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G R I F F I E     
    
 
Annotatie van de commissiegriffier 
 
E.M. Geldorp, 0348-428510 raadsgriffie@woerden.nl 

 

Raadsvoorstel (15R.00572) inzake vaststelling Startnotitie 
Verkeersvisie 2030 
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. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de vaststelling van de 
Startnotitie Verkeersvisie 2030. De startnotitie heeft als doel het globale proces en de 
planning vast te leggen om te komen tot de integrale verkeersvisie.   
 
Recent zijn een raadsinformatiebrief (15R.00785) inzake fietsvisie/-beleid Woerden 
2015-2025 ontvangen en een raadsinformatiebrief (15R.00597) inzake gespreksverslag 
gemeente met OKW en Consortium “Westelijke Randweg Woerden”. Deze 
raadsinformatiebrieven kunt u bij de discussie over de vaststelling van de startnotitie 
verkeersvisie 2030 betrekken. 
Voorgesteld wordt om de in totaal drie stukken integraal te behandelen. 
 
Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis  
Bij de behandeling van het raadsvoorstel inzake verbeteringen aan de wegenstructuur 
van Woerden West op 2 juli 2015 heeft de raad een amendement aangenomen, waarin 
het college de opdracht krijgt om rekening houdend met bepaalde voorwaarden, te 
komen tot een toekomstvisie op het verkeer in de gemeente Woerden. Zie voor het 
desbetreffende amendement het Ris (raadsvergadering 2 juli 2015).  
 

3. Vervolgprocedure 
De beoogde vaststelling van deze startnotitie vindt plaats in de raadsvergadering van 28 
januari 2016. 
 

4. Bijzonderheden 
- In de Denktank Inwoner & Raad, die najaar 2015 door het Presidium in het leven is 
geroepen, is kort gesproken over de startnotie. De denktank adviseert de raad het 
participatieproces zodanig in te vullen, dat er rekening mee wordt gehouden dat er 
gelegenheid is voor het geven van ervaringen met de huidige verkeerssituatie (vooral 
een rol voor de inwoners, bedrijven, organisatie), waarmee (verkeers)deskundigen 
vervolgens aan de gang gaan met het vinden van een adequate invulling van die 
ervaringen in de toekomstvisie. Uiteraard zou hier een wisselwerking in moeten zijn. De 
commissie zou met deze opmerking rekening kunnen houden in de discussie. 
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-   Het is op dit moment niet nodig als raad om zich de committeren aan commissie- en 
raadsbehandeling op vastgestelde data in september. De wijze waarop de raad het 
eindproduct behandeld, is mede afhankelijk van de inhoud ervan. Het ligt voor de hand 
het onderwerp eerst te agenderen in een informatiebijeenkomst, desgewenst daarbij 
uitgenodigd de bewonerswerkgroep, alvorens tot meer politieke behandeling over te 
gaan in een commissie- en raadsbehandeling. 


