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raadsgriffie@woerden.nl en gemeentehuis@woerden.nl 
raadsleden@woerden.nl 
 
Per gewone post en per e-mail 
Gemeenteraad Woerden 
p.a. Team Ruimtelijke Plannen 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 
Cc: Raadsleden 

Harmelen, 13 januari 2021 
 
Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Ontsluiting Harmelerwaard 
Graag ontvangen wij per omgaande uw bevestiging van ontvangst. 
 
Geachte leden van de Raad, leden College, 
Geachte heer Herremans, 
 
Steun van De Groene Buffer 
Onze steun voor deze plannen was voorwaardelijk. U heeft niet willen voldoen 
aan de door De Groene Buffer (hierna DGB) gestelde voorwaarden. 
Desondanks zullen wij deze plannen blijven steunen. In deze brief vragen wij 
de Gemeente en in het bijzonder de Raadsleden echter wel om aandacht voor 
het sluipende proces van de oprukkende stad Utrecht. 
 
Oprukkende stad Utrecht 
Woerden heeft vanaf begin 2001 haar (verdere) medewerking verleend aan de 
groei van stad Utrecht onder meer door het kassengebied Harmelerwaard te 
ontwikkelen. De ontsluiting van de Harmelerwaard was gepland - en had door 
Woerden afgedongen kunnen, moeten worden – via de Oostzijde van de 
Harmelerwaard; in het verlengde van de Landschapsbaan. Utrecht heeft aldaar 
anders beslist en de ontsluiting wordt nu aanmerkelijk veel westelijker 
gerealiseerd op het grondgebied van Harmelen (gemeente Woerden). De naar 
het Westen oprukkende stad Utrecht verontrust ons.  
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Woerden moet grenzen stellen 
Onze voorwaarden waren er nu juist opgericht om een grens te stellen aan de 
medewerking van Woerden aan Utrecht. Zo past het niet dat door Utrecht zelf 
gecreëerde problemen – denk bijvoorbeeld aan de gevaarlijk zeer smalle 
Liesgrassingel – opgelost worden door Woerden (op het grondgebied van 
Harmelen). 
 
‘Annexatie’ Harmelen 
In onze brief van heden 13 januari 2021 over ‘de geluidswal langs A12 bij 
Harmelen’ maakte DGB ook melding van dit sluitende proces van de 
oprukkende stad Utrecht.  
 
Woerden moet geen vazal willen zijn van Utrecht. En Woerden moet niet 
toestaan, dat Utrecht het dorp Harmelen zo ongeveer alsnog inlijft voor haar 
ruimtelijk gerief (annexeert). 
 
De Raad aanzet 
DGB vindt dat de Raad het College moet wijzen op het sluipende proces van 
de oprukkende stad Utrecht. Vanuit een letterlijk misplaatste ambitie dringt 
Utrecht plannen aan Woerden op waar Woerden niet in mee moet gaan, omdat 
die niet bij Woerden passen.  
 
Vervolg 
Reacties naar aanleiding van deze brief zijn welkom op paul@degroenebuffer.nl 
cc henk@degroenebuffer.nl. 
 
In ieder geval vertrouwen wij op een tijdige reactie van de betrokken 
ambtenaren van de Gemeente Woerden waaronder de heer Herremans. 
 
PS- Wij hebben er geen bezwaar tegen dat de naam en toenaam van de 
afzender en de gekopieerden (cc) in de openbaarheid komen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens De Groene Buffer 
Bert van Rossum, voorzitter. 
 
 
 


