
      
 
 
Motie - Integrale afweging ruimtelijke vraagstukken 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 september 2020, gelezen het raadsvoorstel 
Ruimtelijke contour en aangescherpt beoordelingskader REP, 
 
constaterende dat: 
● De U16-regio kampt met grote maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, werken, 

bereikbaarheid, energie en klimaatadaptatie, welke allen een grote ruimtelijke impact hebben; 
● Deze opgaven niet ten koste mogen gaan van de landschappelijke kwaliteit van de regio; 
● De U16-regio op dit moment werkt aan een Ruimtelijk Economisch Programma (REP) waarin de 

regionale ruimtelijke ontwikkelingen en keuzes voor de periode tot 2040 worden uitgewerkt; 
● Met het vaststellen van de Ruimtelijke Contour en aangescherpt beoordelingskader de basis wordt 

gelegd voor regionale programmering; 
● In de Ruimtelijke Contour de vraagstukken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en 

landschap in relatie tot elkaar worden beschreven; 
● Voor de energietransitie een separaat proces wordt gevolgd, de Regionale Energiestrategie (RES), 

waarin tot op heden geen rekening wordt gehouden met de ruimtelijke impact van de overige 
maatschappelijke opgaven; 

 
overwegende dat: 
● In Woerden op dit moment een participatieproces plaatsvindt om te komen tot een afwegingskader 

voor de opwekking van grootschalige duurzame energie binnen de gemeentegrenzen;  
● Dit afwegingskader bepalend zal zijn voor de Woerdense deelname aan de RES; 
● In het participatieproces tot op heden geen rekening is gehouden met de bijdrage aan andere 

maatschappelijke opgaven;  
● De gemeente Woerden in potentie aan alle regionale maatschappelijke opgaven kan bijdragen; 
● Dit niet wil zeggen dat Woerden aan alle regionale opgaven een evenredige bijdrage moet leveren; 
● Beschikbare ruimte maar één keer kan worden ingevuld, waardoor de keuze voor een bepaalde 

opgave automatisch consequenties heeft voor de mogelijkheden voor andere opgaven, 
 
verzoekt het college: 
● In de nog op te starten participatieprocessen een relatie te leggen tussen de verschillende regionale 

maatschappelijke opgaven waaraan Woerden een bijdrage kan leveren; 
● De raad te faciliteren in het maken van een integrale afweging over de bijdrage van Woerden aan de 

verschillende regionale maatschappelijke opgaven; 
● Geen regionale afspraken te maken of toezeggingen te doen over bijdragen aan de afzonderlijke 

maatschappelijke opgaven zolang deze lokale integrale afweging niet heeft plaatsgevonden, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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