
    

 

 

Amendement ‘Kennis nemen van U10-rapporten’ 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel: “Gebruik van 

analyses U10 voor het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en de Regionale Energie 

Strategie (RES)” 

 

 De raad besluit het gevraagde besluit te veranderen in: 

1. Kennis te nemen van de voorgelegde U10 rapporten van de woningmarktanalyse, de 

knooppuntenanalyse, de economische analyse en de energieanalyse en van het voornemen 

deze rapporten te gebruiken als input voor het opstellen van het Ruimtelijk Economisch 

Programma van de U10. 

2. Kennis te nemen van de voorgelegde U10 rapport van de regionale energie analyse en 

van het voornemen om dit rapport als input te gebruiken voor de startnotitie RES-U16. 

3. Het college op te dragen om periodiek, waar nodig, een update te verstrekken over de 

vorderingen van de gesprekken in de regio in relatie tot door deze rapporten. 

 

Toelichting 

Tijdens het beeld van 28 maart jl. is naar voren gekomen dat deze rapporten de bouwstenen 

vormen voor het op te stellen Ruimtelijk Economische Programma en de startnotitie 

Regionale Energie Strategie U16. Het Woerdense college, maar ook de andere gemeentes 

van de U10/16 zullen deze rapporten gebruiken als input voor de REP en RES.  

De verschillende rapporten laten zien dat Woerden een belangrijke rol vervult in 

verschillende regionale opgaven. Voor elk van deze opgaven geldt echter dat dit grote 

impact zal hebben op het groene karakter van het Woerdens buitengebied. Door deze 

rapporten expliciet als uitgangspunt te nemen, is er minder vrijheid in het maken van eigen 

afwegingen. Middels dit amendement geeft de raad duidelijk aan dat de rapporten onderdeel 

uitmaken van het Woerdens afwegingskader, maar niet leidinggevend hoeven te zijn in de te 

maken keuzes van en voor Woerden. In de rapporten is namelijk beschreven wat er in 

potentie mogelijk is op Woerdens grondgebied, zonder dat rekening is gehouden met 

Woerdense wensen, behoeften en prioriteiten.  

Het college zal tijdens de onderhandelingen in de regio tot keuzes moeten komen. Tijdens 

de periodieke updates van het college heeft de raad de mogelijkheid de ontwikkelingen af te 

zetten tegen de door de raad gestelde kaders. Zo blijft er voor zowel de raad als het college 

een duidelijk beeld van de ontwikkelingen op dit majeure dossier.   
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