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U heeft ons gevraagd om een concept uitgangspuntennotitie en een concept beoordelingskader voor 
het Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (REP) ter instemming voor te leggen aan onze 
gemeenteraad. Naast het REP wilt u de uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader ook 
gebruiken voor het gesprek met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (MIRT). In deze brief geven wij onze reactie op uw verzoek.  
 
Belang van regionale samenwerking 

Wij erkennen het belang van regionale samenwerking en steunen het initiatief om in samenwerking tot 
een gedragen integraal ruimtelijk perspectief en programma voor de regio Utrecht (U10) te komen. De 
voorliggende uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader geven, door het gekozen hoge 
abstractieniveau, nog veel ruimte voor lokale keuzes in volgende fases. Het overgrote deel van de 
geformuleerde uitgangspunten en hoofd- en subdoelen uit het beoordelingskader kunnen wij dan ook 
onderschrijven. Er zijn echter enkele onderdelen waar wij een specifieke visie op hebben dan wel een 
kanttekening bij willen plaatsen. In het vervolg van deze brief gaan wij hier nader op in. 
 
Verder informeren wij u hierbij over het feit dat wij de concept uitgangspuntennotitie en het concept 
beoordelingskader niet ter instemming aan de gemeenteraad hebben voorgelegd, maar ter 
kennisgeving met de gemeenteraad hebben gedeeld. Onze keuze voor deze procedure komt voort uit 
een aantal overwegingen. In de eerste plaats betreffen het op dit moment nog slechts conceptstukken. 
Bovendien zijn deze stukken sterk technisch van aard. Daarnaast doorlopen we in Woerden 
momenteel een traject voor het bepalen van onze lokale ruimtelijke identiteit. De uitkomsten van dit 
traject zijn leidend voor onze regionale positie. Wij hebben voor bovengenoemde procedure gekozen 
om onnodige bestuurlijke drukte te voorkomen en ruimte te creëren om, voorafgaand aan het 
instemmen met regionale stukken, onze lokale identiteit te kunnen bepalen.    
 



 

 

Aandacht voor diversiteit 

Op hoofdlijnen kent de ruimtelijke identiteit van de gemeente Woerden twee gezichten. Enerzijds kent 
onze gemeente een stedelijke kern in de vorm van de stad Woerden. Anderzijds is een groot deel van 
het grondgebied van de gemeente Woerden landelijk gebied. In de uitgangspuntennotitie en het 
beoordelingskader is (logischerwijs) veel aandacht voor de verstedelijkingsopgave. Hierbij mag echter 
niet voorbij worden gegaan aan het belang van het landelijk gebied. Bij het opstellen van een 
regionaal integraal ruimtelijk perspectief en programma dient rekening te worden gehouden met alle 
aanwezige belangen. Benader vraagstukken niet enkel vanuit een stedelijk perspectief, maar heb ook 
voldoende aandacht voor andere gezichtspunten. Hiermee doet u recht aan de verscheidenheid van 
ons grondgebied én, in breder verband, de diversiteit van de regio Utrecht.     
 
Beoordelingskader: doelen, subdoelen en kernindicatoren 

In het beoordelingskader heeft u diverse kernindicatoren opgenomen, waarmee u wilt toetsen of 
verstedelijkingsmodellen aan de opgestelde hoofd- en subdoelen voldoen. Het is ons niet altijd 
duidelijk hoe u de toetsing aan deze indicatoren precies wilt gaan uitvoeren. Een toetsing aan een 
kwalitatief geformuleerde indicator is in onze ogen bijvoorbeeld lastig te objectiveren. Wij begrijpen dat 
u een methode zoekt waarmee de effecten van de verstedelijkingsmodellen inzichtelijk kunnen 
worden gemaakt. Tevens willen wij u echter meegeven dat modellen, en doorrekeningen daarvan, niet 
altijd een juiste weergave geven van de realiteit. Uitkomsten uit een toets aan een beoordelingskader 
dienen in onze ogen dan ook genuanceerd te worden benaderd.  
 
Inhoudelijk gezien valt ons een aantal zaken op. Op economisch gebied wordt bij het subdoel 
vestigingsklimaat specifiek de sector ‘Life Sciences’ genoemd. Prima om deze innovatieve sector te 
versterken, maar heb ook voldoende oog voor economische activiteiten buiten deze sector. De 
regionale economische kracht stoelt immers op meer dan één sector. Daarnaast wordt bij mobiliteit 
gesproken over de reistijd per modaliteit. In onze ogen zou het verstandiger zijn om uit te gaan van de 
totale reistijd. Tijdens één reis kan immers gebruik worden gemaakt van meerdere modaliteiten.  
 
Voor wat betreft de indicatoren gerelateerd aan energie en duurzaamheid raden wij u aan om 
aansluiting te zoeken bij reeds in gebruik zijnde indicatoren uit de klimaatmonitor van het Rijk. Ten 
slotte valt ons op dat de opgaven voor het landelijk gebied nog onvoldoende zijn opgenomen in het 
beoordelingskader. Wij hebben inmiddels echter begrepen dat er vanuit de pijler ‘Groen en landschap’ 
nog subdoelen en indicatoren zullen worden toegevoegd aan het beoordelingskader. Wij zijn uiteraard 
benieuwd naar deze subdoelen en indicatoren en gaan ervanuit dat deze betrekking hebben op de 
volledige breedte van onderwerpen vallend onder dit thema, waarbij onder andere kan worden 
gedacht aan recreatie, landbouw en groen (biodiversiteit).  
 
Reactie 

Wij gaan ervan uit dat u onze aandachtspunten meeneemt bij het verfijnen van de huidige 
conceptstukken en kijken uit naar uw reactie op onze brief. Wij hebben begrepen dat het 
aangescherpte beoordelingskader later dit jaar aan de gemeenteraden aangesloten bij de U10 zal 
worden voorgelegd. Wij zijn benieuwd hoe dit product eruit zal komen te zien en wensen u succes met 
uw werkzaamheden.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 

 
 

 



 

 

 
 


