
 

 

 

MEMORANDUM 

2014RGW126 

 

 

DATUM 13-10-2014 

AAN Cie RGW 

VAN Gedeputeerde R.W. Krol 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Stand van zaken bedrijventerrein voor herstructurering gemeente Woerden. 

 

Zoals u toegezegd in de cie RGW dd 15 september 2014 informeer ik u hierbij over de stand van zaken rondom 

het bedrijventerrein voor herstructurering in de gemeente Woerden. 

 

PRS 

N.a.v. het amendement in de Staten op de locatie Wulverhorstpolder is in de PRS de volgende tekst opgenomen: 

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. 

 

Stand van zaken 

Met Woerden is gezamenlijk een quick scan gemaakt naar de haalbaarheid van een aantal locaties. Het Werklint 

Nieuwerbrug geniet de voorkeur van de gemeente Woerden. Deze locatie is verder bekeken.  

Woerden wil de locatie Werklint laten aansluiten aan een mogelijke ontwikkeling van de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk, waarbij een aantal bedrijven uit het Venster of de kern Nieuwerbrug hergevestigd worden. Bodegraven-

Reeuwijk heeft een afspraak met de provincie Zuid-Holland waarbij zij, onder strikte voorwaarden, een 

bedrijventerrein van max 4 ha kan realiseren voor de verplaatsing van hinderverooorzakende bedrijvigheid uit de 

kern Nieuwerbrug en uit het buitengebied van Bodegraven-Reeuwijk.  

Over de locatie Werklint heeft meermalen bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen beide gemeenten en beide 

provincies. Of de ontwikkeling in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden is 

nog onzeker. 

 

Ik ben na uitvoerige afweging tot het besluit gekomen dat het Werklint Nieuwerbrug voor de provincie geen 

ruimtelijk aanvaardbare locatie is. Er ontstaat hiermee een solitair gelegen bedrijventerrein in het Groene Hart (in 

het Venster Woerden –Bodegraven), hetgeen in tegenspraak is met het provinciaal beleid. Deze afweging wordt 

gesteund door mijn Zuid-Hollandse collega gedeputeerde Veldhuijzen. Deze stellingname wordt eveneens 

onderschreven door de adviseurs ruimtelijke kwaliteit van de provincies Utrecht en Zuid-Holland.  In een 

gezamenlijk onafhankelijk advies, dat zij in opdracht van de provincies Utrecht en Zuid-Holland en de gemeente 

Woerden en Bodegraven-Reeuwijk hebben opgesteld, schrijven de adviseurs dat de locatie Werklint 

landschappelijk niet geschikt is om een bedrijventerrein te ontwikkelen.  Het doet afbreuk aan zowel de 

karakteristieke openheid als aan het waardevolle kleinschalige en gevarieerde karakter van de Oude Rijnzone.  

 

De gemeente Woerden is teleurgesteld en overweegt de locatie door te zetten. Ik zal in overleg blijven met de 

gemeente. Mocht de gemeente onverhoopt toch de planologische procedure doorzetten, dan kan de provincie 

geen andere weg bewandelen dan hier haar RO instrumentarium in te zetten tegen het bestemmingsplan waarin 

het Werklint planologisch mogelijk wordt gemaakt:  

Op dit moment is er daarmee geen aanvullende locatie die draagvlak heeft bij de gemeente en de provincie.  

 

Het onderwerp bedrijventerreinen zal natuurlijk ook aan de orde bij de herijking van de PRS, die naar verwachting 

in de 2
e
 helft van 2015 zal starten. In dat kader zal wederom overleg plaatsvinden met de gemeente en ruimtelijke 

afwegingen over locaties worden gemaakt. Daarbij wordt ook de recente ontwikkelingen op het gebied van vraag 

en aanbod van bedrijventerreinen betrokken. 

 


