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Betreft: Samenwerking OMU en degemeente Woerden bij project BrugWoerden-West
Geacht college,

Ikontving uwbriefvan 2 april 2020 met kenmerk 20U. 06350, waarin u N.V.Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
(OMU) uitnodigt om de mogelijkheden te verkennen van een meer intensieve samenwerking bij het project
BrugWoerden-Westin relatietot de herstructureringvan bedrijventerrein Barwoutswaarder
Achtergrond

DegemeenteWoerdenonderzoekteengeschikttracévooreenextrabrugoverdeOudeRijn.Eénvandeoptiesis
de zogenaamde 'Rembrandtbrug'. Dit binnenstedelijke tracé verbindt de Hollandbaan met de Rembrandtlaan en

doorkruist zoeen deel van bedrijventerrein Barwoutswaarder, ongeveer in hetverlengde vande Kuipersweg.
HetRembrandtbrugtracélijkt inverkeerskundigen ruimtelijkopzichtaanzienlijkinteressanterte zijndandeandere
tracésdiedoor u worden onderzocht, maaristevens relatief complex en kostbaaromdat hettracéalleen gerealiseerd
kan worden door een aantal bedrijven aante kopen en een deel van het bedrijventerrein opnieuw in te richten.
Op uwuitnodigingheeftOMUde afgelopenperiodedeelgenomenaan het ontwerpteam dat deverschillende
mogelijkhedenheeftgeanalyseerdwaarophet Rembrandtbrugtracéhet bedrijventerrein Barwoutswaarderzou

kunnen doorkruisen. Dit heeftgeresulteerd intwee voorkeursvarianten voor het Rembrandtbrugtracé: OostenWest.
Concreetheeftdedooru aangesteldeprojectmanager,deheerVanderKolk,aanOMUgevraagdomaantegeventot
welke kansen en belemmeringen devarianten Oost en West zouden leiden in relatie tot degewenste herstructurering
van Barwoutswaarder. Tevens heeft hij verzocht om in beeld te brengen welke mogelijke rollen weggelegd zouden zijn
voorOMU in hetvervolgtraject. In dezebriefga ik op dietweevragenin.
Consequenties Rembrandtbrugtracé voor herstructurering Barwoutswaarder

NaardemeningvanOMUbiedenbeidevariantenveelaanknopingspuntenvooreenalgeheleopwaarderingen
herstructureringvan Barwoutswaarder.Ditrelatiefoudedeelvanhetbedrijventerreinisnietplanmatigontwikkeld
maarisorganischontstaan,enwordtdaarmeegekenmerktdoorveelverouderdvastgoeden eenonoverzichtelijkeen
inefficiënte verkavelings- en wegenstructuur.
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Met uitzondering van enkele grotere spelers zijn de aanwezige bedrijven veelal kleinschalig en lokaal van aard. De

meestevandeondernemerszijnnietspecifiekgebondenaandit(deelvan) hetbedrijventerrein. Degeregistreerde
leegstandisweliswaarlaag,maarookzienwedatveelvandebedrijfshallengedateerdzijnenonderbenutworden.
InhetProgrammaHerstructureringBedrijventerreinenheeftuwcollegeBarwoutswaarderaangewezenalsprioritair
terrein. Mede als gevolg van het versnipperde eigendom, de lage leegstand en gebrek aan urgentie komt de op-

waarderingvanBarwoutswaarderechterslechtsmoeizaamopgang.Eenmajeureexterneingreep,zoalsdeaanlegvan
een nieuwe brug en de bijbehorende ontsluitingsweg, kan naaronze mening een significant vliegwieleffect hebben.

Opdezewijzekanhetbestaandeverouderdeterrein ingrijpendwordengeherstructureerd,mettoekomstgerichte
kavels,pandenenactiviteiten.DitstrooktmetdebeleidsambitiesvandeprovincieUtrechtom devraagnaar
bedrijfslocatieszoveel mogelijktevervullendoormiddelvanintensiveringvanbestaandebedrijventerreinen,zodat
uitbreiding tot een minimum beperkt kan blijven.

WelkevandetweevariantenOostenWestfeitelijkzalwordengerealiseerd,zalgrotendeelshetgevolgzijnvande
(on)mogelijkhedenom de benodigdebedrijfspandenteverwerven.VooralsnoglijktvariantOostietskansrijkeren
interessanter danvariant West, om de volgende redenen:

.
.

Debedrijfsactiviteiten van A-Ware Bouter Cheese, éénvan de grootste spelers in dit deel van Barwoutswaarder,
wordenvrijwel nietgeraaktdoor hettracé(bijvariantWestisdit wel hetgeval).
Erontstaat ontwikkelpotentie aan weerszijden van het tracé (bij variant West is datslechts aan éénzijde van het
tracé).

.

MéérdanbijvariantWesthetgevalis,wordtereennieuwestedenbouwkundigestructuurgebodenrichtingde
gemeentewerf, het gemaal en de vestiging van Arie Blok. Hiermee kan beter worden voorgesorteerd op een
toekomstige herstructureringoftransformatievan het meestoostelijkedeelvan Barwoutswaarder.

Mogelijke rollen voor OM U

Gezienvoornoemde kansendiehet Rembrandtbrugtracébiedtvoor de herstructureringvan Barwoutswaarder,zou
OMU graag een bijdrage (blijven) leveren aan deverdere planvorming, voorbereiding en uitvoering van dit project.

Voortbordurendoponzereguliereactiviteitenop bedrijventerreinen,enzonderte concurrerenmetmarktpartijen,
zieik devolgenderollen mogelijkweggelegdvoor OMUbij dezeopgave:
.

Faciliterende rol:

o

Richtingmarktpartijen:intermediairsrolomteverplaatsenbedrijventeondersteunenbij hunhuisvestings-

o

opgaven. Denkaanhet begeleidenvan ondernemersin de zoektochtnaaralternatieve locaties,en/of
alternatieve ruimte biedenin afstemmingmet de 'schuifruimte'opgave.
Richting de gemeente: kennis delen over de ontwikkelpotentie, intensiveringsmogelijkheden en kansrijke
doelgroepen van de vrijkomende zones aan weerszijden van het tracé.

.

Financierende rol:

o
.

Overbruggingskredieten en andere financieringsvormen verlenen in relatie tot het vastgoed, zodat ondernemers (eigenaren en gebruikers) de handen vrij hebben om te zoeken naar nieuwe huisvesting.

Investerende rol:

Risicodragend verwerven en (laten) ontwikkelen van te herstructureren bedrijfskavels - hetzij zelfstandig, hetzij
participerendin een consortium met anderepartijen. Uitgangspuntdaarbijis een haalbarebusinesscase.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de kansen die OMU ziet in het Rembrandtbrugtracé en de
rollen wij kunnen spelen in het vervolg. Wij zullen de komende periode nader in overleg treden met de heer Van der
Kolkover hoede samenwerkingtussen^gemeente en OMUnadervormgegeven kanworden.
Met vriendel'j

groet,

i . F.A. Hazeleger
ir cteur

N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
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