Motie Proces ruimtelijk economisch programma (REP)
De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 4 april 2019,
gehoord de beraadslaging;
Constaterende dat
1. De gemeenteraad door het college in een vroegtijdig stadium wordt betrokken bij de
ontwikkeling van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) met de U10;
2. De voorliggende analyses op gebied van woningbouw, mobiliteit, economie en energie
inzicht bieden in de uitdagingen waar de regio Utrecht voor gesteld staat.
Overwegende dat
1. Het college gebaat is bij een helder Woerdense kader vanuit de gemeenteraad van
Woerden, met het oog op de ontwikkeling van het Ruimtelijk Economische Programma;
waarmee zij op pad kan naar de regio;
2. Naar verwachting rond de zomer 2019 de ontwikkeling van de omgevingsagenda en het
plan van aanpak REP zover zijn, dat het college een voorstel voor de Woerdense positie,
kan voorleggen aan de gemeenteraad;
3. De raad belang hecht aan nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van het REP, waarbij
het belangrijk is dat hij periodiek uitgebreid wordt geïnformeerd.
Verzoekt het college
1. om aan de hand van de op te stellen perspectieven van de Woerdense
Omgevingsagenda (bij voorkeur voor de zomer van 2019 in de raad) het kader inzake het
Ruimtelijk economisch programma (REP) waarmee het op pad gaat naar de regio, voor
te leggen aan de gemeenteraad.
Spreekt voort uit dat:
Er een raadswerkgroep Ruimtelijk economisch omgevingsperspectief wordt ingesteld die:
a. als doel heeft afstemming te plegen over het Woerdens kader op de thema’s van het
Ruimtelijk economisch programma in de regio, waarbij deze afstemming meegenomen
wordt in het voorstel voor de regionale gesprekken dat aan de raad zal worden
voorgelegd.
b. zich tevens buigt over de scenario’s van de verschillende perspectieven van de
Omgevingsagenda en Omgevingsvisie, de ontwikkelingen rondom REP en het
afwegingskader om te komen tot een samenhangend beeld over de positie van
Woerden in het licht van de gesprekken in de regio over het Ruimtelijk economisch
programma;
c. aan iedere fractie de ruimte biedt om hierin met een vertegenwoordiging te
participeren. De werkgroep komt periodiek bijeen.
De agendacommissie wordt verzocht de bijeenkomsten binnen de Raad op Donderdag
in te plannen.

Toelichting
Met deze motie willen wij de betrokkenheid en de rol van de gemeenteraad bij de
totstandkoming van het Regionaal Economisch programma (REP) benadrukken. Het
instellen van een raadsinformatiegroep is het middel daarbij.
Omdat de bouwstenen van voor de REP worden gevormd in de perspectieven van de
Omgevingsvisie, zal de ontwikkeling van deze perspectieven in deze werkgroep
gevolgd worden, evenals het format waarin de resultaten worden gepresenteerd. Door
te kiezen voor een dergelijke werkgroep is er meer tijd beschikbaar, met de
mogelijkheid voor meer verdieping, op deze belangrijke strategische onderwerpen. En
ontstaat bij de raad tijdig een goed zicht op de mogelijke scenario’s en de
afwegingskaders per perspectief. Dit inzicht is relevant voor de integrale afweging die
gemaakt zal moeten worden ten behoeve van de positie van Woerden in het licht van
de regionale gesprekken over de REP.
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