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Raadsinformatiebrief (17R.00344) inzake procesaanpak uitvoering 
bestuursakkoord onderzoek westelijke randweg  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie voert overleg over de aanpak van de uitvoering van de afspraak in het bestuursakkoord 
2017 over het onderzoek Westelijke Randweg.  
 
Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

23 februari 2017 
Raadsvergadering 

Afspraak in het Bestuursakkoord 2017 over een onderzoek Westelijke 
Randweg 
 
In het Bestuursakkoord 2017 is de volgende passage opgenomen: 

 
Alle fracties erkennen dat het van belang is om de discussie over de 
Westelijke Randweg af te ronden. Daartoe spreken zij het volgende af:  
 
-er komt een breed onderzoek naar de noodzaak van een westelijke randweg, 
waarbij alle fracties kunnen aangeven welke aspecten voor hen van belang zijn in 
hun afwegingen. Deze aspecten worden meegenomen in het onderzoek. Het doel 
is om zoveel mogelijk objectieve gegevens te verzamelen;  

-een onafhankelijke commissie van experts adviseert de raad bij de opzet van het 
onderzoek, functioneert als begeleidingscommissie tijdens het onderzoek en 
adviseert de raad over het te nemen besluit; het advies zal als zwaarwegend 
advies aan de raad gelden;  

-indien uit het onderzoek blijkt dat een westelijke randweg noodzakelijk is, maakt 
de raad daar met prioriteit geld voor vrij in de begroting.  

Vooruitlopend daarop wordt in de vorm van een reserve in de begroting een 
investeringsfonds grote infrastructurele projecten gevormd. Dit fonds wordt voor 
het eerst gevoed uit het overschot op de jaarrekening 2016; bij de begroting voor 
2018 kunnen hiervoor aanvullende voorstellen worden gedaan.  
 
Het raadsbesluit (en de uitvoering daarvan) van 2 juli 2015 inzake de 
verbeteringen aan de wegenstructuur in Woerden west blijft van kracht.  
 

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties kunnen 
aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 
 
Wel dienen nog enkele praktische afspraken te worden gemaakt over onder meer de planning van de 
interviews en de toezending van de interviewvragen, zodat fracties zich voldoende kunnen 
voorbereiden. 

 

Commissiegriffier: E.M. Geldorp | 0348-428510 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/publieke-documenten/2017/dropbox-griffie/getekende-versie-raadsakkoord-23-februari-2017-inclusief-bijlage-reactie-fracties.pdf

