

Als wij dan bij de behandeling in uw vergadering horen van de "grote cultuurhistorische waarde" en "de 
moeilijke ontsluiting" van de polder Wulverhorst, dan zult u in het licht van het bovenstaande begrijpen dat 
wij onze inzet voor de herstructurering met vestiging van een voorkeursrecht en opname in onze eigen 
structuurvisie nu door de Provincie als behoorlijk gediskwalificeerd beschouwen. Het is daarmee bovendien 
zeer de vraag of er in Woerden en de directe omgeving überhaupt nog sprake kan zijn van een start van de 
zo dringend gewenste herstructurering.
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De in het aangenomen amendement te zoeken "aanvullende locatie van maximaal 6 hectare....niet zijnde 
een eerder overwogen locatie aan de Kromwijkerwetering" staat naar onze mening buiten de realiteit als u 
de kaart van Woerden kent en in ogenschouw neemt hetgeen wij hiervoor over onze zoektocht naar locaties 
hebben toegelicht 
In dat verband moet ons ook van het hart dat wij slechts achteraf hebben vernomen dat uw commissie 
Ruimte Groen en Water een werkbezoek in Woerden heeft afgelegd ter orientatie op de onderwerpen uit de 
PRS en daarbij wel heeft gesproken met belanghebbenden uit het gebied, maar de gemeente daar noch 
bestuurlijk, noch ambtelijk, noch uit de kring van ondernemers bij heeft betrokken. 

Deze gang van zaken leidt ertoe dat ons, waar we door middel van een pilot werken aan een veel meer 
interactieve samenwerking provincie — gemeente v.v., ten aanzien van dit dossier nu het gevoel bekruipt 
terug bij af te zijn. De geringe mate van verdediging van het standpunt hierover in de PRS door 
gedeputeerde Krol tijdens de statenbehandeling heeft ook bijgedragen aan dit gevoel. 
Daarnaast zijn wij van mening dat de afweging nu eendimensionaal op ruimtelijke gronden is gemaakt, 
terwijl de herstructureringsopgave ook nadrukkelijk aspecten van werkgelegenheid en de sociale 
problematiek in zich heeft. 

Wij verwachten van GS dat zij op korte termijn met ons in overleg treden en ons aanreiken op welke locatie 
zij de 6 hectare denken te vinden. 
Vooralsnog blijven wij vasthouden aan de gemaakte afspraken in het regionaal Convenant Bedrijven-
terreinen, omdat wij van mening zijn dat alternatieven ontbreken en elke andere locatie tot vergelijkbare. zo 
niet meer weerstand zal leiden. De locatie in de polder Wulverhorst zal dan ook in onze herziene Ruimtelijke 
Structuurvisie blijven staan. Wij bieden die deze maand ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 
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