
beantwoording technische vragen 

 

 

datum 17-01-2018 
portefeuillehouder Ten Hagen 
contactpersoon M. Van de Klundert 
raadsvoorstel/RIB - 
vragensteller Dhr. J. van Meijeren 
onderwerp Beantwoording technische vragen inzake collegebespreking evaluatie 

verkeersvisie 
 

 

Inleiding 
Graag zou ik een tweetal vragen willen stellen over onderstaand collegebesluit. 
https://www.woerden.nl/sites/default/files/p.01%20rib%20externe%20evaluatie%20proces%20verkeer
svisie.pdf 
 
Vraag 

1. Is er ook een verslag (vertrouwelijk) van dit vergaderpunt en kan ik dit inzien? 
 

2. Is er ook een verslag of notitie van de genoemde themabespreking, zie voorblad t.a.v. Besluit. 
Kan ik dat verslag, de stukken of notitie ook inzien? 
 

Antwoord 
In het collegebesluit van 12 december 2017 gaat het college akkoord met het versturen van de RIB 
‘Externe evaluatie verkeersvisie’. Voorts neemt zij kennis van de leerpunten en vraagt hier bij 
toekomstige participatietrajecten aandacht aan te besteden, en vraagt zij om de originele opdracht toe 
te voegen. Vervolgens wordt verwezen naar de themabespreking 

i
.  

U vraagt om het verslag van dit vergaderpunt in te zien en de bedoelde themabijeenkomst. De tekst 
van het collegebesluit is de door u bedoelde verslag van het vergaderpunt (vraag 1). In datzelfde 
verslag is ook een themaverslagje opgenomen. Wellicht ten overvloede: De collegevergaderingen 
beginnen vaak met twee of drie themabijeenkomsten, meestal naar aanleiding van een van de 
voorliggende stukken. Zo is het ook met het punt waar u naar vraagt. Eerst is erover gesproken met 
een aantal experts, tijdens het besluitvormend gedeelte werd een besluit genomen. De tekst van de 
themabijeenkomst is hieronder opgenomen (vraag 2).  
 
 
 
 
 
 
 
— 
09:00-10:00  Evaluatie Verkeersvisie 
In aanwezigheid van Bart van de Hulsbeek, Mike Bouwman 
De heer Hulsbeek licht zijn evaluatie van de verkeersvisie toe. In 2016 werden vanuit verscheidene 
groepen vertegenwoordigers ingeloot om samen een Verkeersvisie voor Woerden 2030 op te stelen. 
Een eerste ‘werkgroep-versie’ werd aan het college aangeboden. Het college heeft aangegeven dat 
de maatregelen Woerden West er niet juist in stonden en de tekst over de Westelijke Randweg 
bijgesteld. Het college heeft de nieuwe tekst naar de groep gestuurd. De mate van wijziging van de 
tekst schijnt op dat moment niet goed tot de groep te zijn doorgedrongen. Vervolgens werd de tekst 
naar de Raad verstuurd. Vanaf dat moment ontstond onvrede bij deelnemers en media.    
 
 
De rode draad is onduidelijkheid; met name over rollen en verantwoordelijkheden, wat er van een 
‘visie’ verwacht werd (abstractieniveau), en dat in het proces communicatie soms tekort schoot. Als 
experiment valt er veel van te leren. Leerpunten zijn bijvoorbeeld:  

- Wees vooraf duidelijk over het verwachtte product 

- Wees duidelijk over verantwoordelijkheden en rollen 

- Kies het juiste abstractieniveau 

Belangengroepen apart houden van een lotingsgroep. 
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 Besluit: Aangepast besluit: 

1. Akkoord te gaan met de inhoud van RIB externe evaluatie verkeersvisie en deze met 

bijbehorende bijlage door te sturen aan de raad. 

2. Kennis te nemen van de leerpunten en hier aandacht aan te besteden bij toekomstige 

participatietrajecten.  

Het college neemt een aangepast besluit.  Zij voegt graag ‘kennisnemen van de leerpunten’ toe om 
het belang te benadrukken dat zij hecht aan de waardevolle lessen van dit experiment en de borging 
daarvan. Verder wordt gevraagd op te nemen in de Rib wat de originele opdracht was voor zowel de 
visie als de evaluatie en deze opdrachten toe te voegen als bijlage. (Zie verder de themabespreking) 


