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Onderwerp: Omgevingsvisie Woerden 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 12 april 2022 van: 
- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 
 

b e s l u i t: 
 

1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen Omgevingsvisie Woerden 2022 
(D/22/049560); 
2. De Staat van wijzigingen (nav zienswijzen) 2022 (D/22/049560) vast te stellen; 
3. De Staat van wijzigingen (nav motie) 2022 (D/22/057575) vast te stellen; 
4. De Omgevingsvisie Woerden 2022 (D/22/049484) vast te stellen, met dien verstande dat: 
 

a. de volgende passage op pagina 66 in de omgevingsvisie:  
‘In Nieuw-Middelland bevindt zich de locatie van het St. Antonius ziekenhuis. Het behouden 
van goede zorg in Woerden is een belangrijk onderwerp in het maatschappelijke debat. Bij 
de uitvoering van de Structuurvisie Nieuw-Middelland wordt dit vraagstuk nader uitgewerkt 
en afgewogen.’  
 
wordt vervangen door:  
 
‘In Nieuw-Middelland bevindt zich de locatie van het St. Antonius ziekenhuis. Het behouden 
van goede bereikbare zorg (onder andere een vorm van spoedeisende eerste hulp en/of een 
huisartsenpost die buiten kantooruren open is) in Woerden is uitgangspunt voor verdere 
ontwikkeling van het ziekenhuisterrein. Bij de uitvoering van de Structuurvisie Nieuw-
Middelland wordt dit vraagstuk nader uitgewerkt en afgewogen.’ 

 
b. op pagina 99 de volgende aanvulling worden verwerkt: ‘Wat betreft de grootschalige 

energieopwek kiezen we voor een verdeling van 50% zon- en 50% windenergie. Daarnaast 
zijn we sensitief op nieuwe ontwikkelingen, innovaties en kansen die zich voordoen en 
spelen daar actief op in.’ 

 
c. op pagina 50 de volgende wijziging wordt verwerkt: Omdat met de Rembrandtbrug de 

wegcapaciteit voor het autoverkeer voldoende is, is een westelijke randweg ook vooralsnog 
niet in beeld voor 2040. 

 
d. het vraagteken (dat een onderzoekslocatie woningbouw voorstelt) boven het spoor op 

pagina 57, onder het spoor geplaatst wordt. 
 

e. op pagina 18 de volgende zin als volgt wordt aangevuld: Ook de productie van elektriciteit 
met windturbines en zonnepanelen dient zich aan als nieuw verdienmodel voor de 
agrarische sector. De productie van voedsel wordt wel blijvend gezien als de hoofdactiviteit 
van de landbouw in het Veenweidegebied. 



 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  
9 juni 2022, 

 

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 

   
 
 


