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Raadsvoorstel (17R.00396) inzake verkeersvisie Woerden 2030  
 

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

1. Akkoord te gaan met de inhoud van 'Verkeersvisie 2030' en deze vast te stellen; 
2. Akkoord te gaan met de inhoud van 'Bijlagen Verkeersvisie 2030' en deze vast te stellen. 

 
Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

2 juli 2015 Raadsvoorstel inzake verbetering wegenstructuur Woerden-west 
Tijdens de behandeling van dit voorstel aanvaardt de raad een amendement, 
waarin het college wordt opgedragen te komen met een toekomstvisie op het 
verkeer in de gemeente Woerden. 
 

28 januari 2016 Raadsvoorstel inzake startnotitie verkeersvisie 
De raad stelt de startnotie vast, waarin het globale proces en de planning vast 
wordt gelegd en de verwachtingen over het eindproduct worden gemanaged, 
zodat eenieder hetzelfde pad en eindproduct voor ogen heeft. De fietsvisie 
Woerden 2015-2025 (raadsinformatiebrief 15R.00785) is hierbij eveneens aan de 
orde geweest. 
 

2 juni 2016 Raadsinformatiebijeenkomst 
Tijdens deze informatiebijeenkomst is met name ingegaan op de ervaringen 
omtrent het onderdeel “loting” en welke toegevoegde waarde dit heeft gehad bij 
de totstandkoming van de visie. 
 

30 juni 2016 Raadsinformatiebrief (16R.00334) inzake evaluatie pilotproject verkeersvisie 
2030 
Op 30 juni heeft de raad een raadsinformatiebrief ontvangen inzake de evaluatie 
van het pilotproject in relatie tot het principe Woerden zegt ja, tenzij… 
 

Commissie 
Ruimte 
15 en 20 
september 2016 

Raadsvoorstel (16R.00396) inzake vaststellen verkeersvisie Woerden 2030 
De commissie heeft besloten het voorstel door te geleiden naar de 
raadsvergadering van 29 september 2016 

raadsvergadering 

29 september 
2016 

Uit de besluitenlijst (vaststellen van de agenda) 
De raad besluit agendapunt 11 (raadsvoorstel inzake vaststellen verkeersvisie 
Woerden 2030) na een ordedebat daarover van de agenda te halen. Naar 
aanleiding van het aanhouden van de raadsbehandeling van het voorstel zegt het 
college toe met de participatiegroep in gesprek te treden over zowel de inhoud 
van de verkeersvisie als het proces tot nu toe en de raad binnen afzienbare 
termijn een al dan niet aangepast raadsvoorstel terzake voor te leggen. 
 

 

 

 

 

 

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/2015/02-juli/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/2-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00054-inzake-verbetering-wegenstructuur-Woerden-West-tweede-termijn/amendement-toekomstvisie-verkeer-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/28-januari/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2016/14-januari/20:00/Raadsinformatiebrief/15r-00785-rib-fietsvisie-fietsbeleid-woerden-2015-2025-namens-dhr-ing-g-a-valstar-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2016/02-juni/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00334-rib-evaluatie-pilotproject-verkeersvisie-2030-volgens-woerden-zegt-ja-tenzij-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2016/20-september/20:00/Raadsvoorstel-16R-00396-inzake-vaststellen-verkeersvisie-Woerden-2030
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/29-september/20:00/16-09-29-besluitenlijst-raadsvergadering.pdf
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raadsvergadering 
23 februari 2017 

Uit het Bestuursakkoord 2017: 
1. Het proces omtrent de totstandkoming van de verkeersvisie blijft 

ongewijzigd. De raad stelt de verkeersvisie vast en houdt daarbij het 
politieke primaat om een afweging te maken over de visie. 
 

2. De uitwerking van de verkeersvisie in concrete voorstellen wordt altijd 
adequaat en volledig onderbouwd (verkeersmodel, cijfermatige 
onderbouwing, etc.) als afwegingskader voor de raad. 

 

Informatie-
bijeenkomst 
27 juni 2017 

Tijdens de bijeenkomst van 27 juni 2017 heeft de groep participanten/opstellers 
de Verkeersvisie Woerden 2030 aan de raad gepresenteerd; raadsinformatiebrief 
(17R.00409) inzake aanbieding verkeersvisie 2030. 
 

 
3. Vervolgprocedure 

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

4. Bijzonderheden 
Vanuit de griffie worden de volgende overwegingen meegegeven: 
 

1. In de bijeenkomst van 27 juni is afgesproken om het participatietraject met (een 
vertegenwoordiging van) de betrokken te bespreken / evalueren. Een suggestie kan zijn dit te 
koppelen aan de in het Bestuursakkoord 2017 aangekondigde evaluatie van 
inwonersparticipatie in het algemeen: 
“De huidige vorm van inwonersparticipatie wordt geëvalueerd. 
 
Bestaande participatievormen (inspraak, bewonersavonden, etc.) kunnen op de gebruikelijke 
wijze worden ingezet. Alvorens met nieuwe participatietrajecten te starten, voeren raad en 
college een gesprek over de rollen die raad, college en participanten daarbij hebben”. 
 
Mogelijke datum: informatiebijeenkomst van 9 november. Het is dan van belang om 
gezamenlijk (raad / college / participanten) een gesprekagenda op te stellen. 

 
2. Tussen de commissiebehandeling en de beoogde raadsbehandeling van het voorstel vindt het 

U10 Beraad(t) over mobiliteit plaats. Een suggestie kan zijn van gedachten te wisselen over 
de wijze waarop de verkeersvisie van Woerden een plek in de regionale 
samenwerkingsverbanden kan krijgen, zoals de U10 en de AGW-samenwerking. 

 

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00409-rib-aanbieding-verkeersvisie-2030-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00409-rib-aanbieding-verkeersvisie-2030-merged.pdf

