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Amendement – Bouwen in Woerden, eenvoudig of lastig? 

 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 4 november 2021, om beslispunt 1 bij het ontwerpbesluit bij 

het raadsvoorstel Programmabegroting 2022 als volgt aan te vullen: 

 

1. De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen; 

 

Programma 6 (ruimtelijke ontwikkeling en wonen), Resultaat 6.3.1. (in 2022 is fase 1 van de 

omgevingswet geïmplementeerd) uit te breiden met de volgende inspanning: 

 

6.3.2.2 In 2022 wordt onder de inwoners en ondernemers van Woerden een representatief 

tevredenheidsonderzoek gehouden over hun ervaringen met het aanvragen, indienen en behandelen 

van plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen door de gemeente Woerden. De resultaten worden uiterlijk 

in kwartaal 2 van 2022 aan de raad aangeboden. Voor het onderzoek wordt een budget van € 25.000 ter 

beschikking gesteld aan programma 1 (Bestuur, veiligheid en dienstverlening) ten laste van het 

geprognosticeerd positief resultaat op de begroting 2022.  

 

Toelichting 

Bouwen weet wat. Inwoners en ondernemers die willen (ver)bouwen moeten aan een groot aantal 

regels voldoen zoals vastgelegd in bestemmingsplan, bouwbesluit, etc. Het is de taak van de gemeente 

om de (ver)bouwplannen hieraan te toetsen. 

Dit toetsingsproces dat uiteindelijk tot het verlenen van een vergunning moet leiden loopt niet altijd 

zonder slag of stoot. Vaak worden raadsleden hierover benaderd, zeker als het proces minder 

voorspoedig verloopt. Bijvoorbeeld bij het verduurzamen van de eigen woning met maatregelen die 

vergunning plichtig zijn, of bij de aanvraag voor het realiseren van een kangoeroe woning. Dit geeft de 

raad een beeld, maar de vraag is in hoeverre dat beeld representatief is. Daarom is het wenselijk een 

objectief onderzoek te houden dat inzicht geeft in ervaringen en knelpunten. Het onderzoek zal onder 

andere antwoord geven op de volgende vragen: 

• Hoeveel van de aanvragen worden vergund en hoeveel niet en wat zijn de afwijzingscriteria? 

• Hoe ervaren de aanvragers de samenwerking met de gemeentelijke organisatie? 

• Is de aanvragers bij het opstellen van de aanvraag duidelijk aan welke regels en eisen het plan 

moet voldoen? 

 

De resultaten van het onderzoek kunnen vervolgens worden gebruikt voor het vereenvoudigen van de 

regels of wellicht tot het schrappen van een deel. Daarnaast kunnen de resultaten bijdragen aan het 

verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers.  

 

Marco Hollemans, CDA Woerden 

Marguerite Boersman, Progressief Woerden 

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
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