


Agenda regionale ontwikkelingen:

1. Terugblik sinds 23 mei

Vooruitblik naar 3 juli U10 beraad(t)
2. Rapport Groen en Landschap
3. Uitgangspunten notitie
4. Beoordelingskader
5. advies

Regionale ontwikkelingen: agenda



1. AGW
– Regiodeal: goedkeuring voor de zomer? Ondertekening na de 

zomer
(ARK, BTW)
– Strategische agenda, q3 raden conferentie

2. U10
– Bt 21 juni 

• (Groen en Landschap  rapport 5e pijler) 
• Gezonde Woon Leefomgeving  kennismaking corporaties 

verduurzaming)
– Rep dag 19 juni

Regionale ontwikkelingen: terugblik na 23 mei



Op de agenda:
1.Startnotitie RES. 

2.Concept Rapport Groen en Landschap

Aanleiding: balans stedelijke en landelijke behoeften (energie, 
recreatie, landbouw, natuur)
Vraag: is die balans er nu in de analyse?

Proces en eerste reactie: straks George Becht

Regionale ontwikkelingen: U10 beraad(t) 3 juli



3. Uitgangspuntennotitie

Context BO Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (MIRT)

Modellen 2040 voor Metropool Regio Utrecht

Harde ruimteclaims (minder leefbaarheid/gezondheid)

(link: REP , UNED, novi, povi) 

Regionale ontwikkelingen: U10 beraad(t) 3 juli 



• Informatief: Waarden en principes in het proces van de 
Omgevingsvisie (en de regionale positionering

• Ter bespreking: Hoe de raad betrekken in de waarden en 
principes voor de omgevingsvisie

• Informatief: participatieproces:
• Ter bespreking: Relatie met participatie met de samenleving

Regionale ontwikkelingen: U10 beraad(t) 3 juli 



4. Beoordelingskader

Hoe bereken je de modellen? 
Indicatoren uit Beoordelingskader!
(brede welvaart)

Beoordelingskader deze zomer  BO MIRT oktober
Beoordelingskader  +  REP oktober vaststelling raden   
(verschil: gele indicatoren, bv aansluiting onderwijs arbeidsmarkt)

Kernvraag: zitten de indicatoren er nu goed in?

Casus: Vitaliteit kleine kernen? Wel in uitgangspunten notitie, 
beoordelingskader omweg via andere indicatoren..

Vraag na op 3 juli!!

Regionale ontwikkelingen: U10 beraad(t) 3 juli 



Hoofdprocessen in de regio



Advies:

1.Algemeen: van zenden naar gesprek:
•Volgend U10 beraad(t) in september?

2.Concept Rapport Groen: 
•positief, vraag naar voldoende balans onderdelen analyse

3.Uitgangspunten en beoordelingskader
•Waarden van Woerden
•Verhelder hoe uitgangspunten terug komen in indicatoren

4.Reactie als Woerdenaar of partijlid?

Regionale ontwikkelingen: U10 beraad(t) 3 juli 



• Besluitvormend of 
informerend?
– Advies: Kader voor 

vervolg vaststellen: 
uitgangspunten 
omgevingsvisie

– raadswerkgroep heden: 
consulteren op proces

– Raadswerkgroep 
september: inhoudelijke 
waarden verkennen

Hoe de raad betrekken in het aspect Waarden?







Waarden en principes: bouwsteen voor de visie, het 
kompas voor afwegingen

hoofdstuk in de Omgevingsvisie

Omgevings-
Visie

Woerden



Doel : Kompas om de goede afwegingen te kunnen maken 
voor ruimte en samenleving, passend bij het karakter, aard 
en schaal van Woerden

Richtinggevende waarden en principes



– Gezonde omgeving voor mens en natuur
– Zorgvuldig ruimtegebruik
– Toekomstbestendig, adaptief
– Niet afwentelen
– Gebiedskwaliteiten benutten 
– Vitaliteit
– Identiteit/DNA/historie
– Landschapshistorie
– Veerkrachtig
– Iedereen doet mee / inclusief
– Ontmoeten 
– Circulair
– Lokaal 
– Regionaal
– Zelfstandig
– Verbonden 
– Enz.

Voorbeeld waarden, algemeen



• NOVI (ontwerp): gezonde leefomgeving, veilige leefomgeving, 
duurzame leefomgeving. 

• Provincie Utrecht (nieuwe bestuursakkoord): gezonde, groene, 
aantrekkelijke leefomgeving, diversiteit

• Woerdense waarden Een paar aanknopingspunten, college: 
centrumgemeente 
– goed voorzieningenniveau
–  mens de maat der dingen is: het is hier goed wonen, fijn leven en 

prettig werken. 
•De maakindustrie centraal staat in Woerden. Woerden is 
Techniekstad van de regio.
•Alle inwoners meedoen, kansen krijgen én voor elkaar zorgen. 
•groeiende centrumgemeente met een sterke rol in de regio. 
stimuleren, maar niet ten koste van alles.

Voorbeeld, Omgevingswaarden



Coalitie
• Identiteit

– Betrouwbaar, open, 
dienstbaar

– Samenwerking 
– Centrum Groene Hart met 

bijpassende voorzieningen
– woerden 650 jr

• Woningen, eigen en regio, 
menselijke maat

• Energie neutraal 
• Techcampus, duurzaam 

ondernemen, ondernemersklimaat
• Toekomstbestendig buitengebied 

(nvm)
• Bereikbaarheid, doorstroming
• bodemdaling/klimaatadaptatie

Oppositie programma’s 

• Identiteit:
–  Zelforganisatie, wijken, dorpen
– citymarketing, (t.b.v. recreatie & 

toerisme)

• Alleen bouwen voor eigen inwoners
• Sociale woningbouw
• Duurzaam ondernemen en 

ondernemersklimaat, 

• Ruimte voor landbouw
• Verkeersveiligheid
• Inclusie en sociaal maatwerk 
• Gezondheid, Sport en beweging 

‘verborgen’ waarden uit het coalitieakkoord en de 
verkiezingsprogramma’s



• Identiteit als sleutel (-> draagvlak)
• Landschap is drager, goud van Woerden
• Ruimte is schaars, opgaven zijn complex
• Meervoudige waarden creëren
• Toekomstwaarde 

Vragen, om Woerdense waarden scherp te krijgen (nader op 
in gaan in september)

• Waarom leven mensen in Woerden en waarom bezoeken mensen 
Woerden?

• Wat absoluut wel?
• Wat absoluut niet?
• Belangrijke thema’s voor Woerden?

Uitgangspunten, als vertrekpunt om waarden te 
bepalen



• Besluitvormend of 
informerend?
– Advies: Kader voor 

vervolg vaststellen: 
uitgangspunten 
omgevingsvisie

– Planning/samenhang 
participatie: 
• na consultatie 

samenleving,
• november 

besluitvorming 

Hoe de raad betrekken in het aspect Waarden?



Participatie

Begin met het einde voor ogen… (S. Covey)



Wat willen we bereiken met de participatie?
– Vertrekpunt Omgevingsvisie toetsen in de 

samenleving
– Woerdenaren betrokken bij het proces 
– Transparante gemeente zijn (=waarde?)
– Draagvlak
– Informatie ophalen

Waarom participatie over de waarden en principes?



1.Betrokkenheid creëren, voor en in de toekomst
2.Visie nodigt uit tot inzet van de samenleving. 
3.Omgevingswet vraagt om participatieve benadering in het ‘maken van 
de leefomgeving (vorm is opengelaten voor gemeenten).
4.Meerdere doelgroepen proberen te bereiken

door: 
•Informeren over activiteiten gemeente voor de Omgevingsvisie

•Consulteren én toetsen van de ‘eigen’ waarden door de 
gemeente

wat vinden woerdenaren belangrijk voor hun toekomstige 
leefomgeving?

•Planning: september-oktober 2019

Voorstel voor participatie
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