
 
 
 
 
 
 1 van 2 

MEMORANDUM 
 
UPDATE VERKENNINGSSTUDIE 
TOEKOMSTPERSPECTIEF HARMELERWAARD 

DATUM 06‑10‑2022 
VAN Dhr. Van Essen 
AAN Statenleden 
ONDERWERP Update verkenningsstudie toekomstperspectief Harmelerwaard 
BIJLAGE 1 Raadsinformatiebrief betreffende stand van zaken verkenningsstudie 

toekomstperspectief Harmelerwaard 
 
 
 
 
Geachte statenleden,   
 
Graag informeer ik u over de voortgang van de verkenningsstudie Harmelerwaard. Het college van B&W van de 
gemeente Woerden heeft recent een Raadsinformatiebrief ‘Stand van zaken verkenningsstudie 
toekomstperspectief Harmelerwaard’ ter kennisgeving gestuurd aan de Raad. Met deze brief informeert het nieuwe 
college van B&W de nieuwe gemeenteraad over de huidige stand van zaken, het beoogde proces van de 
verkenningsstudie, de aanscherping van de verkenningsstudie die heeft plaatsgevonden n.a.v. het nieuwe 
bestuursakkoord en de rol van de gemeenteraad en Provinciale Staten bij deze verkenning. Ik stuur deze brief ook 
ter kennisname door naar u, omdat ik het belangrijk vind u goed aangesloten te houden in dit traject en wij dit ook 
gezamenlijk hebben afgesproken tijdens het werkbezoek aan de Harmelerwaard op 29 september 2021.  
 
In maart 2022 is de Startnotitie Verkenningsstudie naar het toekomstperspectief van de Harmelerwaard door het 
college van B&W van de gemeente Woerden en Gedeputeerde Staten vastgesteld. Middels een Statenbrief 
(documentnummer UTSP-549766647-4245) bent u hier op 23-03-2022 over geïnformeerd. Met de 
verkenningsstudie vormen de gemeente Woerden (en Utrecht) en de provincie Utrecht gezamenlijk een beeld van 
de toekomstmogelijkheden voor het gebied waarin ook breed gekeken wordt naar de verschillende (lokale en 
regionale) belangen die spelen in het gebied.  
 
De afweging van de verschillende belangen (die mogelijk tegenstrijdig zijn) en het vaststellen van een 
toekomstperspectief voor het gebied is uiteindelijk aan de Raad. De rol van de gemeenteraad en Provinciale Staten 
verschilt van elkaar. U wordt actief in dit traject betrokken vanwege de regionale belangen die er spelen en om 
inzicht te krijgen in de afwegingen die ten grondslag liggen aan het uiteindelijke gemeentelijke besluit. De 
voortgang van de verkenningsstudie en uiteindelijk ook de mogelijke toekomstperspectieven worden besproken 
met de colleges, de gemeenteraad en Provinciale Staten. Een voorkeursperspectief wordt, na consultatie met de 
Provinciale Staten, ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Een eventuele verwerking daarvan in de 
provinciale omgevingsverordening is een bevoegdheid van Provinciale Staten. 
 
De gemeenteraadsverkiezingen en het vormen van een coalitieakkoord, waar de verkenningsstudie naar het 
toekomstperspectief van de Harmelerwaard een belangrijk bespreekpunt is geweest, hebben voor enige vertraging 
van de verkenningsstudie gezorgd. In de afgelopen periode, voorafgaand en tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen en het presenteren van het nieuwe bestuursakkoord van Woerden, heeft de 
projectgroep het vraagstuk nader geanalyseerd. Er is gestart met een landschaps- en financiële analyse en er 
worden voorbereidingen getroffen voor een participatietraject. Medio november zal worden gestart met het 
participatietraject. U krijgt hier, net als de Raadsleden, ook een uitnodiging voor. Uit deze participatiebijeenkomst 
zullen ‘bouwstenen’ gedestilleerd worden die dienen als input voor de te ontwikkelen toekomstperspectieven. In 
een themasessie (naar verwachting in januari) wordt aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om 
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aanvullingen mee te geven op deze bouwstenen. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze 
themasessie en ontvangt ook hiervoor tijdig een uitnodiging.  
 
Ik hoop op een actieve betrokkenheid van de Staten in deze gebiedsverkenning. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Huib van Essen 
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