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Geachte leden van de Commissie Ruimte, 

 

Als bijlage bij punt 7 van mijn observaties dd. 11-9 stuur ik u het diagram en de werkwijze waaraan in dit punt wordt gerefereerd. 

In deze versie van het diagram heb ik ontbrekende aspecten vanuit de POVW visie 2030 verwerkt. Het grootste deel was overlappend. 

Veranderd ten opzichte van de vorige versie in mijn ‘inspreekdocument’ van 8 juni: 

• duurzaamheid economie gewijzigd in vitaliteit economie 

• kwaliteit werklocaties en arbeidsomstandigheden toegevoegd.  
 

In strikte zin heb ik zelf arbeidsomstandigheden toegevoegd gezien de invloed op de gezondheid van mensen. Het visiedocument POVW noemt een aantal 

keren de menselijke maat. 

Om de betekenis van dit diagram in de praktijk meer te laten leven heb ik toegevoegd: 

1) een voorbeeld van een vertaling van de in de visie genoemde factoren naar strategische doelen 
2) een voorbeeld van een werkwijze waarbij effecten van voorgenomen beleid door de ambtenaren, raadsleden en initiatiefnemers (omgevingswet) 

structureel kunnen worden getoetst op meervoudig rendement (financieel, ecologisch, emotioneel en sociaal) 
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Strategische doelen behorend bij visie 2030

Factoren visie Woerden 2030 Omschrijving doelen per 2030 Nader uitgewerkt in

1 Actief betrekken burgers/stakeholders bij besluitvorming Representatieve afspiegeling van Woerdense samenleving participeert. Jaarlijks groeiend met 5% Plan participatie

2 Afval en(lucht)vervuiling Afval is grondstof en moet tussen 80% en 90% worden hergebruikt. (Lucht)vervuiling met 50% verminderd Omgevingsplan Schone Leefomgeving

3 Bodemdaling Minimaliseren en anticiperen; alle betrokken partijen bij plannen betrekken; Geinduceerde daling onacceptabel Omgevingsplan Bodemdaling

4 Draagvlak bij stakeholders Structureel draagvlak meten voor definitieve beslissing te starten bij Omgevingswet Implementatieplan Omgevingswet

5 Gezond voedsel Biologisch en lokaal; gezonde lokale productie; groei vegetarisch met 5% per jaar Actieplan Gezond Voedsel

6 Gezond water Water in Woerden behoort tot het schoonste in Nederland; groeipad naar strengste criteria vastgesteld Omgevingsplan Water

7 Gezonde energie Tussen 90% en 95% hernieuwbare energie in 2030. Restant gecompenseerd. Omgevingsplan Energie

8 Gezonde natuur en milieu etc. 

9 Kosten gezondheidszorg / WMO

10 Kwaliteit infrastructuur, omgeving & mobiliteit 

11 Kwaliteit openbaar bestuur

12 Kwaliteit opleidingen

13 Kwaliteit politieke keuzes 

14 Kwaliteit recreatie en sport

15 Kwaliteit vluchtelingen beleid

16 Kwaliteit werklocaties en arbeidsomstandigheden

17 Kwaliteit wonen

18 Noodzaak klimaatadaptatie: wateroverlast, droogte, hitte, overstroming

19 olie- en gaswinning en gebruik

20 Opwarming aarde

21 Sociale cohesie

22 Uitstoot broeikasgassen

23 Vitaliteit economie (circulair)

24 Werken / Participatie
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Inschatting effecten van voorgenomen beleid…………………………………………………..

Factoren visie Woerden 2030 Financieel effect Ecologisch effect Emotioneel effect Sociaal effect Stakeholders

Actief betrekken burgers/stakeholders bij besluitvorming -1 0 3 4

Afval en(lucht)vervuiling -1 4 4 4

Bodemdaling -2 4 3 4

Draagvlak bij stakeholders 2 0 4 4

Gezond voedsel 4 4 4 4

Gezond water 4 4 4 4

Gezonde energie 4 4 4 4

Gezonde natuur en milieu 4 4 4 4

Kosten gezondheidszorg / WMO 2 0 4 4

Kwaliteit infrastructuur, omgeving & mobiliteit etc

Kwaliteit openbaar bestuur

Kwaliteit opleidingen

Kwaliteit politieke keuzes 

Kwaliteit recreatie en sport

Kwaliteit vluchtelingen beleid

Kwaliteit werklocaties en arbeidsomstandigheden

Kwaliteit wonen

Noodzaak klimaatadaptatie: wateroverlast, droogte, hitte, overstroming

olie- en gaswinning en gebruik

Opwarming aarde

Sociale cohesie

Uitstoot broeikasgassen

Vitaliteit economie (circulair)

Werken / Participatie


