
    
 

     
   
 
Motie - Omgevingsvisie Woerden  

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 februari 2022, gehoord de 

beraadslaging over het raadsvoorstel Omgevingsvisie Woerden tijdens de Politieke Avond op 17 

februari 2022,  

 

constaterende dat: 

1. de Omgevingsvisie een perspectief heeft tot 2040;  

2. de ruimtelijke ambities voor wonen, werken, recreatie, mobiliteit, schone energie, landschap en 

natuur- en milieu in een samenhangende visie zijn ondergebracht;  

3. het proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie langdurig en omvangrijk was; 

4. de raad op meerdere momenten is betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie;  

5. twee participatieprocessen zijn uitgevoerd waarbij de respons en betrokkenheid hoog waren; 

6. 39 belanghebbenden met zorg en betrokkenheid een zienswijze hebben ingediend; 

7. de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 oktober 2022 of later; 

 

overwegende dat: 

1. de Omgevingsvisie voor lange termijn bepalend is voor de ruimtelijke ordening;  

2. de impact groot is voor de (toekomst van) de gemeente en haar inwoners;   

3. het nieuwe gemeentebestuur met de uitwerking van de Omgevingsvisie wordt belast, 

 

spreekt uit:  

1. dat de richting van deze Omgevingsvisie op een goede manier de eerdere beleidskeuzes heeft 

samengebracht;  

2. dat de besluitvorming gebaat is bij meer tijd en ruimte voor het optimaal benutten van de 

zienswijzen en het zorgvuldige gesprek binnen de raad om deze visie als richting te kunnen 

vaststellen;  

3. het besluitvormingsproces na de gemeenteraadsverkiezingen in nieuwe samenstelling te 

vervolgen; 

 

verzoekt het (demissionaire) college:  

in de tussenliggende periode de volgende onderwerpen in de Omgevingsvisie (of programma’s) 

nader uit te werken om vervolgens aan de nieuwe raad ter vaststelling aan te bieden: 

• de integratie en situering van biodiversiteit, natuurwaarden en klimaatadaptie; 

• de sociale samenhang, leefbaarheid en voorzieningen in de bestaande wijken;  

• de kunst in de openbare ruimte; 

• de effecten van de woningbouw op de verkeersafwikkeling, inclusief de fiets;   

• de voorzieningen op het gebied van gezondheid, cultuur, sport en recreatie; 

• de (woon)invulling van de boerenerven en vrijkomende agrarische bebouwing; 

• de onderbouwing ten aanzien van onderzoeksgebied voor woningbouw ten noorden van 

Harmelen.  
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