
Schuifruimte voor bedrijven 
in Woerden



21 februari en aanwijzen raad 3 locaties voor 

7 maart 2019: - haalbaarheidsonderzoek 

- voorkeursrecht

najaar 2019: besluitvorming raad 
definitieve locatiekeus

Welke besluitvorming ligt er voor?



• Wat is er tot nu toe besloten?

• Wat is schuifruimte?

• Waarom is het nodig?

• Waarom deze voorlopige locatiekeus?

• Wat gaat de gemeente nu onderzoeken?

• Hoe kunt u inbreng hebben en uw bezwaren 
kenbaar maken?

Inhoud introductie 



Februari 2018: programma herstructurering 
bedrijventerreinen (2018-2030) 

Coalitieakkoord: realisatie 6 tot 9 hectare 
schuifruimte

December 2018: B&W: aanwijzen 3 locaties voor 
haalbaarheidsonderzoek en 
vestiging voorkeursrecht Wvg

Wat is er tot nu toe besloten? 



• Schuifruimte = nieuw bedrijventerrein

≠ nieuw kantorenpark

• Schuifruimte = herstructureringsruimte* 

≠ uitbreidingsruimte

Wat is schuifruimte?



Probleemstelling



Probleemstelling



• Groeikracht van lokale bedrijven

• Behoud bedrijven en werkgelegenheid

• Herstructurering van verouderde terreinen

Waar blijkt dat uit?

• Berekeningen (6 tot 9 hectare korte termijn)

• Inventarisatie onder 50 ondernemers

Waarom is schuifruimte nodig?



Geen eenvoudige oplossing



Voorlopige keus voor drie locaties



• Aansluiten op stad en bedrijventerrein en het 
landschap daartussen open houden

• Beperken verkeer door de stad en de dorpen

• Gaan voor meerdere locaties

• Ondernemers willen dichtbij blijven

• Binnen enkele jaren te realiseren

Waarom deze voorlopige locatiekeus?



Burgemeester 
van Zwietenweg
Woerden



Putkop III 
Harmelen



De Voortuin II
Woerden



• Groot gebied van 40 hectare met kansen voor 
meervoudig gebruik, waaronder 6 hectare 
voor bedrijfsruimte 

• Is een integraal plan van landschap, recreatie, 
natuur en economische functies haalbaar?

• Kunnen functies elkaar versterken en welke 
waarden kunnen we behouden?

Bijzonderheden De Voortuin II   



• De ruimtelijke inpassing en de integrale 
stedenbouwkundige opzet

• Wat zijn de effecten op de omgeving voor 
bewoners en hoe kunnen we die wegnemen 
of verminderen? 

• Input van omwonenden en betrokkenen

• Wat zijn de risico’s maar ook waar liggen de 
kansen? 

Wat gaan we onderzoeken?   



• Openheid en zicht

• Recreatierondje

• Wind voor zeilers

• Fietsverkeer Cattenbroekerdijk

• Geen industrie en vrachtwagenopstelplaatsen

Wat hebben we al opgehaald?   



Nota van beantwoording zienswijzen

21 februari en aanwijzen raad 3 locaties voor 

7 maart 2019: - haalbaarheidsonderzoek 

- voorkeursrecht

najaar 2019: besluitvorming raad 
definitieve locatiekeus

Welke besluitvorming ligt er voor?



Bewonersavond, 29 januari 

Gemeenteraadsvergadering, 21 februari

7 maart

Bewonersavonden

Gemeenteraadsvergaderingen najaar 2019

Bestemmingsplanprocedure (zienswijzen)

Hoe kunt u uw mening kenbaar maken?


