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Geacht Statenlid,
In de regio Utrecht West, één van de vier snelst groeiende regio’s van Nederland, groeit de economie op de
bedrijventerreinen weer fors. Inventarisaties en berekeningen laten een uitbreidingsbehoefte zien in een
regio waar landschap, bodem en mobiliteit dat lastig maken. Waar loop je in de praktijk tegenaan? Hoe ga je
om met de groeikracht van lokaal gewortelde bedrijven en de beperkte ruimtelijke mogelijkheden in de
regio?
De gemeente Woerden kiest voor duurzaam ruimtegebruik en zet in op herstructurering van bestaande
bedrijventerreinen in combinatie met schuifruimte voor uit te plaatsen bedrijven. De gedachten achter deze
aanpak en de dilemma’s die we tegenkomen willen we bespreken in een themabijeenkomst voor
vertegenwoordigers van de lokale en provinciale politiek, ondernemers en professionals. Zij vertellen hoe zij
werken aan oplossingen maar willen daarover ook graag met u in gesprek. Wij nodigen u dan ook van harte
uit voor deze bijeenkomst.
Programma
10.00 uur

Opening
Welkom en Inleiding door Arjan Noorthoek, wethouder Economische Zaken van de
Gemeente Woerden

Op alle leveringen en
overeenkomsten zijn onze
algemen inkoopvoorwaarden van toepassing
(www.woerden.nl)

10.05 uur

Lokale vraag
Meer dan de helft van de Woerdense banen is gevestigd op bedrijventerreinen. Deze
werkgelegenheid
ondernemers?

is

essentieel voor

vitale

lokale gemeenschappen. Wat willen de

Hoe ziet hun vraag eruit en wat is hun vestigingsvoorkeur? Sander van

Schijndel van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) deed onderzoek onder 50
lokale ondernemers en deelt zijn resultaten met ons.
Groeiverwachting
De sectoren die de meeste werkgelegenheid bieden op de Woerdense bedrijventerreinen zijn
behoorlijk fors gegroeid. Die groei zet zich de komende jaren door en het aanbod aan
bedrijfsruimte neemt af door onttrekking op bestaande terreinen ten behoeve van woningbouw.
Wat is de groeiverwachting voor de korte en de lange termijn? En wat valt daarvan af te leiden
voor een locatie voor schuifruimte? Paul Bleumink van Buck Consultants deed onderzoek en
deelt zijn adviezen met ons.
Herstructurering
Woerden heeft een programma opgesteld om de verouderde en volle bedrijventerreinen te
herstructureren. Om dat succesvol van de grond te krijgen zullen enkele bedrijven uitgeplaatst
moeten worden om ruimte te creëren voor meer kwaliteit van de openbare ruimte en veiligheid
voor verkeer. Pieter Palm, programmamanager bedrijventerreinen van de gemeente
Woerden, vertelt over de praktijk en de mogelijkheid om economische groei te benutten om de
bedrijventerreinen op te knappen.
Duurzaam ruimtegebruik
Woerden bevindt zich in een complexe omgeving, in het Groene Hart, de ligging aan de A12 en
de spreiding van bedrijvigheid over verschillende kernen. Het is belangrijk om de schuifruimte
te creëren op een nieuwe locatie die duurzaam voor de toekomst te ontwikkelen is en
strategisch ligt. Liggen er kansen om met de opgave in te spelen op de energietransitie? Marco
Vermeulen, directeur en stedenbouwkundige van Studio Marco Vermeulen deelt zijn visie op
de opgave.
11.10 uur

Paneldiscussie en in gesprek met elkaar

11.30 uur

Sluiting

2/3

Organisatie
De themabijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Woerden en vindt plaats op het
bedrijventerrein Barwoutswaarder bij TwinSport, Kuipersweg 37 in Woerden.
Na de themabijeenkomst bestaat nog de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding over het
bedrijventerrein of een kort bedrijfsbezoek. Er zijn geen kosten verbonden aan de themabijeenkomst.
Datum en tijdstip
Datum: zaterdag 9 februari 2019
Aanvang: 10.00 uur, einde 11.30 uur
Locatie: Kuipersweg 37 in Woerden
Aanmelding en informatie
Aanmelding van uw aanwezigheid bij de themabijeenkomst en nadere informatie bij mevrouw Ingrid
Baggen, beleidsmedewerker Economische Zaken, baggen.i@woerden.nl of telefonisch via 14 0348.
Met vriendelijke groet,

Arjan Noorthoek
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