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Samenvatting: 

Wij stellen de raad voor om de onderzoeksopzet van het onderzoek westelijke randweg voorlopig 
vast te stellen onder voorbehoud van goedkeuring door de onafhankelijke commissie van experts. 
Het voorstel is dat de raad het college verzoekt een voorstel te doen voor de samenstelling van de 
commissie van onafhankelijke experts. Ook wordt expliciet instemming gevraagd voor de financiële 
dekking. 

Gevraagd besluit: 

De raad wordt gevraagd: 

1. Voorlopig in te stemmen met de inhoud van de onderzoeksopzet, inclusief de bijbehorende 
kosteninschatting; 

2. Hiervoor een bedrag van ē 205.000 beschikbaar te stellen; Dit bedrag ten laste te brengen 
van het investeringsfonds grote infrastructurele projecten; 

3. Het college te verzoeken een voorstel te doen voor de samenstelling van een commissie van 
onafhankelijke experts en dit voorstel ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad; 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

In het bestuursakkoord is overeengekomen dat er een breed onderzoek komt naar de westelijke 
randweg Woerden. In navolging daarvan heeft het college een onafhankelijk extern bureau 
ingeschakeld om een onderzoeksopzet op te stellen. Deze onderzoeksopzet is opgesteld op basis 
van de uitkomsten van interviews met alle raadsfracties en vormt de basis voor de uit te voeren 
onderzoeken. De onderzoeksopzet bundelt en beschrijft alle door de raadsfracties gewenste 
onderzoeksaspecten. 

In hetzelfde bestuursakkoord is ook de volgende passage opgenomen: "...een onafhankelijke 
commissie van experts adviseert de raad bij de opzet van het onderzoek....". Dit betekent dat eerst 
een commissie van onafhankelijke experts samengesteld moet worden die een advies uitbrengt over 
bijgevoegde onderzoeksopzet alvorens de raad besluit tot het vaststellen van een al dan niet 
gewijzigde onderzoeksopzet. 

Om wel al te kunnen starten met de voorbereidingen wordt op dit moment gevraagd om voorlopig in 



te stemmen met de onderzoeksopzet en het genoemde bedrag van C 205.000,- vooruitlopend op de 
definitieve vaststelling van de onderzoeksopzet alvast beschikbaar te stellen. 

Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 

De onderzoeksopzet is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van de interviews met alle 
raadsfracties en in afstemming met de intern projectleider. Dit raadsvoorstel is op basis van het 
bestuursakkoord tot stand gekomen. 

Samenwerking met andere gemeenten 

N.v.t. 

Wat willen we bereiken? 

Het doel is een breed, door de gehele raad gedragen, onderzoek naar de westelijke randweg 
Woerden. De uitkomsten van dit onderzoek geven uw raad inzicht in alle facetten van die randweg 
en geeft de raadsfracties de mogelijk om onderbouwd keuzes te kunnen maken in dit dossier. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Om tot een breed gedragen onderzoek te komen, zijn de wensen van alle raadsfracties 
geïnventariseerd en op basis daarvan is bijgevoegde onderzoeksopzet opgesteld. Na een positief 
advies van de commissie van onafhankelijke experts over de onderzoeksopzet kan de raad tot 
vaststelling van het stuk overgaan. Als de raad de onderzoeksopzet vaststelt, ligt er een breed 
gedragen opdrachtomschrijving aan het college. Vervolgens wordt het onderzoek uitgevoerd en krijgt 
u van ons de resultaten. 

Argumenten 

1. De onderzoeksopzet is de eerste fase van de uitvoering van het in het bestuursakkoord 
afgesproken brede onderzoek naar de westelijke randweg Woerden. 
De onderzoeksopzet is een bundeling en beschrijving van de wensen van alle raadsfracties voor 
het onderzoek naar de westelijke randweg Woerden. Het is noodzakelijk dat uw raad hier 
voorlopig mee instemt zodat er een gedeeld beeld ontstaat van de onderzoeksopzet die ter 
advisering aan de de onafhankelijke commissie van experts voorgelegd wordt. 

2. De kosten voor het gehele onderzoek naar de westelijke randweg Woerden worden geschat op 
e 205.000. 
In de onderzoeksopzet is per deelonderzoek een inschatting van de kosten gegeven. Ook zijn 
de kosten van het opstellen van de onderzoeksopzet meegerekend. Door het vooruitlopend op 
de definitieve vaststelling van de onderzoeksopzet beschikbaar stellen van de middelen, wordt 
het college in staat gesteld om het onderzoek uit te voeren zodra de onafhankelijke commissie 
van experts geadviseerd heeft over de onderzoeksopzet en de definitieve onderzoeksopzet door 
de gemeenteraad is vastgesteld. 

3. Her college een voorstel te laten doen voor de samenstelling van een onafhankelijke commissie 
van experts. 
In het bestuursakkoord is opgenomen dat een onafhankelijke commissie van experts uw raad 
adviseert over de opzet van het onderzoek. Als college willen we uw raad een voorstel doen 
voor de opzet en invulling van de commissie van experts. Op dit punt wijken we af van de 
onderzoeksopzet omdat dit ons inziens een uitvoerende taak is. 



Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

1 Voorgesteld wordt in te stemmen met de onderzoeksopzet, maar: 
1.1 De problemen zouden door de aanleg van de zuidelijke randweg en de maatregelen Woerden 

West verholpen kunnen zijn, waardoor de noodzaak vooreen onderzoek naar de westelijke 
randweg wegvalt. 
Parallel aan het project Woerden West en het aanleggen van de zuidelijke randweg wordt een 
onderzoek naar de westelijke randweg opgestart. Beide projecten hebben invloed op (een deel 
van) de aspecten die door de fracties belangrijk worden geacht in het onderzoek naar de 
westelijke randweg. Het kan dus zo zijn dat (een deel van) de hinder die nu wordt ervaren, 
opgelost wordt door het opleveren van deze projecten . Het geld dat nu wordt besteed aan het 
onderzoek naar de westelijke randweg zou weggegooid geld zijn als blijkt dat de hinder door 
andere projecten al weggenomen wordt; 

1.2 De berekeningen uit de modellen blijken in de toekomst niet juist te zijn geweest. 
Sommige berekeningen worden uitgevoerd op basis van modellen van de toekomt. De 
modellen zijn opgebouwd met gegevens en verwachtingen waar we nu over kunnen 
beschikken. De modelberekeningen kunnen afwijken van de werkelijkheid omdat het een 
berekende verwachting is. Hierdoor kan er een toekomstige situatie ontstaan die anders is dan 
die de modellen hebben berekend. 

1.3 De uitwerking van de Verkeersvisie wijst straks uit waarde meeste urgentie ligt om te 
investeren in het wegennet. 
De Verkeersvisie vraagt om het bestaande wegennet van Woerden te toetsen aan een 
ideaalbeeld en vervolgens te beoordelen of wegen die daar nu niet aan voldoen wel de potentie 
hebben om daaraan te kunnen voldoen. Ook moet uit deze inventarisatie naar voren komen of 
er schakels in het hoofdwegennetwerk ontbreken. Het onderzoek naar de westelijke randweg 
loopt hier dus eigenlijk op vooruit. Uit deze brede inventarisatie kan namelijk ook blijken dat de 
aanleg van een andere nieuwe verbinding of het opwaarderen van een bestaande verbinding 
urgenter of noodzakelijker is. 

3 Voorgesteld wordt het college een voorstel te laten doen voor de samenstelling van de 
onafhankelijke commissie van experts, maar: 

3.1 Het instellen van de commissie van onafhankelijke experts is een randvoorwaarde om van start 
te kunnen gaan met het uitvragen van de onderzoeken 
Een van de taken van de commissie van onafhankelijke experts is om namens de raad te 
toetsen of de onderzoeksopzet recht doet aan de uitgangspunten uit het bestuursakkoord en 
de interviewverslagen van de raadsfracties. Dat betekent dat de onderzoeksopzet ter 
vaststelling aan de raad aangeboden wordt als de commissie van onafhankelijke experts een 
advies hebben gegeven over de onderzoeksopzet. Deze extra processtap heeft effect op de 
doorlooptijd van het project. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

In de onderzoeksopzet is een inschatting van de kosten gegeven, die uitkomt op C 205.000. Daarin 
zijn de kosten van het opstellen van bijgevoegde onderzoeksopzet meegenomen. Ook de kosten 
van een externe 'onderzoeksleider' die de verschillende deelonderzoeken zal begeleiden en de 
uitkomsten rapporteren evenals de kosten van een interne begeleider zijn meegeteld. 

De kosten worden gedekt vanuit het investeringsfonds grote infrastructurele projecten. Dit 
investeringsfonds is onder andere voor dit doel bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 gevormd 
en bedraagt 61.404.397,-.. 

Communicatie 

Na vaststelling van de onderzoeksopzet door de raad wordt een persbericht hierover gepubliceerd. 

Vervolgproces 
Wanneer de raad akkoord gaat met dit voorstel om voorlopig in te stemmen met de onderzoeksopzet 
en het genoemde bedrag van C 205.000,- beschikbaar te stellen, maakt het college een voorstel 



voor de samenstelling van de onafhankelijke commissie van experts. 

Na beoordeling van de onderzoeksopzet door de onafhankelijke commissie van experts wordt een al 
dan niet gewijzigde onderzoeksopzet ter vaststelling aan de raad aangeboden door het college. Ook 
wordt de raad op dat moment verzocht het college opdracht te geven om de onderzoeken uit te laten 
voeren. 

Direct daarna brengt de onafhankelijke commissie van experts advies uit over de offerte uitvraag van 
het verkeersonderzoek en kan deze vervolgens uitgevraagd worden. Parallel start de externe 
onderzoeksleider met de voorbereidingen voor het uitvragen van de overige deelonderzoeken. 
Uiteindelijk wordt de raad door het college geïnformeerd over de resultaten van de onderzoeken en 
wordt de raad door de commissie van onafhankelijke experts geadviseerd over hoe om te gaan met 
de resultaten. 

Bevoegdheid raad: 

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van de gemeentewet 
artikelen 147 en 147a. 

Bijlagen: 

1. Raadsbesluit geregistreerd onder corsnanummer: 17R.00678 
2. Onderzoeksopzet geregistreerd onder corsnanummer: 17.016337 
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Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Onderzoeksopzet onderzoek westelijke randweg 

  

 

 

De raad van de gemeente W oerden;  
 

 

gelezen het voorstel d.d. 22 augustus 2017 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 

 

b e s l u i t: 
 

1. Voorlopig in te stemmen met de inhoud van de onderzoeksopzet, inclusief de bijbehorende 
kosteninschatting; 

2. Hiervoor een bedrag van € 205.000 beschikbaar te stellen; Dit bedrag ten laste te brengen 
van het  investeringsfonds grote infrastructurele projecten; 

3. Het college te verzoeken een voorstel te doen voor de samenstelling van een commissie van 
onafhankelijke experts en dit voorstel ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad; 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 28 september 2017 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer 
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