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Raadsvoorstel (17R.00667) inzake onderzoeksopzet onderzoek westelijke 
randweg 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel: 
 

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. 

 
Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

Raadsvergade-
ring 
23 februari 2017 

Bestuursakkoord 2017 
Relevante passage: 
 
1. 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.  
 
2. Het raadsbesluit (en de uitvoering daarvan) van 2 juli 2015 inzake de 
verbeteringen aan de wegenstructuur in Woerden west blijft van kracht.  

 

Commissie 
Ruimte                 
8 juni 2017 

Raadsinformatiebrief (17R.00344) procesaanpak uitvoering bestuursakkoord 
onderzoek Westelijke Randweg A12 Bravo 4 
 
 
 

 

Commissiegriffier: O. Vliegenthart | 0348-428619 | raadsgriffie@woerden.nl 
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/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/bestuursakkoord-2017-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/08-juni/20:00/17r-00344-rib-procesaanpak-uitvoering-bestuursakkoord-onderzoek-westelijke-randweg-a12-bravo-4-1.pdf
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Uit de (concept) besluitenlijst: 
 
College:  
Wethouder Stolk gaat kort in op de inbreng en vragen vanuit de commissie. Zij 
geeft aan dat Procap alleen de inventariserende ronde doet. Die leidt tot een 
raadsvoorstel in september. De raad bepaalt daarmee de invulling van het 
vervolg.  
Als de commissie zich kan vinden in de aanpak, zal z.s.m. de informatie m.b.t. de 
te houden interviews worden verspreid.  
 
Conclusie:  
Gelet op bovenstaande toelichting van het college is de raadsinformatiebrief voor 
dit moment voldoende aan de orde geweest.  
 

 
3. Vervolgprocedure 

De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 28 september 2017.  
 

4. Bijzonderheden 
- 

 


