
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 

Wethouder Pennarts 

 

Opsteller 

Max Ponds 

 

Onderwerp 

Verkenningsstudie glastuinbouw Harmelerwaard 

 

Aanleiding 

We willen de gemeenteraad graag meenemen in de voortgang van de verkenningsstudie naar het 

toekomstperspectief van de Harmelerwaard. Het e.e.a. is geformuleerd in een raadsinformatiebrief 

die dinsdag 20 september in het college ligt. De wens was om op 23 juni de gemeenteraad mee te 

nemen in de processtappen van deze verkenningsstudie, maar door installatie van het college is die 

sessie verplaatst naar 8 september en vervolgens op verzoek van het college geannuleerd. Daarnaast 

is in het licht van het nieuwe bestuursakkoord de bestuurlijke opdracht voor de verkenningsstudie 

aangescherpt. Om deze redenen zouden we graag in oktober de gelegenheid krijgen om een 

themasessie bij de raad te organiseren.  

  

Doel 

1. Update over het proces en planning van de verkenningsstudie naar een toekomstperspectief van 

de glastuinbouw in de Harmelerwaard; 

2. Informeren over participatieproces met de omgeving; 

3. Schetsen rol en verwachtingen van de gemeenteraad; 

4. Goed en gedragen vervolg van het proces en beoogde aanpak.  

 

Urgentie 

Gezien het nieuwe bestuursakkoord en de aanscherping van de procesaanpak én dat we het 

participatieproces eind oktober/begin november van start willen laten gaan is de nadrukkelijke wens 

om een themasessie te organiseren met de gemeenteraad.   

 

Benodigde tijd 

De verwachting is dat er 1 uur (60 minuten) nodig is.  

 

Opzet 

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
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1. Opening (5 minuten) 

2. Toelichting komende proces (25 minuten) 

3. Reflectie (participatie)proces (20 minuten) 

4. Afsluiting/uitloop (10 minuten) 


