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Notitie Commissie van Experts Onderzoek Westelijke Randweg Woerden 

Februari 2018. 

 

 

De gemeenteraad van Woerden heeft opdracht gegeven een breed allesomvattend 

onderzoek uit te laten voeren naar de westelijke randweg Woerden. Namens de Raad is 

een commissie van experts samengesteld om controle te houden op de kwaliteit van het 

proces en uitvoering van de onderzoeken. De commissie is op 14 november 2017 

ingesteld en bestaat uit: 

 

Frits Lintmeijer, oud-wethouder verkeer in Utrecht en nu lid Eerste Kamer; 

Erwin Bezembinder, docent en verkeersonderzoeker Hogeschool Windesheim 

Joep van der Meer,  docent en kostendeskundige, Vd Meer Kosten & Kennis 

Heleen Sarink, omgevings- en milieudeskundige WB de Ruimte. 

 

Overeenkomstig de onderzoeksopzet heeft de commissie drie taken en 

verantwoordelijkheden: 

• Begeleiding/monitoring onderzoeken namens de Raad 

• Controleren van de onderzoeken 

• Advisering richting Raad 

 

De expertgroep heeft na de installatie een werkbezoek in het veld gebracht langs de 

verschillende tracévarianten. Zij is daarnaast vijf keer bij elkaar gekomen met de 

onderzoeksleiders en heeft opmerkingen gemaakt en aanbevelingen gedaan bij: 

- de onderzoeksopzet 

- de offerte aanvragen 

- de concept-rapportages  

 

Bij het beoordelen van opzet, offerte-aanvragen en rapportages heeft de 

expertcommissie steeds vanuit het perspectief van de Raad gekeken of de door de Raad 

gestelde vragen worden behandeld en of de wijze van rapporteren behulpzaam is bij de 

oordeelsvorming van raadsleden, fracties en de Raad als geheel. Daarnaast zijn concrete 

aanbevelingen gedaan om onderwerpen toe te voegen, onderdelen uit te diepen en 

bevindingen te verhelderen. De expertgroep dankt de onderzoekers voor de 

constructieve wijze waarop de opmerkingen en aanbevelingen zijn verwerkt. Dat heeft 

bijgedragen aan de kwaliteit van de onderzoeken en de rapportages. Uiteraard blijft de 

verantwoordelijkheid voor de onderzoeken en uitkomsten bij de onderzoekers zelf 

liggen. In een enkel geval kon een aanbeveling niet worden opgevolgd omdat de tijd 

daarvoor te krap was of nader onderzoek in deze fase te kostbaar zou zijn. Daarvoor 

heeft de commissie begrip. De commissie heeft veel waardering voor de hoeveelheid 

werk die in korte tijd is verzet. 

 

Ondanks dat het onderzoek breed is, heeft het zoals elk onderzoek ook onvermijdelijk 

begrenzingen. Zo moeten tijd en kosten proportioneel zijn. De expertcommissie wijst de 

Raad in dat kader op de volgende punten: 

 

- Het onderzoek richt zich op de varianten A tot en met G die in de oorspronkelijke 

onderzoeksopzet zijn aangedragen. De expertcommissie heeft geconcludeerd dat 

de tracés van deze varianten pragmatisch tot stand gekomen zijn. De commissie 
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heeft niet uitgezocht of een onderzoek naar meerdere of andere  varianten zinvol  

of wenselijk zou zijn en heeft derhalve ook geen nieuwe varianten aangedragen. 

- De commissie constateert mét de onderzoekers dat de varianten op hoofdlijnen 

zijn ingetekend. Voor de scope van het onderzoek is dat op dit moment 

voldoende. De varianten hebben nog niet het detailniveau dat eventueel t.z.t. 

noodzakelijk is voor het doorlopen van wettelijke procedures. Voor een politiek 

debat over nut en noodzaak van de WRW en afwegingen tussen varianten 

volstaat het huidige schaalniveau.  

- In de situatie van Woerden vergt de specifieke slappe bodemgesteldheid van het 

Groene Hart bijzondere aandacht. In eventuele vervolgonderzoeken zal hiernaar 

extra aandacht moeten uitgaan.  

- De commissie heeft geconstateerd dat in de onderzoeksopzet een 

maatschappelijke consultatie naar de effecten van varianten in deze fase nog niet 

heeft plaatsgevonden. De commissie heeft daar ook geen eigen onderzoek naar 

gedaan. Bij het veldbezoek heeft de commissie wel vastgesteld dat op een aantal 

punten de eventuele ruimtelijke inpassing van varianten zorgvuldig overleg met 

de omgeving vergt, waarvan de Raad de uitkomsten t.z.t. in haar afwegingen zal 

moeten meenemen.  

 

Bij de diverse onderzoeken vallen de volgende specifieke opmerkingen te maken: 

 

Verkeersonderzoek 

De commissie is van oordeel dat het verkeersonderzoek met voldoende diepgang is 

uitgevoerd. Enkele meer kwalitatieve onderdelen van het onderzoek, zoals het 

onderdeel verkeersveiligheid, zijn slechts beperkt uitgewerkt. De commissie vindt dat in 

deze fase van het onderzoek begrijpelijk. De basis van het verkeersonderzoek wordt 

gevormd door de resultaten van de modelruns van de verschillende varianten. De 

varianten genereren geen van allen extra doorgaand verkeer en lossen slechts in 

beperkte mate de geconstateerde knelpunten op. De commissie waardeert de grote 

hoeveelheid werk die in zeer korte tijd uitgevoerd is. 

 

Kostenonderzoek 

Het door W+B uitgevoerde kostenonderzoek en de daarbij horende ontwerpactiviteiten 

zijn naar het oordeel van de commissie gezien de beschikbare tijd en schaalniveaus van 

de varianten op een acceptabel kwaliteitsniveau uitgevoerd. Ze bieden daarmee 

voldoende onderbouwing voor de geleverde getallen. 

Veel waardering heeft de commissie voor de wijze van presenteren van de bandbreedte 

in de uitkomsten. Hiermee wordt duidelijk dat op dit moment, met de huidige 

beschikbare gegevens, nog aanmerkelijke onzekerheden in de ontwerpen en ramingen 

aanwezig zijn. 

Met de voorliggende gegevens is het mogelijk een eerste keuze en inschatting te maken.    

 

Milieu- en gezondheidsonderzoek 

Het milieu- en gezondheidsonderzoek is naar het oordeel van de commissie met 

voldoende diepgang uitgevoerd. Het onderzoek geeft aan dat de milieueffecten van de 

verschillende varianten nauwelijks onderscheidend zijn.  
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Bewonersbeleving onderzoek 

De commissie waardeert de creatieve opzet van het onderzoek en de manier waarop dat 

heeft geleid tot het ophalen van positieve en minder positieve kwaliteiten die een aantal 

bewoners belangrijk vindt in hun wijk en omgeving. De commissie merkt op dat de 

onderzoekers geen representatieve groep bewoners hebben gesproken, kwalitatief van 

aard is en niet tot kwantitatieve conclusies kan leiden. Ook heeft het onderzoek zich 

beperkt tot een afgebakend deel van Woerden en niet tot het gehele gebied waar 

eventuele varianten van de WRW kunnen worden aangelegd of effecten hebben 

 

Natuurwaardenonderzoek 

Het natuurwaarden onderzoek beschrijft op hoofdlijnen de huidige kwaliteit van het 

plangebied en de effecten van de verschillende varianten. De commissie constateert dat 

het onderzoek voldoende duidelijk maakt dat er bij uitvoering van een variant mogelijk 

aanvullende maatregelen aan de orde zijn om ongewenste of ontoelaatbare effecten te 

mitigeren en dat hiervoor nader onderzoek aan de orde is.  

 

Intern onderzoek 

Het feiten- en standpuntenoverzicht dat uit het intern onderzoek naar voren komt geeft 

de Raad de mogelijkheid de discussie over nut- en noodzaak en wenselijkheid van de 

WRW in een langere termijn perspectief te zien. 

 

Cultuurwaardeonderzoek 

De commissie constateert dat het onderzoek naar cultuurwaarden weliswaar een basale 

kwaliteit kent, maar desondanks voldoende zicht geeft op een aantal te verwachten 

effecten van de verschillende varianten.  

 

Aanbestedingsonderzoek 

Naar de mening van de commissie worden in het aanbestedingsonderzoek de 

mogelijkheden voor contractering en aanbesteding  op helder wijze aangegeven, 

Ook wordt de stappen geschetst die doorlopen moeten worden om tot een goede 

contractering te komen.  

 

Uitgangspunten MKBA 

De uitgangspunten voor de MKBA zijn naar het inzicht van de commissie naar behoren 

vastgesteld. Gegeven de uitkomst van het verkeersonderzoek en het kostenonderzoek 

zal met name het element kosten een zwaar gewicht hebben in de uitkomsten van de 

MKBA. 

 

 

Advies 

 

Uiteraard is het aan de Raad en haar fracties en leden om conclusies uit het onderzoek te 

trekken. De commissie meent dat door de fracties gestelde vragen binnen het kader van 

de beschikbare tijd op een goede manier in de onderzoeken aan de orde komen. De 

onderzoeken bieden voldoende diepgang en breedte om vanuit de eigen opvattingen een 

politieke afweging te maken. 

Daarnaast constateert de commissie dat het aanbeveling verdient in het politieke debat 

en na de verkiezingen bij de College-onderhandelingen bij de afwegingen een meer 
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gedeelde probleemdefinitie cq knelpuntenanalyse te hanteren ten aanzien van de 

verkeersopgave in Woerden.  

De commissie constateert uit de uitkomsten van het Verkeeronderzoek dat de kosten 

van de WRW in de goedkoopste variant al minstens negen miljoen euro bedragen.  De 

effecten van de varianten op de verkeersafwikkeling en doorstroming in Woerden zijn 

weliswaar uiteenlopend van aard, maar leiden overall niet tot opvallende veranderingen 

in intensiteiten. Verkeersknelpunten in het referentiejaar 2030 in en om het centrum en 

aan de oostkant van de gemeente blijven met de voor de WRW benodigde investeringen 

bestaan. De expertcommissie beveelt de Raad aan bij het maken van de eigen kosten-

batenanalyse dit aspect in de afweging mee te nemen.   

 

 

 

Namens de expertcommissie 

 

Frits Lintmeijer 

(voorzitter) 


