
AANVRAAGFORMULIER AGENDACOMMISSIE 
Thema-avond 
 
Om binnen Raad op Donderdag een Thema-avond met de gemeenteraad in te plannen, vragen we je 

een verzoek in te dienen bij de agendacommissie van de gemeenteraad. Gebruik daarvoor 

onderstaande vragenlijst en stuur die aan raadsgriffie@woerden.nl. De griffie bereidt op basis van dit 

formulier een advies aan de agendacommissie voor. Eventueel vindt over dit advies nog afstemming 

plaats. In verband met de grote agendavoorraad kan het voorkomen dat de agendacommissie je 

verzoek niet honoreert of een alternatief voorstelt, bijvoorbeeld het opstellen van een 

raadsinformatiebrief. 

De aanleverdeadline voor verzoeken aan de agendacommissie vind je in het intern planningsschema. 

Kijk daarvoor op de PIM-pagina ‘de griffie informeert’.  

 

Portefeuillehouder 

Ad de Regt 

 

Opsteller 

Marlies van Ree 

 

Onderwerp 

Ontwikkelingen Bodemdaling (landelijk en stedelijk gebied) 

 

Aanleiding 

1. Vaststelling Regionale Veenweiden Strategie 
Begin februari 2022 is de Regionale Veenweide Strategie Utrecht vastgesteld. In de strategie 

wordt aangegeven hoe tot 2030 de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems en de 

bodemdaling verminderd kunnen worden. De provincie wil in samenwerking met partners 50% 

reductie in 2030 behalen. Daarbij wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak waarin ook oog is 

voor opgaven zoals de stikstofproblematiek, de energietransitie en een goede waterkwaliteit. 

Aangezien de regionale veenweiden strategie de komende jaren een aanzienlijke impact zal 

hebben op de Utrechtse Veenweiden, ook binnen de gemeente Woerden. Vandaar dat we de 

Regionale Veenweiden Strategie graag verder willen toelichten in deze themabijeenkomst.  

 

2. Stand van zaken Woerdense projecten Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. 
Eind 2019 is de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart gestart en loopt tot eind 2023. De 

gemeente Woerden is een van de grote partijen binnen de Regio Deal, onder andere door het 

uitvoeren van 7 verschillende projecten. Het doel van deze projecten is het versterken van kennis 

op het gebied van Bodemdaling in de regio. Aangezien we op dit moment op de helft van de 

looptijd van de Regio Deal zitten, zouden we graag de tot nu toe opgedane kennis en ervaringen 

delen met de raad.  

  

Doel 

Informeren en bijpraten 

 

Urgentie 

Niet urgent op de korte termijn. Wel is het ondertussen een tijd geleden dat we de raad via een 

raadbijeenkomst hebben geïnformeerd. In verband met verschillende impactvolle ontwikkelingen 

binnen dit thema, zouden we graag deze bijeenkomst in september/oktober inplannen.  

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
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Benodigde tijd 

1,5 uur 

 

Opzet 

1. Opening (5 min) 

2. Inleiding Programma Bodemdaling (15 min) 

• De problematiek  

• Doelstellingen programma 

• Stand van zaken programma 

3. Regionale Veenweiden Strategie (25 min) 

• Wat is de Regionale Veenweiden Strategie?  

• Doorlopen proces 

• Gevolgen voor de gemeente Woerden 

4. Projecten Regio Deal Bodemdaling Groene Hart 30 min) 

• Doelstellingen Regio Deal Bodemdaling Groene Hart en rol gemeente Woerden 

• Stand van zaken projecten Regio Deal Bodemdaling Groene Hart + delen opgedane kennis en 

ervaringen.  

5. Vragen/opmerkingen vanuit de raad (15 min) 

6. Sluiting 

  


