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Raadsinformatiebrief (15R.00016) inzake resultaten vervolgonderzoek 
Grontmij verbeteringen doorstroming Woerden-West 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast.  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie voert onderling en met het college overleg over het vervolgonderzoek. 
Omdat in de raadsinformatiebrief door het college wordt aangekondigd in april 2015 met 
een voorstel terzake te komen, wordt voorgesteld thans een beeldvormende discussie te 
voeren. Oordeels- en besluitvorming komen in een latere fase aan de orde. Tevens 
wordt voorgesteld dat de commissie in onderling overleg en met het college -voor zover 
nu al mogelijk- de behandelprocedure van het rapport en nog te ontvangen voorstel 
bepaald. Er wordt vooralsnog geen oordeel of besluit gevraagd. 
 

2. Voorgeschiedenis 
Adviesbureau Grontmij heeft in opdracht van de raad een onderzoek uitgevoerd naar de 
leefbaarheid en de bereikbaarheid van de route Rembrandtlaan - Boerendijk. Tijdens de 
raadsinformatiebijeenkomst van 11 februari 2014 is de raad geïnformeerd over de 
uitkomsten van dat onderzoek. De raad heeft vervolgens aan het college gevraagd een 
standpunt in te nemen op basis van deze onderzoeksresultaten. Een aantal maatregelen 
kon op korte termijn uitgevoerd worden, waaronder aanpassingen aan de instellingen 
van de vri's op de kruispunten Boerendijk. Voor de langere termijn was nog een aantal 
belangrijke vragen onbeantwoord gebleven waarvoor nader onderzoek gewenst bleek. 
Op 27 mei 2014 heeft het college budget beschikbaar gesteld om een vervolgonderzoek 
te laten uitvoeren door Grontmij naar het netwerkstructuur van Woerden West. Dit 
vervolgonderzoek van Grontmij heeft zich gericht op het functioneren van het bestaande 
wegennet en de daarbij horende kruispunten in Woerden West. Daarvoor is gebruik 
gemaakt van een computermodel, het dynamisch verkeersmodel. Op basis van 
de uitkomsten daarvan zijn de diverse oplossingsrichtingen afgewogen. 
 

3. Vervolgprocedure  
Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst wel de raad adviseren het 
onderwerp te agenderen, zodat de mogelijkheid bestaat om moties ter zake in te dienen 
of een ander vervolg voor te stellen. 

 
4. Bijzonderheden 

Geen. 


