
INSPREKEN Commissievergadering Provincie 24 november 2021 
 
Betreft: Nota beantwoording Zienswijze particulier Ontwerp PPWW ref 8225BED4  U18 West 
inzake van Zwietenweg-Oost Woerden Pag 33 e.v d.d. 5 oktober 2021. 
 
Geacht college en leden, 
 
Mede naar aanleiding van onze zienswijze en de beantwoording daarvan willen we als 
bewonerscomité van Zwietenweg-Oost gebruik maken van de mogelijkheid om in te 
spreken. 
 
Zoals in onze zienswijze reeds uitgebreid is beargumenteerd, is de aangewezen locatie Burg. 
van Zwietenweg-Oost niet geschikt om te gebruiken als schuifruimte. Wij verwijzen (zoals 
ook in onze zienswijze werd verwoord) onder meer naar het  arrest van de Raad van State 
(12 maart 2012). Ten overstaan van de vertegenwoordigers van de Raad van State is 
indertijd door de provincie aangevoerd dat er ‘geen aantasting van de landschappelijke 
omgeving’ gewenst is.  
 
De gemeente is voornemens om op de geplande locatie Burg van Zwietenweg-Oost 
bedrijfsruimten tot een bouwhoogte van 12 meter toe te staan. Opvallend is het 
krantenartikel dat u als bijlage aantreft (AD 1-11-2021). Analoog aan de hier genoemde 
Megaloods (van maar 9 meter hoog) komt ook het geplande nieuwe bedrijventerrein (tot 12 
meter hoog) ‘nadrukkelijk in het zicht vanaf de A12 en de parallelweg en ook vanaf het spoor 
is de bebouwing te zien’ wat dus een grote ‘impact heeft op het landelijk gebied’. 
 
Zoals ook in de nota van beantwoording is aangegeven zal ‘met de komst van het 
bedrijventerreinen ook de belasting van de Van Zwietenweg naar verwachting toenemen’. 
Dat echter niet alleen. De maximum snelheid op het stuk met de geplande afslag is namelijk 
80 km/uur welke niet naar beneden kon toen wij als bewoners bij de aanleg daarvan de 
provincie herhaaldelijk hebben gevraagd. Deze maximum snelheid kan straks tot 
onverantwoorde en gevaarlijke situaties leiden. Dat staat nog los van het feit dat er in de 
spits nu al filevorming is waar een afslag alleen maar negatief aan gaat bijdragen. Verder 
staat er in de beantwoording dat ‘afhankelijk van de omvang van  deze belasting zal er zo 
nodig opnieuw naar de geluidssituatie in het gebied worden gekeken’. Wij willen de provincie 
er nadrukkelijk op wijzen dat de gemeente in de eindrapportage haalbaarheid schuifruimte 
met heel andere en veel lagere, en daarom in onze ogen met verkeerde getallen (11.627 per 
werkdagetmaal ) rekent dan in de MER-hoofdrapport met de aanleg van Burg. van 
Zwietenweg zijn voorzien (etmaalintensiteit 30.000-32.000). Wij verzoeken u daarom 



kritisch de gemeente in haar plannen en rapporten te controleren zodat de opdracht die 
door de Raad van State in 2012 aan provincie en gemeente is gegeven ,gestand wordt 
gedaan; namelijk dat ‘de geluidsituatie opnieuw moet worden bezien’. 
 
Woerden heeft aangegeven dat de locatie Burg. van Zwietenweg-Oost noodzakelijk is om  
een programma schuifruimte en herstructurering te realiseren. Echter tijdens een recente 
participatiebijeenkomst (21 oktober 2021) bleek dat er helemaal geen juridisch kader is om 
de grond uitsluitend voor schuifruimte te benutten en er door de gemeenteraad geen 
garantie wordt afgegeven dat dit daadwerkelijk ook gaat gebeuren. Hoe gaat de provincie 
borgen dat de grond voor het beoogde programma gebuikt gaat worden? 
 
Recent blijkt ook uit krantenartikelen  (zie bijlage: Het Kontakt 4-11-2021 ) dat het Woerdens 
college en het transport bedrijf Snel in gesprek zijn over verhuizing. De gemeente wil het 
achterblijvende gebied niet voor schuifruimte aanwenden maar wel voor huizenbouw. De 
beoogde nieuwe locatie voor Snel is de 20 hectare grond die ten westen ligt van Woerden. 
In uw nota van beantwoording staat echter te lezen dat ‘de locatie Parallelweg-West niet 
de voorkeur heeft van de gemeente Woerden; de provincie heeft deze als niet geschikt 
beoordeeld voor uitbreiding bedrijventerrein’ .De argumenten die daarvoor gebruikt 
zijn gelden nog meer voor het terrein van Zwietenweg Oost !!! 
 
Waarom gaan provincie en gemeente niet opnieuw met elkaar in gesprek zodat zowel in 
schuifruimte als in verhuizing van het transportbedrijf Snel kan worden voorzien waarvoor 
juist de locatie Parallelweg-West uitermate geschikt is? Anders wordt nu met slechts een 
kleine winst aan ruimte voor bedrijven onze polder ernstig aangetast en zal Woerden straks 
naar zeer grote waarschijnlijkheid opnieuw bij de provincie aankloppen omdat het huizen wil 
gaan bouwen op het terrein van transportbedrijf Snel. Dit is een veel toekomstbestendiger 
oplossing. 
 
Nog eens vragen we u uitdrukkelijk de Burg. van Zwietenweg-Oost niet in uw programma 
op te nemen temeer omdat de gemeente Woerden al een terrein ter beschikking heeft van 
20 ha. 
 
Sommige fractieleden hebben onze locatie bezocht en weten dus wat we bedoelen. 
 
Comité bewoners van Zwietenweg (voorheen Kromwijkerwetering) 
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