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Motie Omgevingsagenda Woerden
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 november 2018, gehoord de
beraadslaging;
Constaterende dat:
1. Op 5 oktober jl. het Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de
Tweede Kamer is gestuurd;
2. Provinciale staten op 10 december a.s. het koersdocument Omgevingsvisie van de
Provincie Utrecht vaststelt;
3. In 2019 op regionaal niveau in omgevingsagenda’s de nationale, provinciale en
gemeentelijke visies op elkaar worden aangesloten;
Overwegende dat:
1.

2.

Woerden
- aan de westkant van de provincie Utrecht een centrumfunctie heeft;
- actief bijdraagt aan de nationale en provinciale woningbouwopgave;
- met een vitaal Veenweidegebied bijdraagt aan de leefbaarheid van de Randstad;
- een bovenmatige opgave heeft de bodemdaling terug te dringen;
- het voorzieningenniveau op het gebied van zorg, veiligheid, detailhandel,
onderwijs, cultuur en sport wil handhaven;
- kan bijdragen aan de nationale en provinciale opgaven op het gebied van
duurzame mobiliteit;
- al actief bijdraagt aan de energietransitie;
Nu de tijd rijp is om het aanbod en de vraag van Woerden SMART te gaan
formuleren en de provinciale en nationale overheid te bewegen hun bijdragen aan
omgevingsagenda van Woerden in hun Omgevingsvisies op te nemen;

Verzoekt het College:
1. Een korte en krachtige Omgevingsagenda van Woerden te maken en deze voor 1
februari 2019 aan de raad voor te leggen;
2. De omgevingsagenda van Woerden actief uit te dragen naar regiogemeenten, de
provincie, het Rijk en de inwoners van Woerden.
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens,
CDA Woerden, Arjen Draisma
SP, Wilma de Mooij
De Woerdense VVD, Simone Onrust
ChristenUnie-SGP, Daphne van der Wind
D66 Woerden, Tom Boersma
LijstvanderDoes, Jaap van der Does
Progressief Woerden, Jelmer Vierstra
STERK Woerden, Wout den Boer

Toelichting
Op blz.116 van de meerjarenbegroting 2019-2022 staat als maatschappelijk effect: “Meer
zeggenschap voor de inwoners over hun fysieke leefomgeving door middel van invoering
van de Omgevingswet” met als resultaten/inspanningen voor 2019: “een regionaal
ambitiedocument van de Lopikerwaard en Woerden”, een startnotitie pilot “Omgevingsplan
landelijk gebied” en een startnotitie “Omgevingsvisie”.
Nu al wordt aan de regionale bestuurstafels (Lopikerwaard, U10, Ronde Venen, AWG)
gestart met de voorbereidingen voor regionale omgevingsagenda’s. Hierin worden de
nationale, provinciale en gemeentelijke visies op elkaar aangesloten. En worden
gezamenlijke afwegingen gemaakt. Na definiëring van opgaven en gewenste aanpak zal
worden toegewerkt naar uitvoeringsafspraken. De regionale agenda’s worden door het Rijk
gezien als een programma onder de Omgevingswet. In dergelijke programma’s formuleert de
overheid de maatregelen die leiden tot de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
Het Rijk streeft naar ‘landsdekkend’ samenstel van regionale omgevingsagenda’s.
De afstemming van de nationale, provinciale en gemeentelijke visies loopt vooruit op, deels
parallel aan het totstandkomingsproces van de omgevingsvisie van Woerden.
De motie beoogt de kaderstellende rol van de raad te versterken en duidelijkheid aan de
inwoners te verschaffen over de agenda waarmee Woerden de regio’s, provincie en Rijk
tegemoet treedt. Een door de raad gedragen omgevingsagenda Woerden is een steun in de
rug in de onderhandelingen door het college en een communicatiemiddel om de inwoners bij
de totstandkoming van de regionale omgevingsagenda’s te betrekken.
De omgevingsagenda Woerden is geen beleidsdocument, maar een ‘bidbook’ of een
‘infographic’ met daarin opgenomen - bij voorkeur gevisualiseerd - de raadsbreed gewenste
locaties, aantallen, verbindingen, activiteiten en bedragen. Het is de inzet waarmee Woerden
de regionale afstemmingsprocessen ingaat. Ook kan de omgevingsagenda Woerden worden
gebruikt in de regionale, provinciale en landelijke contacten binnen politieke partijen en in
maart 2019 worden ingebracht bij de formatie van het nieuwe college van Gedeputeerde
Staten.
De omgevingsagenda is een uitstekend middel om inwoners, bedrijven, eigenaren en
instellingen meer bij de totstandkoming van de regionale omgevingsagenda’s te betrekken.

