
 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden. 

T.a.v. wethouder de heer A. Noordhoek 

 

Nieuwerbrug aan den Rijn, 29 augustus 2019. 

Onderwerp: Aanbieding door de voorzitter van de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) van een 

petitie van inwoners van Nieuwerbrug aan de Rijn tegen een mogelijk voornemen van de gemeente 

Woerden ten aanzien van een eventueel te vestigen bedrijventerrein aan de Barwoutswaarder en 

daarmede tevens direct grenzend aan Nieuwerbrug aan de Rijn. 

 

Geacht College van Burgemeesters en Wethouders, 

Door middel van bijgaande petitie keert een groot deel van de bewoners van Nieuwerbrug aan de 

Rijn zich tegen het eventuele voornemen van de Gemeente Woerden om grenzend aan Nieuwerbrug 

een bedrijventerrein te vestigen. Ter illustratie: In totaal hebben 542 mensen ouder dan 18 jaar de 

petitie ondertekend. Nieuwerbrug heeft 635 woningen, bij 397 woningen hebben één of meer 

inwoners boven de 18 jaar getekend. Hierbij dient bovendien te worden aangetekend dat i.v.m. 

vakanties niet alle inwoners bereikbaar waren  en dat gelet op latere ontvangen signalen het 

aannemelijk is dat genoemd aantal handtekeningen naar boven is bij te stellen. Conclusie is dat een 

ruime meerderheid van de inwoners achter de petitie staan. 

In eerder fase is u door de gemeente Bodegraven Reeuwijk, in overleg met de WIN, in kennis gesteld 

van het ongenoegen dat leeft over een  eventuele bedrijven locatie grenzend aan Nieuwerbrug. Een 

kopie van genoemde brief gaat, wellicht ten overvloede,  hierbij. 

De  bezwaren van de bewoners van Nieuwerbrug worden mede ingegeven door een onaanvaardbare 

aantasting van leefklimaat en leefomgeving. Dit in de eerste plaats als gevolg van bouw en industriële 

activiteiten en bijbehorend vracht- en woon- werkverkeer langs en door Nieuwerbrug.  Daarnaast 

een forse toename van milieubelasting ten gevolgen van luchtverontreiniging zoals een significante 

toename van fijn stof, stikstof en CO2 als gevolg van deze nieuwe activiteiten.  Ook zullen de zojuist 

gestarte grootschalige werkzaamheden tot behoud van het historische en dorpse karakter van 

Nieuwerburg, worden in 2020 / 2021 afgerond, teniet worden gedaan. 

In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de centrale ligging van Nieuwerbrug aan de Rijn ten 

opzichte van natuur- en recreatiegebieden zoals de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse plassen, 

deel uitmakend van Natuur Netwerk Nederland. 

Rekening houdend met een significante extra emissie van stikstof en CO2 als gevolg van een 

industrieterrein in de directe nabijheid van Nieuwerbrug, zal door deze emissies een onaanvaardbare 

aantasting van natuurwaarden in deze gebieden plaatsvinden. Gezien de huidige actualiteit van de 

gevolgen van stikstofbelasting zal e.e.a.  geen nader betoog behoeven. 

Alles overwegende dringen de ondertekenaars van deze petitie er bij Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente  Woerden met klem aan af te zien van (de uitbreiding van) bovengenoemd 

bedrijventerrein. 

 



 

Hoogachtend, 

 

Namens de werkgroep WIN 

J. de Mol                                                                        M. van Schadewijk 

voorzitter                                                                       secretaris 

 

  

Bijlagen: -gestuurde brief door gem. Bodegraven-Reeuwijk en de WIN 

                 -Originele petitie met alle handtekeningen 

 

cc.: -leden gemeenteraad Woerden 

       -College van Gedeputeerde Staten provincie Utrecht 

       -College van Gedeputeerde Staten provicie Zuid Holland 

       -College burgemeester en Wethouders gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

       -Stichting Groene Hart, Houttuinlaan 4, Woerden 

 

Contact secretariaat Win: marco@schadewijk.nl of via website www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug/ 

 

 

mailto:marco@schadewijk.nl

