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Introductie Dilemma’s en Trends 
 
 
Doel 
 
Voor u ligt het document ‘Dilemma’s en trends’ van de gemeente Woerden. Het document is 
opgesteld door ambtenaren van de gemeente Woerden om na de verkiezingen een overzicht te 
kunnen geven van de belangrijkste onderwerpen die gaan spelen in de komende vier jaar. 
  
Het kan gaan om dilemma’s die al langer spelen (zoals bodemdaling) maar ook om dilemma’s die nu 
opkomen maar veel gaan vragen in de komende jaren (zoals ontwikkelingen in demografie). Het zijn 
dilemma’s die niet altijd even zichtbaar zijn, maar toch veel gaan vragen van de gemeente, zowel in 
menskracht als in financiën.  
 
Het zijn dilemma’s waarvoor de  deskundigen binnen de gemeente hebben aangegeven dat er 
aandacht voor nodig is om de gemeente aantrekkelijk, leefbaar en financieel gezond te houden. Het 
inzicht hebben in deze onderwerpen op dit moment betekent dat er rekening mee gehouden kan 
worden, dat strategische keuzes kunnen worden gemaakt en dat uitdagingen de juiste plek krijgen 
binnen de nieuwe coalitie.  
 
De stukken zijn zoveel mogelijk neutraal opgesteld. Dat betekent dat er geen waardeoordeel gegeven 
wordt aan uitdagingen. Wel worden waar mogelijk vanuit ambtelijk perspectief oplossingsrichtingen 
gegeven en overwegingen ten opzichte van de financiële impact van het dilemma. Het is tevens 
uitdrukkelijk niet bedoeld om politieke onderhandelingen te beïnvloeden of te sturen. Wel moet het 
gezien worden als een neutrale beschrijving van de meest belangrijke uitdagingen  die afkomen op 
de gemeente en haar bestuur. De keuze is uiteraard aan u. 
 
Daarnaast moeten de onderwerpen niet als losstaand van elkaar worden beschouwd. Vele van de 
onderwerpen haken op enige wijze op elkaar in, en kunnen elkaar versterken, afzwakken, of op een 
andere wijze beïnvloeden. Zo zal een keuze voor bijvoorbeeld meer of minder sociale huurwoningen 
direct invloed hebben op onder meer de economische structuren in de gemeente (bijvoorbeeld ten 
aanzien van het soort werkgelegenheid dat nodig is ) en ontwikkelingen in bijvoorbeeld de opgaves 
in het sociaal domein. Wederom moet gezegd worden dat het document niet bedoeld is om hierin 
voor te sorteren op keuzes, maar enkel om aan te geven dat de samenhang bestaat.  
 
Bestuurlijke context 
 
De dilemma’s en trends die worden beschreven, gaan over wat er in de gemeente Woerden staat te 
gebeuren. Als duidelijk is hoe een dilemma het hoofd wordt geboden, gebeurt dit altijd in een 
bestuurlijke context. Hoewel dit document hier niet expliciet over gaat, is het wel zinnig een aantal 
elementen van die context aan te stippen.  
 
Een bijzondere vermelding in dezen gaat naar de komst van de “Omgevingswet”. De Omgevingswet, 
die naar verwachting in 2021 in werking treedt, integreert ca. 26 wetten op het gebied van de fysieke 
leefomgeving. Diverse regelingen rond bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, 
monumentenzorg en natuur worden in de nieuwe wet samengebracht. De nieuwe wet betekent een 
enorme stelselherziening van het omgevingsrecht en heeft tot doel het systeem ‘eenvoudig beter’ te 
maken. Een belangrijk voorbeeld daarvan is brede participatie bij de start van een ontwikkeling in de 
fysieke leefomgeving. Dat moet zorgen voor betere plan- en besluitvorming en daardoor voor meer 
draagvlak en minder kosten voor bijvoorbeeld bezwaarprocedures en onderzoek. 
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Uiteindelijk zullen alle onderwerpen genoemd in de fiches haar beslag moeten krijgen in de 
zogenaamde omgevingsvisie. De visie, welke met een focus op onze gemeente zal moeten worden 
opgesteld, zal de samenhang tussen deze onderwerpen, nu nog op papier en intuïtief, dan ook 
feitelijk en wettelijk samenbrengen in 1 plan. Onderdeel van het visietraject dat hiervoor nodig is, is 
het gesprek over de rolverdeling tussen overheid en samenleving.   
 
Een ander element in de bestuurlijke context is de regionale samenwerking. Veel dilemma’s houden 
immers niet op bij de gemeentegrens. De vraag is daarom wat de juiste ‘schaalgrootte’ is waarop een 
uitdaging wordt aangegaan. Woerden is onderdeel van de regio Utrecht, waar veel mensen zich 
willen vestigen. Dit heeft invloed op zowel de huizenprijs als op de toenemende mobiliteit. Het is 
verstandig de plannen van Woerden ook in relatie tot deze regionale uitdagingen te zien. Voor het 
Groene Hart is bodemdaling een uitdaging en Woerden werkt samen met Gouda en Alphen om 
hieraan het hoofd te bieden. De Rijksoverheid erkent in het regeerakkoord dat regionale 
samenwerking (tussen gemeenten, maar ook met provincies, kennisinstellingen en marktpartijen) 
steeds belangrijker wordt.  
 
Een laatste element is de ambtelijke samenwerking met Oudewater. De gemeenten Woerden en 
Oudewater zijn zelfstandige gemeenten en bepalen hun eigen beleid. Maar zij delen wel het 
ambtelijk apparaat. De ambtenaren moeten zodoende het beleid voor beiden uitvoeren. Vaak is dit 
geen probleem, maar er zijn onderdelen waarbij afstemming tussen Woerden en Oudewater 
voordelen biedt. Met de komst van de omgevingswet kan het partnerschap, indien gewenst, verder 
verstevigd worden. Er zal in kaart moeten worden gebracht (organisatorisch en financieel) wat de 
nieuwe verantwoordelijkheden in de omgevingswet vanaf 2021 voor de twee gemeenten betekenen. 
Dat gebeurt logischerwijs in een keer voor twee gemeenten, waarbij het voorstelbaar is dat de te 
maken bestuurlijke keuzes voor beide gemeenten gelijk kunnen zijn en dat de inwoners van 
Oudewater en Woeden op een vergelijkbare wijze worden bediend bij vergunningen en 
dienstverlening. In het kader van het gezamenlijke ambtelijk apparaat kan het geen kwaad als de 
raadsleden van Oudewater en Woerden soms onderling contact hebben.    
 
Methode 
 
Er zijn meerdere onderwerpen de revue gepasseerd welke geïdentificeerd werden als potentieel 
grote opgave. Vervolgens zijn verschillende criteria opgesteld om te bepalen of de onderwerpen 
daadwerkelijk zo zwaarwegend waren. De volgende 5 criteria zijn aangehouden bij het kiezen: 

 Maatschappelijke impact (kans x aantal x effect) 

 Invloed van de gemeente (is de gemeente hier de eerste overheid van?) 

 Beheersbaarheid 

 Langere termijn (structureel) 

 Financiële consequenties 
 
Deze criteria  bepaalden of het onderwerp inderdaad een uitwerking behoefde. Andere vragen als 
“wat gebeurt er als je niets doet, wat gebeurt er als je wilt groeien enzovoort” zijn ook besproken. Als 
u uitwerking verlangt van een onderwerp dat niet in dit document behandeld wordt, dan doen wij 
dat graag. 
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Trendanalyse 

 
Om te kunnen kiezen uit de scenario’s van de vijf taskforces is het belangrijk om te weten wat de 
trends zijn in de gemeenschap van Woerden. Op verschillende beleidsterreinen zijn de –vanuit 
ambtelijk perspectief gezien- elf belangrijkste uitdagingen en trends die hierop betrekking hebben 
weergegeven. Hoe de gemeente als overheid omgaat met deze trends, valt echter in een bestuurlijke 
context. Regionalisering is een trend in deze bestuurlijke context (wat is de juiste schaal om een 
probleem op te lossen?), zo speelt op de achtergrond ook de invoering van de omgevingswet en de 
bestuurlijke veranderingen die dit met zich mee zal brengen en tot slot is een bestuurlijke context, 
vooral voor de organisatie en het nieuwe college maar in mindere mate voor de raad, het 
partnerschap met Oudewater. 
 
 

 
Demografie 
 

De bevolking groeit. In de Gemeente Woerden verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving PBL  
tussen 2015 en 2030 een toename van  de bevolking tussen de 2,5% en 10%. In 2040 heeft Woerden 
ca 60.000 inwoners. Besluiten rond woningbouw in de komende periode zijn uiteraard van invloed 
op deze schatting. De regio Utrecht heeft ruim 730.000 inwoners, de verwachting is dat dit in 2040 
ruim 850.000 bedraagt. In project Leidsche Rijn (Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern) wonen op dit 
moment ca. 85.000 inwoners, dit neemt toe tot ruim 100.000 in 2040.  
 
De bevolking vergrijst.  Het percentage 65+’ers zal met bijna 11% stijgen tot 28% van de bevolking in 
2040, terwijl het percentage 30 tot 64-jarigen zal afnemen met circa 8%. Het aandeel van de 
bevolking tot en met 29 jaar zal iets afnemen.  
 
De bevolking individualiseert. De prognose uit 2013 is dat er in 2060 in Nederland 44% 
alleenwonenden zijn (3,8 miljoen), tegen 37% nu. (CBS) In de gemeente Woerden is het aandeel 
eenpersoonshuishoudens tussen 2015 en 2030 geprognotiseerd (2016) tussen de 30% en 35%. (CBS) 
 
We wonen langer thuis, ook als we ouder zijn of complexe problemen hebben. Het aantal plekken in 
instellingen (‘intramuraal’)zal naar schatting met 40% afnemen in de komende decennia, maar de 
vraag naar thuiszorg neemt toe met 32% en verpleeghuisopname tot 40%. Er is ook sprake van 
toenemende druk op mantelzorgers en vrijwilligers en een toename van verwarde personen in de 
wijk. Er ontstaat (versterkte) sociale problematiek zoals onvoldoende aandacht voor gezonde leefstijl 
(waaronder eenzaamheid). 
 

 
 
Mobiliteit 
 

Automobiliteit in Woerden neemt toe. Op basis van de woningbouwontwikkeling worden ruim 18.000 
extra autoritten per weekdagetmaal of bijna 20.000 extra autoritten per werkdagetmaal tot 2050. 
(Dit komt overeen met de hoeveelheid verkeer dat op dit moment ieder etmaal op een weekdag 
over de Hollandbaan/ Wulverhorstbaan of de Europabaan rijdt). Naast een toename van de 
verkeersintensiteit als gevolg van de geplande woningbouwontwikkeling wordt er binnen de 
verkeerskunde ook rekening gehouden met de groei van het autoverkeer als gevolg van de 
toenemende behoefte om te verplaatsen, mobiliteit van ouderen en economische ontwikkeling. 
Deelconcepten van auto’s (mobility as a service) en elektrisch rijden zullen toenemen. Zelfrijdende 
auto’s worden slechts op lange termijn verwacht (2070).  
 

https://vng.nl/files/vng/201706_de_staat_van_de_gemeente.pdfhttp:/www.pbl.nl/themasites/regionale-bevolkingsprognose/bevolkingsprognoses-2015-2040
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/17/tot-2025-jaarlijks-50-duizend-huishoudens-erbij
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/37/pbl-cbs-regionale-prognose-2016-2040
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De e-bike legt meer kilometers af met jongere gebruikers. Tussen 2013 en 2016 is er sprake een 
verjonging in het gebruik van de e-bike.  Bij bijna de helft van de e-bike kilometers zit een 65-plusser 
op het zadel. Maar volwassenen jonger dan 65 jaar leggen een steeds groter deel van de e-
bikekilometers af. Het gebruik van de e-bike nam tussen 2013 en 2016 onder 12- tot 50-jarigen toe 
van 16 tot 19 procent van de e-bikekilometers en onder 50- tot 65-jarigen steeg het aandeel van 30 
tot 35 procent van alle e-bikekilometers. De elektrische fiets doet het goed op de snelfietsroutes met 
een aandeel van ongeveer 30%. [Centrum voor Regelgeving en Onderzoek Grond-, Water-, 
Wegenbouw en Verkeerstechniek CROW] 
 
De intercity UtrechtCS-Leiden wordt voor Woerden vervangen door een sprinter. Een onderzoek van 
de Provincie Zuid-Holland richt zich op de ‘versnelde intercity’ variant. In deze variant worden de 
huidige twee intercity’s per uur aanmerkelijk versneld door alleen te stoppen op de stations Leiden 
Centraal, Alphen aan den Rijn en Utrecht Centraal. Hierdoor komen Leiden en Utrecht in tijd 
aanzienlijk dichter bij elkaar te liggen en wordt de uitwisseling tussen beide steden versterkt. 
Daarnaast gaan er twee sprinters per uur rijden die, behalve op bovengenoemde stations, halteren 
op Leiden Lammenschans, het nieuwe station Hazerswoude-Koudekerk, Bodegraven, Woerden en 
optioneel Leidsche Rijn. 
 
Regionale mobiliteit levert knelpunten. Wat betreft de regionale mobiliteit verwacht de Nationale 
Markt en Capaciteits Analyse (NMCA) van 1 mei 2017 tot 2040 een groei van de mobiliteit 
(personenvervoer) in regio Utrecht in tussen 2% en 21% van het aantal verplaatsingen en tussen de 
20% en 45% voor het aantal kilometers (p.20). Het levert knelpunten op alle vervoerstypen op alle 
hoofdwegen in de regio (p. 28 en cf eindrapportage UNED voor de omgang van de gemeente Utrecht 
met deze uitdagingen).  
 

 
 
Woningbouw 
 

Er is een scheefgroei van het huizenaanbod. Door de ontwikkeling van de huizenprijzen in de regio 
Utrecht is het moeilijk voor starters en sociale huurders een passende woning te vinden. Voor de 
sociale huur ligt er tot 2030 een opgave tussen de 320 en 670 woningen. Er komt een extra druk op 
de sociale huurwoningmarkt door uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Bij 
het woningaanbod dient ook rekening gehouden te worden met de toename van het aantal 
eenpersoons huishoudens. 
 
Regionaal bouwt men ‘verdicht stedelijk rond knooppunten’. De combinatie van de regionale 
woningbouwopgave en de regionale mobiliteitsopgave leidt tot de (bestuurlijke) trend van de 
concentratie van woningen rond punten waar men gemakkelijk kan wisselen tussen mobiliteit te 
voet, met een fiets, met OV en de auto. Woerden heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot zo’n 
punt. 
 

 
Duurzaamheid 
 

Aardgas wordt minder gebruikt. Ten gevolge van de aardbevingen in Groningen met de politieke 
dynamiek daaromheen en de weerstand tegen het kleine velden beleid van de overheid (ook in 
Woerden), is de ontwikkeling naar aardgasvrij (ver)bouwen in een stroomversnelling gekomen. De 
Rijksoverheid streeft ernaar in 2050 aardgasvrij te zijn.  Woerden ondertekent de Green Deal 
Aardgasvrije wijken. 
 
We gaan onze eigen energie opwekken. Door de noodzaak de CO2 uitstoot te besparen en de dalende 
prijs van zonnepanelen, wordt de energieopwekking decentraler. Er ontstaan bijvoorbeeld lokale 
energie coöperaties op buurt en wijkniveau (bijvoorbeeld Batensteinbad in Woerden) en onze 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-2017-nmca
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-2017-nmca
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83490ned&D1=0&D2=1&D3=0&D4=424&D5=0,3,8,13,18,l&VW=Chttps://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/07/ea
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/green-deal-aardgasvrije-wijken/green-deal-aardgasvrije-wijken
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/green-deal-aardgasvrije-wijken/green-deal-aardgasvrije-wijken
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investeringsmodellen worden anders.  Daarbij wordt de energieproductie ook verduurzaamd en 
verspreidt doordat windmolens efficiënter energie leveren.    
 
De bodem blijft dalen. Woerden ligt voor 80% op veenweidegebeid dat  1 à 2 cm per jaar daalt. 
Hierdoor zullen de boeren op een andere wijze met hun land  en hun bedrijfsvoering om moeten 
gaan, bijvoorbeeld door nieuwe soorten teelt, en moeten huizen en wegen innovatief worden 
aangelegd.   
 

 
Participatieve democratie 
 

De inwoner verwacht meer  van de overheid. Onder meer door veranderingen in 
communicatietechnologie verwachten inwoners een directere betrokkenheid bij besluitvorming of 
overheidsactiviteiten wanneer het hen raakt. Meer dan de helft van de respondenten uit het Lokaal 
Kiezers Onderzoek vindt dat er voldoende manieren moeten zijn om burgers invloed te geven op 
belangrijke besluiten. Tegelijkertijd is slechts 29% lokaal actief buiten de gemeenteraadsverkiezingen 
om en is 56% het eens met de stelling dat de gemeenteraad uiteindelijk de knopen moet 
doorhakken. (LKO 2016, p. 35).  
 
Inwonersinitiatieven veranderen van aard. Waar initiatieven van inwoners in de jaren ’90 van de 
vorige eeuw en het begin van het tweede millennium vooral gericht waren op sociale cohesie 
(‘buurtbarbecue’), zijn initiatieven nu ook gericht op het overnemen van taken van de (lokale) 
overheid, bijvoorbeeld het onderhoud openbaar park door een buurt. In Woerden is de exploitatie 
van de zwembaden hier een goed voorbeeld van.     
 
 
De overheid verwacht meer van de inwoner. Ten gevolge van de decentralisaties van de Rijksoverheid 
verwacht de gemeente meer verantwoordelijkheid van de inwoners (sociaal domein, invoering 
omgevingswet), maar individualisering en tijdsdruk (o.a. toename mantelzorg) brengen 
tijdsinvesteringen voor initiatieven en participatieve democratie in gedrang. 

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/254112/democratie-dichterbij-lokaal-kiezersonderzoek-2016.pdf
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Vergrijzing 
 

De Nederlandse bevolking verandert van 
samenstelling, het aantal ouderen neemt 
sterk toe (vergrijzing) en het aantal 
jongeren daalt (ontgroening). Dit heeft de 
volgende uitdagingen tot gevolg:  
1. Diversiteit aan woon- en zorgbehoeften 

voor ouderen zal toenemen, evenals de 
vraag om woon- en zorgdiensten, 
waardoor nieuwe vormen van zorg en 
sociaal contact ontstaan. Daarnaast 
zullen er meer alleenstaande ouderen zijn 
en zal de vraag naar 1- en 2- 
persoonswoningen voor ouderen 
toenemen. 

2. Grotere druk op WMO en AWBZ. 
3. Meer behoefte aan woningen die 

toegankelijk zijn voor ouderen en meer 
comfort en service bieden  

 
De uitdaging is het behouden van een goede 
leeftijdsbalans in de gemeente Woerden en 
daarnaast de woon- en leefomgeving zo goed 
mogelijk te laten aansluiten bij de inwoners. 
  

     

     Stand van zaken 
 
 

Het onderwerp vergrijzing is 
opgenomen in programma 3 van de 
programma-begroting. Daarnaast 
komt het als onderwerp terug in de 
Staat van Woerden. De Staat van 
Woerden betreft een ‘startfoto’ van 
de gemeente Woerden, die mede op 
verzoek van de werkconferentie 
Sociaal Domein tot stand is 
gekomen, en betreft een overzicht 
van alle beschikbare feiten, cijfers 
en maatschappelijke trends om zo 
meer focus aan te brengen in waar 
ons beleid zich op zou moeten 
richten. De bedoeling is om De 
Staat van Woerden in te bedden in 
de beleids- en planning- en 
controlcyclus. 

Trends 

 

Kengetallen 
 

Ouderen  zijn 
langer vitaal 

Hoogopgeleide 
ouderen  

hebben tijd 
voor 

participatie 

Vanaf 2020 is 
de huidige 
generatie 

'actieve 
ouderen' 

zorgbehoevend 

Minder plek in 
verpleeghuizen 
toename vraag 

thuiszorg 

Ouderen 
blijven langer 

thuiswonen 

Zelf 
redzaamheid 

en eigen 
netwerk 
worden 

aangsproken 

in 2040 heeft Woerden 
naar schatting bijna 

60k inwoners. 
(woningbouwplannen 

hebben invloed) 

stijging 65+ met 11% 
tot 28% van de 

bevolking in 2040 

Rond 2020 zal het 
aantal ouderen (>65) 

groter zijn dan het 
aantal jongeren (<20) 

(CBS) 

afname 30-64 jarigen 
met ca 8% in 2040 

https://www.woerden.nl/sites/default/files/staat%20van%20woerden.pdf
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Kosten 
 
 

Er zijn kosten verbonden aan deze 
uitdaging. Het is echter lastig om hier 

een inschatting van te maken. Het 
hangt voor een groot deel samen met 
de uitkeringen Sociaal Domein vanuit 

het Rijk. Hoe minder gemeenten 
gecompenseerd worden, hoe hoger de 

financiële risico’s en dus de kosten 
voor de gemeente. 

Gemeente 
Woerden 

Huisartsen 
en ggz 

instellingen 

Zorg 
verzekeraars 

Vrijwilligers
organisaties 

Welzijns 
organisaties 

  
  

  Oplossingsrichtingen 
 

    Doelstelling 
 

Zorgen dat het Sociaal Domein zo goed mogelijk 
toegerust is op het omgaan met deze trend door hier 
in onze maatschappelijke opgaven op in te spelen. De 
woon- en leefomgeving sluit aan bij de interesses, 
talenten en diversiteit van alle inwoners. Het 
woningaanbod, zowel nieuwbouw als bestaande 
bouw, sluit aan bij de diversiteit aan woonbehoeften 
van alle inwoners in de gemeente Woerden. 
 
Daarnaast is een doel om als gemeente een positie 
als stakeholder te krijgen bij sectoren waarvan het 
werk raakt aan onze inwoners en onze 
verantwoordelijkheid.  

 
 
Discussie 

 Hoe betrekken we de ouderen die nu tijd 
hebben bij de participatiesamenleving? 
 

Verbinden van en lobby bij 
relevante partners 

(huisartsen, verzekeringen, 
instellingen) 

Ondersteunen van initiatieven 
die gebruik maken van 'vitale 

ouderen' 

Stakeholders 
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zz  

Wonen 
 
Het aantal huishoudens groeit, zowel in 
Woerden als in de regio Utrecht. Daarom is   
het bouwen van extra woningen 
noodzakelijk. Naast een kwantitatieve 
opgave om het woningaanbod te vergroten, 
zijn er met name tekorten in het sociale en 
middensegment en in zorg geschikte 
woningen.  Het totale woningaanbod, 
bestaand en nieuw, moet aansluiten op de 
woonwensen in relatie tot levensfase, 
(fysieke en mentale) gezondheid, 
betaalbaarheid en moet beschikbaar zijn.  
 
De gemeente is voor het bouwen van 
woningen afhankelijk van anderen, zoals 
corporaties, ontwikkelaars en beleggers. De 
uitdaging is het samen met deze partners 
realiseren van het gewenste woningaanbod. 
  

     

     Stand van zaken 
 

 

Het beleid op het gebied van wonen is vastgelegd in de 
woonvisie en prestatieafspraken.  
 
Er is een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen 
met een huurprijs tot circa € 550 voor de lage 
inkomens. Dit is zichtbaar door de lange zoektijden. 
Er is behoefte aan gelijkvloerse, zorggeschikte 
woningen. Dat kunnen appartementen zijn maar ook 
gelijkvloerse (patio)woningen. Verder is behoefte aan 
kleinere woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. 
De komende 5 tot 15 jaar zijn voldoende sociale 
huurwoningen opgenomen in de strategische 
woningbouwplanning (bij gelijke zoektijden). 
Er is een tekort aan woningen voor de 
middeninkomens. Het gaat dan om middeldure 
huurwoningen (€ 710-€ 900) en goedkope 
koopwoningen. De corporaties leveren vooral 
passende huisvesting voor  de lage inkomens zodat er 
weinig voor de lage middeninkomens overblijft. 
Mensen die geen huurtoeslag ontvangen en zijn 
aangewezen op het duurdere segment kunnen in 
problemen komen. 
 
De doelgroepen lage inkomens en middeninkomens 
hangen met elkaar samen, ten gevolge van 
'scheefwonen'. Bij het vergroten van aanbod voor de 
middeninkomens, wordt doorstroming gestimuleerd. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Trends Kengetallen 

 

Uitstroom uit 
beschermd 
wonen en 

opvang 

 

Verdicht 
stedelijk 

bouwen rond 
'knooppunten' 

Kleinere 
huishoudens 

Kleine 
afname  

zoektijden 
tov 2016 

2,5 procent 
verhuren 

corporaties naar 
middeninkomens 

in 2017  

200 woningen per 
jaar nodig voor 

eigen groei 
bevolking Woerden 

Opgave sociale 
huur 2015-2020 
tenminste 130 

woningen 

opgave sociale 
huur 2015-2030 
tussen de 320 en 

670 woningen  

Tussen 60 en 72 
woonruimtes 

nodig voor 
uitstroom 

82k  
woningen tot  
2040 nodig in 
regio Utrecht 

Zoektijd 2017 
starters sociale 
huur 3,8 jaar, 

doorstromers 4,4 
jaar 
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Kosten 
 
 
 
Als geplande woningen in het 
bouwprogramma worden gewijzigd van 
bijvoorbeeld koop naar sociale huur, moet 
de gemeente rekening houden met minder 
grondopbrengst. De meeste 
gemeentegrond wordt overigens reeds 
ingezet voor te bouwen sociale 
huurwoningen.  

 
Gemeente 
Woerden 

Provincie 
bepaalt 

rode 
contouren 

Groen West 

Project 
ontwikkelaars 

U10 buigt 
zich over de 

regionale 
woning 
opgaaf 

  
  

  Oplossingsrichtingen 
 

    Doelstelling 
 

 
 Het toevoegen van minimaal 200 woningen 

per jaar voor de groei van het aantal 
huishoudens in Woerden en mogelijk méér 
woningen voor de regionale behoefte.  

 Het vergroten van het aanbod aan 
betaalbare sociale (huur-  en koop-) 
woningen waarvan 320 tot 650 sociale 
huurwoningen tot 2030  

 Het vergroten van het aanbod aan 
middeldure huurwoningen en goedkope 
koopwoningen.  

 Doorstroommaatregelen om doorstroming 
te stimuleren.  

 Een herijking van de woonvisie en de 
prestatieafspraken. 

 
Discussie 

 Willen we werken aan een afname van 
zoektijden? Dit betekent meer aanbod in 
sociale huur realiseren middels nieuwbouw 
en doorstroming (met bouwen voor 
doorstroming).   

 In hoeverre willen wij de tekorten uit 
eerdere jaren en de regionale 
woningbouwbehoefte opvangen? 

De afspraken zijn nu om 
25% van nieuwbouw voor 

sociale huur en  -koop 
samen te bestemmen.  
Verfijn dit naar 10% 

sociale huur. 

Stel ook een percentage 
vast voor het 

middensegment, nl 
middeldure huur en 

goedkope koop. 

Stakeholders 
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vert  

Mobiliteit 
 

 
 Een toenemende groei van onze steden brengt ook 
een groei met zich mee van het autoverkeer van en 
naar de stad. Binnen steden is met name een groei 
van het fietsverkeer zichtbaar. De ontwikkelingen 
van onder andere zelfrijdende auto en de elektrische 
fiets vragen om aandacht voor de keuze van onze 
mobiliteit en bijbehorende uitdagingen: 
 
1. Hoe om te gaan met mobiliteit als een service 

(MaaS) in bijvoorbeeld nieuwe 
stadsontwikkeling. Hieronder wordt de deelauto, 
OV fiets en OV verstaan (zogenaamde 
‘multimodaal’ vervoer). 

 
2. Positie van fiets (e-bike) in de ambitie van 

Woerden Fietsstad doormiddel van verbetering 
stedelijk fietsnetwerk en daarnaast bijvoorbeeld 
snelfietsroutes voor regionale woon-werk relaties 
naar Utrecht, Bodegraven, Gouda. 

 
3. mogelijke randwegen (zowel Oost- als Westkant 

van de gemeente Woerden) 
  
4. Ontwikkeling van het stationsgebied als 

‘multimodaal’ knooppunt. In brede zin behouden 
van een bereikbare stad en daarnaast aan de 
uitgangspunten van de verkeersvisie voldoen 

     

     Stand van zaken 
 

 
Het verkeer in de stad Woerden heeft te maken met een 
tweetal barrières in de west-oost richting, namelijk de 
oude Rijn en het spoor. Doordat de verkeersstromen zich 
oriënteren op de noord-zuid verbindingen en met een 
brug of tunnel deze barrières moet kruisen, zijn er een 
beperkt aantal mogelijkheden om met de fiets of auto 
van noord naar zuid te komen. Daarnaast kent Woerden 
maar één aansluiting op de snelweg A12, waardoor al 
het verkeer uit Zegveld, Kamerik en Woerden in de 
richting Utrecht of Gouda in een trechter terecht komt. 
Dit leidt met name tot problemen op kruispunten of 
rotondes. Ook kent Woerden een hoog aandeel 
fietsverkeer in de west-oost verbindingen. Zodoende 
vormen bijna alle kruispunten op de noord-zuid 
verbindingen een knelpunt. (Westzijde: de kruispunten 
Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan, Hoge Rijndijk – 
Boerendijk, Molenvlietbaan – Hollandbaan en 
Hollandbaan – Waardsebaan. Oostzijde: 
Steinhagenseweg – Minkemalaan en Steinhagenseweg – 
Europabaan). Dit komt allemaal samen op het grootste 
knelpunt Europabaan - Wulverhorstbaan en de op- en 
afritten van de A12. Met de opening van de zuidelijke 
randweg wordt dit laatste kruispunt ontlast. Ook het 
kruispunt Oostlaan – Oostdam, de kruispunten van de 
Stationsweg met de Oudelandseweg, Utrechtsestraatweg 
en de Polanerbaan en het kruispunt Polanerbaan – 
Middellandbaan zijn knelpunten. In de overige kernen 
van Woerden zijn dergelijke verkeersknelpunten niet aan 
de orde. Met de opening van rondweg Harmelen is het is 
het verkeersveiligheidsknelpunt op de Dorpsstraat 
ontlast. 

Trends Kengetallen 
 

Smart mobility 
(ict in auto, en 

op de fiets) 

Mobiliteit als 
een service 

Meer sprinters, 
minder 

intercities op 
station 

Woerden 

Zelfrijdende 
auto's niet op 

korte of 
middellange 

termijn 
verwacht 

Verjonging van 
gebruikers 

ebike 

Knelpunten 
verwacht in de 

hele regio 
utrecht, alle 
hoofdwegen, 

alle 
vervoersmiddel

en 

30% aandeel ebike op 
snelfietsroutes 

De helft van de ebike 
kilometers wordt 

gereden door ouderen, 
maar aandeel neemt af 

In 2050 18k 
autoritten extra bij 

huidige 
woningbouwplanning 

(ca. verkeer per 
weekdag op 

Steinhagense weg) 

Aanname 1% groei 
mobiliteit per jaar bij 
bestemmingsplannen 
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Gemeente 
Woerden 

Provincie 
(subsidies, 

programma's) 

Branche 
organisatie 

Cumela 

Mobiliteits 
organisaties 
als VVN en 

ANWB, 
fietsers 
bond 

NS en 
ProRail 

prov  
  

  Oplossingsrichtingen 
 

    Doelstelling 
 

 

Doelstellingen voor de komende jaren zijn: 
 
- noord-zuid verbindingen rond het 

stationsgebied versterken 
- Aanhaken bij gebiedsontwikkeling waarbij 

een goede verhouding tussen verkeer en 
ruimte wordt gevonden 

- positionering van Woerdense 
mobiliteitsopgave in samenhang met de regio 

 
Discussie 

 Parkeernormen (Is de visie op 
ruimtelijke ontwikkelingen leidend voor 
de toe te passen parkeernormen of zijn 
de parkeernormen leidend op de 
ruimtelijke invulling?) 

 Randwegen (ontsluiting van 
doorgaand/regionaal verkeer versus het 
lokale/bestemmingsverkeer)  

 Juiste prioritering belang van auto, fiets 
en OV  
  

Hoogwaardige 
fietsverbindingen 

'Gecentreerd' 
parkeren 

Weren regionaal 
verkeer uit de 

stad 

      Kosten 
 
 

Mobiliteitsoplossingen in de vorm 
van extra wegen kosten veel geld in 
aanleg en onderhoud. Bij de auto 
moet worden gedacht in miljoenen, 
bij de fiets in tonnen.  

Stakeholders 
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Vitale werklocaties 
 

Er is urgent 6 tot 9 ha. nieuwe ruimte nodig 
op bedrijventerreinen, omdat veel bedrijven 
ruimtelijk knel zitten en er geen 
(schuif)ruimte beschikbaar is in de gemeente 
Woerden. De schuifruimte is nodig om 
negatieve economische effecten 
voortkomend uit een gebrek aan 
uitbreidingsruimte voor bedrijven te 
voorkomen. Nu al oriënteren een aantal 
bedrijven met een uitbreidingsbehoefte zich 
op locaties buiten de gemeente Woerden. 
Zonder additionele (schuif)ruimte is een 
verlies aan arbeidsplekken door 
vertrekkende bedrijven een mogelijk en 
realistisch scenario. 
 
Om de schuifruimte te kunnen krijgen is door 
de provincie een aangegeven dat de kwaliteit 
op enkele verouderde terreinen een 
voorwaarde is.  

     

     Stand van zaken 
 

In 2017 tot januari 2018 is het 
Herstructureringsprogramma 
bedrijventerreinen opgesteld door een 
samenwerking van de gemeente met de 
provincie, de Ontwikkelingsmaatschappij 
Utrecht N.V. (OMU) en het POVW. Zowel het 
college als de raad hebben unaniem ingestemd 
met het plan. Nu zal een concrete uitwerking 
plaats moeten gaan vinden. Aanjager zal de 
intermediair vastgoed zijn, aangesteld als 
onderdeel van het plan. Ook zal de discussie 
over de precieze locatie moeten worden 
gevoerd. 
 
De provincie heeft aangegeven dat ze in de 
startblokken staat om  in 2018 de locatie(s) 
voor de 6 hectare schuifruimte samen te 
benoemen en binnen de PRS/PRV concreet op 
te nemen. Het POVW (bedrijfsleven) staat in de 
startblokken om serieus mee te werken en 
samen aan de slag te gaan.  
 

 

Trends 

Kengetallen 
 

Verandere 
vraag in 
soorten 
bedrijfs 
locaties 

Vertek van 
bedrijven door 
ruimtegebrek 

Verduur 
zaming van 

het 
bedrijfsleven 

functie 
menging op 

bedrijfsmatige 
locaties (bijv. 
sportscholen) 

kleinschalige 
bedrijfspande
n meer in trek 

Transformatie 
van 

(incourante) 
panden naar 

wonen 

5 bedrijventerreinen 
staan aan de lat voor 

herstructurering 

Totale kosten geraamd 
op 1.4-14 miljoen euro  

Barwoutswaarder 
grootste opgave: tot 10 
miljoen euro benodigd 

Totale groei in 
bedrijfslocaties zal ca. 

6 ha. bedragen 

Trends 

Verandere 
vraag in 
soorten 
bedrijfs 
locaties 

Vertek van 
bedrijven door 
ruimtegebrek 

Verduur 
zaming van 

het 
bedrijfsleven 

Functie 
menging op 

bedrijfsmatige 
locaties (bijv. 
sportscholen) 

Kleinschalige 
bedrijfspanden 

meer in trek 

Transformatie 
van 

(incourante) 
kanoren naar 

wonen 
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      Kosten 
 

De totale kosten zijn sterk 
afhankelijk van prioritering van 

acties en tijdspaden. Wel is duidelijk 
dat voor volledige herstructurering 
van de terreinen tot 14 miljoen euro 

extra nodig. Dit komt bovenop 
bestaande budgetten voor regulier 

onderhoud.  

Gemeente 
Woerden 

Provincie/ 
ontwikkelings 
maatschappij 

Utrecht 

Platform 
ondernemers 
verenigingen 

Regionale 
verbanden 
als de U10 

Individuele 
bedrijven  

  
  

  Oplossingsrichtingen 
 

    Doelstelling 
 
 

Doel is vitale werklocaties, om aantrekkelijke, 
functionele en toekomstbestendige werklocaties te 
verkrijgen. Daaronder vallen de subdoelen:  

- Herstructurering op bestaande terreinen;  
- Uitbreiding van aantal hectaren 

bedrijfslocatie; 
- Toekomstbestendigheid van de Woerdense 

economie verbeteren.  
 

Discussie 
1. Waar de 6 hectare schuifruimte locaties te 
doen landen, let op: heeft samenhang met 
bodemdaling (speelt bijvoorbeeld voor 
Nijverheidsbuurt, Zegveld) en mobiliteit (m.n. 
ontsluiting) 
2. Op welke wijze invulling te geven aan 
prioriteit herstructurering, met welk ambitieniveau, 
welke(duurzame)  maatregelen en met name 
financiën hiervoor op te nemen in het juni overleg, 
en structureel te borgen voor uitvoering van het 
gehele programma 2018-2030; komt ter discussie 
(voor onderhoudsbudget openbare ruimte) in 
Taskforce IBOR en juni overleg (begroting). 

Bedrijven verleiden 
om zelf investeringen 

te doen  

Aantrekken nieuwe 
financierders/extern

e ondersteuning, 
bijvoorbeeld vanuit 

de OMU 

Aanstellen van een 
intermediar 

vastgoed 

Combineren van 
duurzaamheid met 

de herstructurering, 
en daarbij 

(Rijks)ondersteuning 
vinden 

Stakeholders 
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Trends Kengetallen 
 

  

Energietransitie 
 

De energietransitie is een grote 
maatschappelijke opgave die veel vraagt van 
gemeenten. Het is een van de grootste 
uitdagingen op energiegebied sinds de jaren 
’50, en het is een uitdaging die iedereen 
raakt.  
 
Versterkt door het willen voorkomen van 
gaswinning in Woerden heeft de raad 
daarom in 2014 aangegeven dat Woerden in 
2030 een energieneutrale gemeente moet 
zijn.  
 
Dit betekent dat in de komende 12 jaar 
iedereen in de gemeente, van bedrijven tot 
inwoners, de overstap moet hebben gemaakt 
naar een energieneutrale leefstijl zonder het 
gebruik van fossiele brandstoffen. Dit hangt 
ook samen met de kans op gaswinning in 
Woerden.   
 
  

    \ 

     Stand van zaken 
 

De raad stemde in 2017 in met het lange 
termijn actieplan aangaande de  
energietransitie. Er staat nu structureel € 
320.000 op de begroting. Er is voor 2018 
extra incidenteel budget beschikbaar 
gesteld. De raad heeft de ambitie voor de 
energietransitie (inclusief financiële 
middelen) voor de komende 4 jaren in de 
handen gelegd van de nieuwe raad. Zonder 
extra structureel budget is de ambitie CO2 
neutraal in 2030 niet haalbaar. Het 
actieplan CO2-neutraal 2030 is samen met 
bewoners en bedrijven tot stand gekomen.  
 
Lopende projecten zijn aardgasvrije wijk 
Schilderskwartier, Energieloket, 
aardgasvrije nieuwbouw, Regionale 
Energie Strategie, wegnemen hobbels voor 
de aanleg van laadpalen in de openbare 
ruimte, verduurzaming gemeentelijk 
vastgoed en verduurzaming van het 
bedrijfsleven. Verder ook tegengaan olie- 
en gaswinning. 
 

Nieuwe 
financiële 

arrangemente
n en 

uitvoerings 
constructies 

Grootschalige 
duurzame 

energie 
opwekking 

Van centrale 
naar 

decentrale 
energie 

productie 

Elektrificatie 
van de 

energievraag 

Nieuwbouw 
zonder gas 
Bestaande 

bouw van gas 
los 

Toename werk 
gelegenheid in 
duurzaamheid
ssector (maar 

tekort technisch 
personeel) 

312.000 ton co2-
uitstoot in de 

gemeente Woerden 
(2015) 

6000 ton co2-uitstoot 
per inwoner 

CO2-reductie per 
sector in 2018-2022: 

woningen (-15%), 
verkeer/vervoer (-

15%), publieke 
dienstverlening (-

30%), commerciële  
dienstverlening (-
20%) , industrie (-

5%) en landbouw (-
10%) 

Totale 
elektriciteitsvraag 

(inclusief verwarming) 
komt neer op 46 

windmolens of 178 ha. 
zonnevelden 
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      Kosten 
 

De kosten voor de energietransitie 
zullen door iedereen moeten worden 

betaald (overheden, inwoners, 
bedrijven etc.). Het PBL schat de 
kosten tot 2030 op minimaal 1,5 

miljard per jaar (oplopend tot 5,5 
miljard). Op dit moment wordt een 

gemeentelijke inzet van ca. 1,2 
miljoen per jaar verwacht om 

gestelde doelstellingen te halen. Dit is 
met name nodig om juiste 

beleidswijzigingen te faciliteren, 
onderzoek te doen, kennisdeling 

mogelijk te maken, 
ontzorgingsconstructies opzetten en 

subsidie- en leningsmogelijkheden 
opzetten. 

Overheden 
(gemeenten
, provincie, 

rijk) 

Inwoners 

Uivoerings 
organisatie 

met 
aannemers/
installateurs

/banken 

Bedrijven 

Maatschap 
pelijke 

organisaties 
als 

GroenWest 
en Stedin 

  
  

  Oplossingsrichtingen 
 

    Doelstelling 
 

Om in 2030 CO2 neutraal te zijn is de tijdlijn van 12 
jaar opgedeeld in 3 perioden. Voor de komende 4 jaar 
zal een reductie van 20% moeten worden gehaald. 
Om dit te realiseren  moet er volledig aardgasvrij en 
energieneutraal gebouwd worden, worden bewoners 
en bedrijven in staat gesteld om de overstap naar een 
energieneutraal leven mogelijk te maken (bestaande 
wijken). Daarnaast moet er beleid komen voor 
grootschalige duurzame energiebronnen en een 
energievisie per wijk/buurt/dorp. Hierdoor kan in de 
beide periodes daarna snelheid gemaakt worden met 
grootschaligere plaatsing van duurzame 
energiebronnen, de energietransitie in wijken, op 
bedrijventerreinen en  het vervoer. 
 
Discussie 
Discussiepunten liggen op diverse vlakken: 

 Wat hebben we er als samenleving voor over? 
 Hogere investeringen versus lagere energie- 

en woonlasten (korte versus lange termijn). 
 Grootschalige projecten als zonneweides  en 

wind wel of niet mogelijk maken?  
 Landschap (Groene Hart) en realiseren van 

duurzame energie  
 Hoe nieuwe financieringsconstructies 

mogelijk te maken?  
 

Meer communicatie en 
werven van ambassadeurs 

(betrokken inwoenrs) 
voor bewustwordign en 

kennisdeling 

Uitbouwen 
subsidiemogelijkheden 

vanuit de gemeente voor 
vliegwieleffekt 

Lokale  samenwerkende 
energieinitiatieven in 

wijken faciliteren zoals 
VVE's, Esco's en PPS'en 

Nieuwe financiële 
arrangementen, zoals 

gebouwgebonden 
financiering 

Lokale bedrijven, zoals 
installateurs en 

isolatiebedrijven, 
samenbrengen met 

bewoners die maatregelen 
willen doorvoeren 

Grootschalige duurzame 
energieprojecten 

ruimtelijk en beleidsmatig 
mogelijk maken 

In nieuwe ruimtelijke 
plannen energieleverende 

gebouwen  

Externe fondsen en 
subsidiewerving 

Stakeholders 
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Bodemdaling en 
klimaatadaptatie 

 

Door de lokale bodemopbouw en globale 
klimaatverandering staat gemeente 
Woerden voor de uitdaging om te gaan met  
bodemdaling (BD) en om klimaatbestendig 
(KB) te worden. Op dit moment is de opgave 
om in 2050 zowel bodemdalingsbestendig te 
zijn als dat we bestand zijn tegen hevige 
regenbuien, langdurige droogte, hitte en 
overstromingen. Daarbij duurt het 30 jaar 
om bestaand bebouwd gebied 
klimaatbestendig te maken. Nu merken we 
de financiële gevolgen en overlast door 
bodemdaling. De gemeente Woerden is op dit 
moment niet ingericht om overstromingen 
het hoofd te kunnen bieden. 

     

     Stand van zaken 
 

In 2017 (2 november) is de raad akkoord 
gegaan met het geamendeerd vaststellen van 
de lange termijn duurzaamheidsbeleid. 
Specifiek is afgesproken:  

 De lange termijn ambities te omarmen, 
met daarbij een (jaarlijkse) herijking.  

 Hiervoor financiële middelen 
beschikbaar te stellen voor 2018.  

 
In het voorstel is daarmee beleid ten aanzien 
van bodemdaling en klimaatadaptie 
vastgelegd, met een financiële onderbouwing 
van ca. 181.000 (2019) – 153.000 (2022) euro  
voor klimaatbestendig en ca. 150.000 (2019) – 
87.000 (2022) voor bodemdaling. Er lopen 
verschillende projecten, te weten:  

 Stimuleringsregeling afkoppelen 
hemelwater en groene daken (KB) 

 Communicatiecampagne: hoe groen is 
jouw tuin/huis? (KB en BD) 

 Uitvoering klimaatstresstest (KB) 
 Gebiedsproces Veenweiden in Beweging 

(BD) 
 Uitwerken volledig drijvende wijk (BD) 
 Ontwikkeling van een regiodeal 

Bodemdaling Groene Hart in 
AGWverband (BD). 

 
Voor komend jaren zal verder gewerkt worden 
aan de in de lange termijn plannen 
vastgestelde ambities, wat enkel mogelijk is 
indien een nieuwe raad en college hiervoor 
middelen beschikbaar stellen. 

Trends Kengetallen 
 

Gebiedsgericht
e aanpak 

Campagnes om 
van grijs naar 

groen te 
stimuleren 

Regionale 
samenwerking 

op 
bodemdaling 

en klimaat 
bestendig 

Omgevings 
visies als 

aanjager van 
integrale 

gebiedsvisies 

Ontwikkeling 
teelt op nattere 

bodem 

Bodemdaling 
staat in relatie 
tot co2-opgave 

80% van Woerden 
ligt op veen, dat 2 cm 

per jaar daalt 

300 km wegdek, 
waarvan 60% in 

gebieden met slappe 
bodem 

Kosten van schade 
aan infrastructuur 

door daling in 
Woerden geraamd op 

3.4 miljard 

Door ontwatering van 
veenweidegebieden 

komt bijna 7 megaton 
CO2 in de atmosfeer 

waarvan 6% bijdrage 
uit provincie Utrecht. 

Extreem hevige 
regenval komt vaker 
voor: inmiddels 6-8 

keer per jaar 

Extreem hevige 
regenval komt vaker 
voor: inmiddels 6-8 

keer per jaar 

De gemeente ligt mede door bodemdaling 
onder het NAP. Dit betekent dat bij een 

dijkdoorbraak Woerden voor bijna 100% 
onder water zal staan. 
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      Kosten 
 

De kosten om gestelde ambitie te 
halen liggen de komende vier jaar op 
€ 432.000 (€ 150.000, € 108.000, € 
87.000 en € 87.000). Naast kosten 
zijn er ook inkomsten via subsidies 
door deelname in de netwerken en 

het doen van innovatieve voorstellen 
met partners. In 2016 is € 50.000,- 
subsidies toegezegd gekregen, in 

2017 € 174.950,- en in 2018 
vooralsnog € 24.950,-. 

(overstromingsbestendige 
gemeente). De kosten om gestelde 

ambitie op klimaatadaptatie te halen 
liggen de komende vier jaar op € 
648.000 (€ 181.000, € 161.000, € 

153.000 en € 153.000). 
 

Gemeente 
Woerden 

Inwoners/ 
bedrijven  

Sociaal 
maat 

schappelijke 
organisaties 
(bijv. LTO) 

Uitvoerings
organisaties 

(bijv. 
waterschap) 

Andere 
overheden 

(gemeenten
, provincie) 

  
  

  Oplossingsrichtingen 
 

    Doelstelling 
 

De belangrijkste doelstellingen zijn: 
- Bij reconstructies/herinrichtingen passen we 

de openbare ruimte in bestaande wijken aan 
de kenmerken van de (veen)bodem. 

- Bij nieuwbouw (woningen en bedrijven) op 
slappe grond bepalen de kenmerken van de 
ondergrond de ontwikkelwijze. 

- Perceeleigenaren en gemeentelijke 
organisatie bewust maken van de 
maatregelen om effecten van bodemdaling 
op eigen terrein te beperken. 

- Reduceren van overlast door droogte en 
hitte. 

Discussie 
Er zijn verschillende discussiepunten geïdentificeerd:  

 Is het wel verstandig nieuwbouw te realiseren 
op slappe grond? Wat hebben we hier als 
maatschappij voor over? 

 Hoe zit de businesscase van de transitie in 
elkaar? Wat is er nodig om stappen te zetten? 
Wie draagt de kosten en baten? 

 Laten we het waterpeil verder zakken om e.e.a. 
leefbaar te houden?  

 Is het verstandig om grootschalig in te zetten 
op onderwaterdrainage als maatregel of is dit 
een vorm van uitstel?  

Hogere waterpeilen, 
nattere percelen, andere 

teelten; 

Zelfvoorzienend boeren 
(Off-grid, daardoor 

minder 
vervoerbewegingen) 

De ontwikkeling starten 
bij de basis: de dragende 

laag: welke 
ontwikkelmethode levert 
de minste ongelijkmatige 

zettingen op. 

Bij locatiekeuze de 
ondergrond en de 

daarmee gepaarde 
kosten en planning 

meewegen. 

Andere bouwconcepten 
toepassen en inrichting 

openbare ruimte 
aanpassen. 

Toepassen lichte of 
andere aangepaste 
ophoogtechnieken; 

Vergroenen van 
bebouwd gebied 

(openbare ruimte en 
particulier gebied).  

Stakeholders 
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domo  

Langer thuiswonen 
 
 
Zorg en ondersteuning zal vaker dichtbij of aan huis 
verleend worden. Het draait hierbij zowel om ouderen als 
om inwoners met een GGZ achtergrond. Door andere 
wensen t.a.v. levenskwaliteit en keuzevrijheid willen veel 
mensen hun leven graag voortzetten zoals zij gewend 
zijn en thuis blijven wonen. Hierdoor stijgt de zorgvraag 
en dit heeft bij ongewijzigd beleid een kostenstijging tot 
gevolg. Om besparingen te realiseren worden wonen en 
zorg financieel gescheiden en worden lichte Zorg 
Zwaarte Pakketten (ZZP) buiten de instellingen 
aangeboden (geëxtramuraliseerd), wat inhoudt dat 
mensen zoveel mogelijk thuis behandeld worden.  
 
- De forse toename van het aantal ouderen over de 
hele linie in Nederland, betekent een fundamenteel 
andere woonvraag.  
 
- Door casemanagers en wijkteams kan er vanuit 
een integrale aanpak gewerkt worden. De integrale 
manier van werken is van essentieel belang om extra 
kwaliteit te leveren tegen minder kosten.  
 
- Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan 
op de eigen kracht en het eigen netwerk. De inzet van het 
sociaal systeem en het versterken van de eigen kracht 
kan mensen minder afhankelijk maken van het formele 
zorgsysteem 
  

Stand van zaken 
 

 
De gemeente Woerden doet jaarlijks mee aan de U-
10 monitor. Hierdoor is het goed mogelijk om op tal 
van relevante maatschappelijke onderdelen de 
scores te vergelijken met die van de U-10 
gemeenten (De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, 
Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht en Zeist).  
 
De inwoners van de gemeente Woerden scoren goed 
op zelfzorgend vermogen, zelforganiserend 
vermogen en de weerbaarheid. Hierbij is het wel zo 
dat er verschillen zijn tussen verschillende wijken 
en/of gebieden. 
 
Woerden Oost en Kamerik onderscheiden zich 
positief en zijn bovengemiddeld zelfredzaam. 
Woerden-West scoort het slechtst van alle wijken. 
De wijk scoort op geen enkel onderdeel 
bovengemiddeld, maar inwoners ervaren vijf 
onderdelen op de vragenlijst negatiever dan in 
andere wijken en steden. Dit heeft vooral te maken 
met het zelforganiserend vermogen. Inwoners van 
Woerden-West vinden dat zij 6-9% minder kunnen 
terugvallen op familie, vrienden, kennissen en hun 
omgeving kunnen inschakelen. 

Trends Kengetallen 
 

Verantwoordelijk 
heden voor 

aanbod zorg en 
begeleiding 
verschuiven 

Achteruitgang 
sociale cohesie 

in wijken en 
kernen 

Toename 
verwarde 

personen in de 
wijk 

Innovaties in 
huis: domotica 

Toenemende 
druk op 

mantelzorgers 

Het aantal plekken in 
zorginstellingen zal 
naar schatting met 

40% dalen in de 
komende decennia 

De vraag naar 
thuiszorg zal tot 

2030 groeien met 
32% 
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Gemeente 

Zorg 
instellingen 

Vrijwilligers
organisaties 

Inwoners 

Welzijns 
organisaties 

  
  

  Oplossingsrichtingen 
 

    Doelstelling 
 

 
Aanpassingen op het gebied van wonen, de inrichting van  
wijken en dorpen, voorzieningen niveau en  individueel 
niveau zullen nodig zijn. Daarbij komt nog  het gehele 
levensgebied zoals inkomen, algemene voorzieningen en 
zo nodig maatwerkondersteuning. Er zijn gevolgen voor 
de gehele inrichting van de sociale infrastructuur. 
 
Er zijn de volgende (versterkende) ontwikkelingen:  
1. ‘Beleid Participatie en eigen kracht’: mensen 
stimuleren te handelen vanuit hun eigen kracht 
(empowerment), onder meer door hun sociaal netwerk te 
benutten 
2. Integrale aanpak wijkteams 
3. Technologische ontwikkelingen: domotica (het 
toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve 
van de automatisering van processen in en om de 
woning), monitoring op afstand voor ondersteuning 
(mantel)zorg, e-dossiers. 
 
Discussie 

 Een verzwakkend effect op de beleidsuitdaging 
zou de opkomst van groepswonen kunnen zijn of 
andere woonvormen voor bijvoorbeeld ouderen 
die aantoonbaar tot een hoger welbevinden 
leiden. Indien groepswonen of andere 
woonvormen aan populariteit winnen, neemt 
hierdoor het aantal mensen dat met complexe 
problematiek thuis blijft wonen mogelijk af.   

investeren in 
regieondersteuning 

 investeren in respijtzorg om 
mantelzorgers te ontlasten 

organiseren van 
ondersteuning in de eigen 

omgeving 

investeren in het netwerk 
van mantelzorgers en 

vrijwilligers  

inzetten op een hoger 
aantal inwoners dat gebruik 

maakt van het reguliere 
aanbod (voorzieningen in 
plaats van instellingen) 

inzetten op een verhoging 
van het aantal lokale 

welzijns- en zorg initiatieven 
vanuit de samenleving 

inzetten op de vindbaarheid 
van WoerdenWijzer 

       
 
 

Er zijn kosten verbonden aan deze 
uitdaging. Het is echter lastig om hier 
een inschatting van te maken. Het 
hangt voor een groot deel samen met 
de uitkeringen Sociaal Domein vanuit 
het Rijk. Hoe minder gemeenten 
gecompenseerd worden, hoe hoger de 
financiële risico’s en dus de kosten 
voor de gemeente. 

Stakeholders Kosten 
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Leefbaarheid Kleine 
Kernen 

 
 Om de kleine kernen (Harmelen, Zegveld, Kamerik) 
in de toekomst leefbaar en gezond te houden, met 
het oog op vergrijzing en kwetsbare doelgroepen, is 
het zaak om juist voor de kernen goed te kijken naar 
de opgaven op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn en economie.  
Er is behoefte aan extra woningaanbod in aantallen 
(groei huishoudens) en woningtypen (vergrijzing). 
De bouwmogelijkheden zijn echter beperkt bij een 
aantal kernen, zoals bij Kamerik.  
Vergrijzing en uitstroom uit beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang vraagt om voldoende 
zorg- en welzijnsvoorzieningen in de dorpen  zoals 
thuiszorg en begeleiding aan huis of in de directe 
omgeving. Zorgpartijen vragen echter om een 
minimum aantal cliënten vanuit het oogpunt van 
efficiency en financiën. De omvang van de doelgroep 
is in de kleine kernen is echter beperkt. Welke 
(ver)nieuw(end)e vormen van zorg en welzijn zijn in 
te zetten als de schaal en omvang van de doelgroep 
beperkt is? 
Groei van de kleine kernen is daarnaast 
noodzakelijk voor de instandhouding van (basis) 
voorzieningen als supermarkt, bibliotheek, 
ontmoetingsruimte en zorgaanbod. 

     

     Stand van zaken 
 

 
 

De kleine kernen hebben in 2017 iets 
meer ouderen dan Woerden maar juist 
minder mensen in de leeftijdscategorie 
25-45. Deze verschillen zijn het grootst 
in de buitengebieden. Hierdoor zijn er 
meer zorgvoorzieningen nodig, maar 
komen supermarkten en kleine 
ondernemers onder druk te staan. 
 
De pilot Gebiedsgericht Werken is 1 
januari 2018 gestart in Harmelen en 
Molenvliet. Een van de doelen van de 
wijkambtenaar is het scherp krijgen 
waarop per wijk / dorp moet worden 
ingezet. Dit is nodig omdat 
(zorg)voorzieningen in de kernen onder 
druk komen te staan i.v.m. schaalgrootte 
en efficiëntie. 

Trends Kengetallen 
 

Kleinere 
huishoudens 

Trek naar de stad 
van jongeren 

Uitstroom  uit 
instellingen 

Harmelen: 8147 
inwoners (april 2017) 
woningbouwplanning 

tm 2021: 259 
woningen, gemiddeld 

52 per jaar (peik in 
2019/2020) 

Kamerik: 3823 
inwoners (april 2017) 
woningbouwplanning 

tm 2021: 55 woningen, 
gemideld 11 per jaar 

Zegveld: 2311 
inwoners (april 

2017) 
woningbouw 

planning tm 2021: 
54 woningen, 

gemiddeld 11 per 
jaar (piek in 2019) 

Verschil leeftijds 
opbouw kernen: 

25-45 jaar: 
Woerden 25%, 
kleine kernen 

21%, 
buitengebieden 

16% 
65+: Woerden 

15%, kleine 
kernen 18%, 

buitengebieden 
21% 

 



21 
 

 

Kosten 
 

 
 

Voor de pilot gebiedsgericht werken is er 
77k incidenteel opgenomen in de 
begroting. 

Gemeente 
Woerden 

Dorps 
platforms 

Provincie 
bepaalt de 

rode 
contouren 

Zorg 
instellingen 

POVW 

Stichting 
Milandhof / 
Dorpshuis 
Harmelen/ 

Schulenburg 

Groen West 

  

  

  Oplossingsrichtingen 
 

    Doelstelling 
 

 

- Woningbouw in de kleine kernen die 
afgestemd is op ouderen en kwetsbare groepen. (zie 
fiche woningbouw) 
-  scherp krijgen wat nodig is (signalen, input, 
onderzoek) in de kernen zodat inwoners zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen.   
- Zorg/begeleiding aan huis of in de directe 
omgeving. Dit wordt meegenomen bij het lokale plan 
van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang. 
- Aanleg van snel internet om bereikbaarheid 
en bedrijvigheid op niveau te houden.  
- Huidige voorzieningenniveau op peil houden. 
 
 
Discussie 

 In hoeverre moeten zorg- en 
welzijnsvoorzieningen nog in de kernen 
aanwezig  zijn? Wellicht dat er andere 
(ver)nieuw(end)e concepten zijn om zorg- en 
welzijn bij de mensen thuis te krijgen en/of 
mensen snel en comfortabel naar de 
voorzieningen te laten gaan.  

 Het alternatief is een profiel per kleine kern 
zoals 'woonkern zonder voorzieningen'.   

Dorpsarrangementen v.w.b. 
zorgaanbod. 

Andersoortige woningen en 
woonvormen: kangoeroe-

woningen (mantelzorger en 
zorgvrager bij elkaar), 

groepswonen met zorg voor 
elkaar en gezamenlijke 

inkoop professionele zorg 
(efficiency). 

Meer mantelzorgers / 
vrijwilligers. 

Kwartiermaken ‘kwetsbare 
inwoners ggz in het dorp’: 

zoek uit wat ervoor nodig is 
om ervoor te zorgen dat 

kwetsbare inwoners goed in 
het dorp kunnen wonen.  

Maatwerk voor de kleine 
kernen: andere verdeling van 
zorg / welzijnsbudget dan in 

Woerden totaal. Andere 
beleidskeuzes voor de kernen 

dan voor de wijken in 
Woerden 

Stakeholders 
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Recreatief 
potentieel 

 

In de Utrechtse regio is het aantal inwoners 
fors toegenomen ook de bedrijvigheid neemt 
toe. Daarbij willen we blijven concurreren 
met andere regio’s. Echter het 
vrijetijdsaanbod m.n. recreatie-aanbod is 
daarbij achtergebleven in zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve zin. De 
uitdaging is een aantrekkelijke en beleefbare 
ruimte, waar onze inwoners nu en in 
toekomst prettig kunnen wonen, werken en 
recreëren. In de ondernemersvisie van de 
POVW Woerden als recreatieve hotspot van 
het Groene Hart (ondernemersvisie POVW) 
als een van de koerslijnen uitgezet.  

     

     Stand van zaken 
 
 

Binnen de gemeente Woerden en 
via het recreatieschap  lopen een 
aantal projecten om 
recreatiegebieden te ontwikkelen 
ofwel te optimaliseren, onder 
andere het Westdampark, 
Cattenbroekerplas, Oortjespad. Dit 
zijn trajecten die vaak al jaren 
geleden zijn ingezet.  
 
Belangrijk is om bij de verder 
doorontwikkeling meer in te zetten 
op leefstijlgroepen.   
 
 

Trends Kengetallen 
 

Ontwikkeling 
in duurzame 
mobiliteits 

oplossingen 

Vraag naar 
authentieke/ 

ambachtelijke 
ervaringen 

Vergrijzing 
Groei in 

buitenlandse 
bezoeken 

Leefstijlen 
bepalen 

recreatie 
gedrag  

Bevolkings 
groei van de 

Utrechtse 
regio 

De regio Utrecht heeft 
een aantrekkelijk 

woon- en 
vestigingsklimaat en 
behoort tot de top 10 
concurrerende regio’s 

in Europa  

De regio Utrecht heeft 
nu ruim 730.000 

inwoners. De 
voorspelling van het 
CBS is dat dit in 2040 
zal zijn toegenomen 

tot meer dan 850.000 
inwoners  

Inwoners Woerden 
2014: 50.575  in 2040: 

ca 60.000   

In de regio Utrecht 
woont een grote 
diversiteit aan 

mensen. We hebben 
inwoners met diverse 
leefstijlen. De meeste 
recreatiegebieden in 
de regio zijn gericht 

op inwoners die 
behoefte hebben aan 

uitbundigheid en 
vermaak 
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Gemeente 
Woerden 

Zorg 
instellingen 

Maatwerk 
organisaties 

Welzijns 
organisaties 

Vrijwilligers 
organisaties 

  

  

  Oplossingsrichtingen 
 

Doelstelling 

 
 
In april 2016 heeft de gemeenteraad de koers voor 
recreatie & toerisme 2016-2022. Hierin is de koers voor de 
periode 2016-2022 uitgezet. Onze koers luidt: “Woerden is 
het startpunt in het Groene Hart voor pure en sportieve 
beleving van de historische stad en het weidse landschap , 
zowel voor bewoners en bezoekers”. De koers geeft in 
hoofdlijnen richting aan de ontwikkeling van recreatie en 
toerisme in de gemeente. Er is behoefte aan een 
ruimtelijke visie op Recreatiegebieden- en 
routestructuren  met uitvoeringsagenda met daarin 
aandacht voor: 
-Doorontwikkeling van (regionale) recreatiegebieden.  
-Recreatief ontsluiten van nieuwe woongebieden als 
Middelland en Snellerpoort.  
- Verbetering en instandhouding van het recreatieve 
regionale wandel-  en fietsnetwerk incl. overstappunten in 
het landelijk gebied.  
- Optimalisering van waterrecreatiemogelijkheden  

 
Welke discussiepunten zijn er? 
-Rol van de gemeente Woerden in realisatie van extra 
recreatieve groengebieden en recreatiestructuren  in de 
regio 
- Beschikbare middelen voor beheer, onderhoud en 
doorontwikkeling van recreatiegebieden en ook van 
recreatieve routestructuren (w.o. Boerenlandpaden)  
- Rol en verhouding van overheid vs particuliere 
initiatiefnemers (ruimtelijke mogelijkheden vs 
financiering recreatie)woonvormen voor ouderen die 
aantoonbaar tot een hoger welbevinden leiden.  
 

Doorontwikkeling 
huidige 

groengebieden 

Meer 
opvangcapaciteit en 
meer aansluiting bij 

huidige 
recreatiebehoeften 

Extra groene 
recreatieruimte 

creëren bijv. door 
toevoeging van park 

in te ontwikkelen 
gebied Middelland 

Meer inzetten op 
recreatieve 

toegankelijkheid van 
het landelijk gebied 

o.a. 
boerenlandpaden en 

recreatieve 
fietspaden 

      Kosten 
 

De kosten zijn afhankelijk van de 
ambities.  

 
Extra kosten die er aankomen die al 
in te schatten zijn, zijn op jaarbasis: 
Verhoging bijdrage Recreatieschap 
SGL : van 2018 in  €172.100,= naar 

2019 €206,800 = + € 34.700,=  
 

Bijdrage aan instandhouding 
recreatie in U10 verband indicatief: 

 € 25.000,= 

Stakeholders 



24 
 

sn  

Stadsontwikkeling 
 
 De stadsontwikkeling in het zuiden van Woerden rond het 
station, op Snellerpoort en Middelland heeft grote gevolgen. 
voor de demografie en voor het aangezicht van Woerden, voor 
de mobiliteit rond het station en verder en voor de status en 
voor de status van Woerden als OV knooppunt. 
 
Deze raadsperiode worden er antwoorden gegeven op de 
vragen welke impact de stadsontwikkeling op de mobiliteit in 
het stationsgebied heeft, hoeveel woningen er moeten worden 
gebouwd, voor welke demografie deze woningen zijn 
(inkomensklasse, levensfase), welke duurzaamheidsambities 
hiervoor gelden en hoe de wijken worden ingericht. 
 
Daarbij is er verschil in snelheid in ontwikkeling. In de open 
ruimte van Snellerpoort kan de gemeente planmatiger te werk 
gaan dan in Middelland, waar de transformatie van kantoren 
naar woonruimte in samenspraak met de eigenaren moet. In 
het stationsgebied zelf speelt Prorail een rol. Deze gebieden 
hangen wel met elkaar samen. Daarom is gestart met een 
integrale en een samenhangende visie op het stationsgebied als 
scharnierpunt tussen Middelland en Snellerpoort en Noord – 
Zuid verbinding in de stad. 
 
Daarbij maakt Woerden onderdeel uit van regio Utrecht met  
huisvesting en mobiliteitsopgaven. Regionaal bouwt men 
‘verdicht stedelijk’ op knooppunten van wegen en OV. Hier 
liggen kansen voor Woerden, omdat de provincie en de regio 
Utrecht (U10) Woerden op dit moment beschouwen als een 
mogelijk knooppunt. De vraag is welke schaal van de 
ontwikkeling van het stationsgebied, Snellerpoort en 
Middelland past bij Woerden in relatie tot de waarden die 
Woerden zelf aantrekkelijk maken. Wat willen we zijn als stad? 

Stand van zaken 
 

Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van 
Snellerpoort is op 24 juni 2010 vastgesteld. 
(10r.00125).  Sinds 2010 zijn de omstandigheden (bv 
de regionale prognoses omtrent huisvesting en 
mobiliteit) echter veranderd, waar rekening mee 
gehouden moet worden. In Juni 2017 is voor 
Middelland de ontwikkelingsvisie vastgesteld 
(17r.00341).  
 
Woerden heeft zich aangesloten bij de Green Deal 
Aardgasvrije Wijken, waarmee Woerden een 
inspanningsverplichting heeft om in het kader van de 
energietransitie nieuwbouw wijken aardgasvrij aan te 
leggen. Dit kan een lagere opbrengst van de grond 
voor Snellerpoort betekenen en een 
ontwikkelingsinspanning op Middelland.  
 
Woerden staat nu aan de vooravond van de 
ontwikkeling en moet besluiten nemen met gevolgen 
voor demografie, mobiliteit, energie en 
klimaatadaptatie.  
 
In Juni  stelt de raad de spelregels rond Middelland 
vast. Deze vormen een uitwerking van de reeds door 
de raad vastgestelde ontwikkelingsvisie Middelland. 
Samen met de provincie en eigenaars stelt de 
gemeente een gebiedsfonds in om de ontwikkeling 
vorm te gaan geven.  
 
Voor Snellerpoort komt er in q4 2018 een aangepast 
voorstel, zodat de uitvoering hiervan in 2019 kan 
beginnen. 

Trends Kengetallen 
 

Behoefte aan 
kleinere huizen 

voor 
alleenstaanden 

Knelpunten 
regionale 

mobiliteit in 2040 

Verdicht stedelijk 
bouwen op 

'knooppunten' 

Gasvrij bouwen 

Snellerpoort min 500 
max 1000 woningen 
Middelland min 1500 
max 2000+ woningen 

25% van de woningen 
conform afspraken 

sociale huur en sociale 
koop 

De Nationale Markt 
en Capaciteitsanalyse 

verwacht tot 2040 
een groei van de 

mobiliteit in regio 
utrecht tussen 2% en 

21%  aantal 
verplaatsingen en 

20% tot 45% aantal 
kilometers  

Tot 2030 wil de 
provincie ruim 68k 
woningen bouwen, 
waarvan 4900 in 

Utrecht West, waar 
Woerden onderdeel 

van uitmaakt. De 
komende 3 jaar wil de 

provincie 21k 
woningen bouwen en 

5250 woningen 
realiseren uit 

transformatie van 
kantoren  

http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2017/03/GD212-dealtekst-Aardgasvrije-Wijken.pdf
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2017/03/GD212-dealtekst-Aardgasvrije-Wijken.pdf
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OKW, POVW 

Provincie 
Utrecht ziet 
Woerden als 
knooppunt 

ProRail 

Groen West 

Regio Utrecht 
ziet Woerden 

als 
knooppunt 

HDSR 
normeert 

waterbuffer 
15% 

bebouwd 
oppervlak 

Ontwikkelings 
Maatschappij 
Utrecht heeft 

geld voor 
transformatie 

kantoren  

  

  

  Oplossingsrichtingen 
 

    Doelstelling 
 

Voor Middelland en Snellerpoort is de doelstelling de 
komende vier jaar om de eerste initiatieven in het 
gebied te ontwikkelen. De verwachting is dat de 
totale opbouw van de gebieden langer zal duren dan 
deze raadsperiode.   
Voor de stationsomgeving is een startnotitie in 
voorbereiding, met als doelstelling te komen tot een 
visie voor de stationsomgeving, waarbij 
mobiliteitsvraagstukken en gebiedsontwikkeling 
elkaar versterken en deze visie zowel vanuit lokaal 
als regionaal perspectief benaderd wordt. 

 
Discussie 

 Hoe past de ontwikkeling in het Zuiden van 
Woerden in de toekomst van Woerden als 
geheel? 

  In hoeverre wil Woerden een gedeelte van 
de regionale woningbouwbehoefte 
opvangen? 

 Welke rol wil Woerden spelen in de vorming 
van een knooppunt, waar OV, automobiliteit 
en fiestverkeer samenkomen? 

 Hoe past de ontwikkeling in de  invoering 
van de omgevingswet? 

 Hoe wordt dit bereikbaar? Is er een 
alternatief  voor de Europabaan?  

Investeringsfonds met 
provincie en eigenaren voor 

Middelland 

'Verdicht stedelijk bouwen' 
rond het station, minder 

parkeren en deelconcepten 
voor vervoer dicht bij station 

Bouwen met de principes 
'gezond stedelijk leven' die in 

de U10 worden ontwikkeld 

Kosten 
 
 
 

Duurzaamheid is niet meer weg te denken 
uit de huidige woningmarkt. Woningen 
kunnen (bijna) energieneutraal worden 

aangelegd, zonder aansluiting op het 
aardgas net (plus ca. 10k). Hier is echter 

een prijs aan verbonden en de uitdaging is 
om ook goedkopere woningen 

energieneutraal te bouwen. 
 

 

Daarbij zal er –moeilijker te voorspellen- 
een verandering optreden in de 

verhouding tussen de inkomsten van de 
gemeente (gemeentefonds, gemeentelijke 
belastingen) en de uitgaven (onderhoud 

openbare ruimte bv wegen, sociale 
voorzieningen). 

Stakeholders 
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Participatie 
 
De Nederlandse maatschappij is de afgelopen decennia 
verandert. Door de toename van welvaart en een toename van 
opleidingsniveau, maar ook door de innovaties op het gebied 
van ICT verwachten inwoners meer van de overheid. Inwoners 
verwachten meer transparantie van en invloed op de gemeente 
dan via de verkiezingen en verwachten ruimte voor 
initiatieven. Hierbij organiseren zij zich vooral op basis van 
gedeelde belangen, nadat de verzuiling van de maatschappij is 
afgenomen. Tegelijkertijd is de democratie onder druk geraakt 
door een afgenomen vertrouwen in de politiek sinds de jaren 
’90 van de vorige eeuw. De combinatie van afname van 
verzuiling, toegenomen welvaart en afgenomen vertrouwen in 
‘traditionele politiek’ hebben de opkomst van de lokale partijen 
mogelijk gemaakt. 
Om de verbinding tussen een meer versplinterde samenleving 
(opleidingsniveau en toename in inkomensverschillen) en het 
lokaal openbaar bestuur te verbeteren zijn er experimenten 
opgestart (loting, burgerbegroting, g1000) om inwoners op 
een andere wijze bij (lokaal) bestuur te betrekken. De ervaring 
lijkt nu te zijn dat er meerdere vormen van participatie naast 
elkaar moeten bestaan. Maar ook betekent dit dat het 
openbaar bestuur zich aanpast aan de samenleving waar zij 
nu in staat.  
Hierbij spelen verschillende vraagstukken. Hoe bieden we 
maatwerk, want niet iedereen heeft de tijd of behoefte om mee 
te praten. Hoe wordt het belang van een initiatief gewogen 
tegen het algemeen belang? En de belangrijkste vraag hoe de 
representatieve democratie met participatie kan worden 
verbonden. Over de rolverdeling tussen inwoner, 
gemeenteraad, college, organisatie kan zodoende worden 
nagedacht.    
 

 

     

     Stand van zaken 
 

‘Woerden zegt ja tenzij’ heeft de organisatie 
sensitiever gemaakt ten opzichte van inwoners en 
initiatiefbegeleiders hebben actief  inwoners met 
ideeën begeleid.  Woerden zegt ja tenzij speelde 
van begin 2016 tot maart 2017. Hiervoor was  het 
succesvolle initiatief van Woerden Sport  reeds 
opgestart. Woerden heeft een actieve 
participatieraad. Met wisselende successen 
hebben sindsdien participatietrajecten 
plaatsgevonden (verkeersvisie, binnenstadvisie, 
hondenbeleid). De gemeente heeft experimenten 
ondernomen, zoals een buurtloket in Lekoord 
2016 en heeft de site ‘ik ben Woerden’ gelanceerd 
als online discussie platform. Hier wordt 
wisselend gebruik van gemaakt, elders worden 
gemeentelijke online platforms door inwoners 
uberhaupt niet gebruikt. De doelstellingen rond 
participatie zijn overgenomen door de 
gebiedsambtenaren en de pilot GebiedsGericht 
Werken. De verbetering van de samenwerking 
tussen de gemeente en de samenleving is het 
uiteindelijke doel.  
 
In het kader van de decentralisatie in het sociaal 
domein kan de pilot van Woerden rond het 
integraal PGB worden beschouwd als ruimte voor 
inwoners om zelf initiatief te ontplooien in de 
zorg. Wat betreft de decentralisatie in het fysieke 
domein staan we nu aan de vooravond van de 
invoering van de omgevingswet. 
 
 
 
 
 

Trends Kengetallen 
 

De inwoner 
verwacht meer 
invloed op de 

overheid 

De overheid 
verwacht meer 

verantwoordelijkhe
id van de inwoner 

Inwonersinitiatieve
n veranderen van 

aard: van inspraak 
naar zelf doen 

ICT innovatie maakt 
het eenvoudiger 

informatie te delen 
en verandert 
verwachtings 

patronen 

in 2017 zijn er 52 
initiaitieven ingediend 

voor subsidie; 22 
toegewezen, 5 

afgewezen, 25 lopen nog 

72% van de 
Nederlanders is tamelijk 

tot zeer tevreden met 
functioneren lokale 

democratie 
(lokaal 

kiezersonderzoek 2016, 
p. 19) 

63% vindt dat inwoners 
die willen vaker moeten 
kunnen meedenken met 
beslissingen, maar 56% 

vindt ook dat de 
beslissing uiteindelijk 

genomen moet worden 
door de raad. 

(LKO 2016, p. 35) 

Veel of tamelijk 
Vertrouwen in 

gemeenteraad, college 
B&W, burgemeester en 
ambtenaren ligt tussen 

de 40% en 60% 
(LKO, p. 20) 

https://vng.nl/files/vng/2016_van_den_donk_op-weg-naar_20160603.pdf
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/achtergrond/achtergrond/e-democratie-amper-bezoek-websites.9584463.lynkx
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/254112/democratie-dichterbij-lokaal-kiezersonderzoek-2016.pdf
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Gemeente 
Woerden 

Inwoners 

Gemeente 
raad 

Buurt 
platforms 

(lokale) 
Belangen 

verenigingen 

  

  

  Oplossingsrichtingen 
 

    Doelstelling 
 
Bij participatietrajecten is het van belang dat de raad zijn 
kaderstellende rol invult en is verwachtingsmanagement 
bij de deelnemers van de trajecten een factor in het 
succes. Om dit verwachtingsmanagement helder te laten 
plaatsvinden is een vooraf gedeelde opvatting over de 
ruimte die zij geeft aan deze trajecten behulpzaam.  
 
Bij de twee decentralisaties worden er meer 
verantwoordelijkheden bij inwoners belegd. In het sociaal 
domein wordt zorg door de sociale omgeving 
gestimuleerd. Bij de invoering van de omgevingswet in 
2021 zal duidelijk moeten worden hoe de inwoners 
worden betrokken. 
 
De toekomstvisie voor Woerden is in 2008 opgesteld. Na 
de crisis leven we in een andere wereld. Het lijkt het tijd 
een nieuwe toekomstvisie op te stellen waarbij inwoners 
betrokken worden.  
 

Discussie 
 Hoeveel ruimte geeft de raad aan 

participatietrajecten? Hoe kan de raad zijn 
kaderstellende rol invullen, en daarbij de goede 
verwachtingen wekken bij inwoners? 

 Welke onderwerpen zijn geschikt voor 
participatie trajecten? 

 Wat is de rol van de wijkplatforms?  
 Hoe ga je om met tegenstellingen die juist door 

het traject worden gestimuleerd? 

 

Pilot ggw uitvoeren en 
evalueren 

Verwachtingsmanageme
nt bij participatie 

trajecten 

'Menukaart' opstellen van 
mogelijkheden van 

invloed bij 
participatietrajecten  

Burgerbegroting 

Stimuleren van 
overnemen 

overheidstaken waar 
gewenst, bv onderhoud 
kleine perken (right to 

challenge) 

Helder beeld opstellen 
over de verhouding 

gemeente - inwoner bij de 
invoering van de 

omgevingswet en mogelijk 
een toekomstvisie 

      Kosten 
 

 
Participatie heeft verschillende financiële 
kanten. Participatietrajecten, zeker als zij 
grootschalig worden opgezet, zijn intensief in 
geld en tijd en kunnen worden beschouwd als 
een (soms risicovolle) investering in het 
democratisch gehalte van de gemeente. 
 
Aan de andere kant kunnen 
inwonersinitiatieven succesvol zijn in de 
exploitatie van gemeenschappelijk groen, 
zwembaden (Woerden Sport), zorg 
coöperaties e.d., waarmee de gemeente 
minder geld aan voorzieningen uit hoeft te 
geven, waarbij de inwoners wel meer 
kwaliteit ervaren.   
 
Voor de pilot GebiedsGericht Werken is 
incidenteel 77k in de begroting opgenomen. 
 
 

 

 

Stakeholders 
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Conclusie 
 

In de fiches zijn vanuit ambtelijk perspectief de belangrijkste dilemma’s en bijbehorende 
trends geschetst. Het gaat om dilemma’s op het gebied van: 

 

 Vergrijzing 

 Woningbouw 

 Mobiliteit 

 Vitale werklocaties 

 Energietransitie 

 Klimaatadaptatie en bodemdaling 

 Langer thuiswonen 

 Leefbaarheid kleine kernen 

 Recreatief potentieel 

 Stadsontwikkeling 

 Participatie 
 
 
Doel  
 
 Maar hoe kunnen deze fiches nu worden gebruikt? In het proces van de taskforces zijn 
scenario’s geschetst op de vijf gebieden (sociaal domein, ibor, organisatieontwikkeling, 
duurzaamheid en onderwijshuisvesting) waar begrotingsopgaven liggen. Deze fiches kunnen een blik 
geven op de dilemma’s op langere termijn die voor de Woerdense samenleving relevant zijn. Dit kan 
dienen als onderbouwing van uw keuzes.   
 
Lijnen 
 

Maar de dilemma’s staan niet op zichzelf. Tussen deze dilemma’s bestaat samenhang en 
bovendien zeggen deze dilemma’s in totaal iets over de stand van zaken in Woerden, de uitdaging 
waar Woerden als geheel voor gesteld staat. Daarom proberen we ook de samenhang tussen deze 
dilemma’s te schetsen. 
 
 Een eerste observatie is dat woningbouw een centrale plaats heeft. Er is een tekort aan 
woningen voor zowel de lage als de middeninkomens  zowel voor huur als koop.  Wat dat betreft valt 
Woerden in de trend van de randstad en is Woerden onderdeel van de regio Utrecht waar de druk op 
de woningmarkt groot is. Bovendien veranderen onze woningbehoeften door de vergrijzing en de 
verkleining van de huishoudens (die overigens ook deels door vergrijzing ontstaat). Deze tekorten 
hebben ook  hun weerslag op andere uitdagingen waar Woerden voor staat. Extra woningbouw, ook 
in de regio, levert een druk op de mobiliteit en bereikbaarheid op. De mobiliteitstransitie 
(bijvoorbeeld het gebruik van de e-bike en deelauto’s) wordt deels gedreven door deze druk, naast 
de technologische innovaties in de mobiliteit. De geringe beschikbaarheid van woningen voor lage- 
en middeninkomens is ook een factor bij de aantrekkingskracht op bedrijven in Woerden, die veelal 
in deze categorieën hun werknemers zoeken. De ontwikkelingen van de komende jaren op de korte 
en middellange termijn rond de stadsontwikkeling in het Stationsgebied (de samenhang tussen de 
ontwikkeling van Snellerpoort, de transformatie van Middelland ‘via’ het station) verbinden voor de 
stad Woerden een aantal van deze dilemma’s. Maar ook de leefbaarheid in de kleine kernen hangt 
onder andere af van het voorzieningenniveau, waar een bepaalde massa van inwoners voor vereist 
is. Het gaat hierbij niet alleen om de zorg, bijvoorbeeld voor ouderen en ggz patiënten die langer 
thuis blijven wonen, maar ook om basisvoorzieningen als de supermarkt en de bibliotheek. 
 
 Een andere samenhang tussen deze dilemma’s kan gevonden worden in duurzaamheid. De 
energietransitie betekent dat huizen minder aardgas en meer elektriciteit zullen gebruiken voor 

https://nos.nl/artikel/2221529-de-woningmarkt-is-het-verkiezingsthema-er-wordt-te-weinig-gebouwd.html
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verwarming. Het kost echter geld om bestaande huizen van het gas af te halen en ook de 
businesscase voor het gasvrij bouwen is anders. Verder wordt de opwekking van energie wordt meer 
decentraal, bijvoorbeeld door de plaatsing van zonnepanelen. Parallel hieraan neemt ook het 
aandeel elektrisch rijden toe als onderdeel van de mobiliteitstransitie. Huiseigenaren met 
zonnepanelen kunnen zo voor een gedeelte van de eigen energie van de auto zorgdragen, maar ook 
kunnen zij in de toekomst de accu van de auto gebruiken om pieken en dalen in vraag en aanbod van 
het energienet kostenefficiënt op te vangen. De snelheid waarop de energietransitie plaatsvindt, zal 
overigens ook bepalend zijn voor de beslissing al dan niet aardgas  te winnen in kleine velden zoals 
het Papekopveld dat zich deels onder Woerden bevindt. 

 Er is een kans dat zo’n boring de effecten van de reeds bestaande bodemaling zou 
verergeren. Maar boring of niet, ten gevolge van de bodemdaling zijn we noodzaakt innovatieve 
bouwmethoden van zowel huizen als wegen toe te passen. Ook bij het vitaal houden van 
bedrijventerreinen en de discussie rond de schuifruimte voor bedrijven moet bodemdaling expliciet 
worden meegenomen in de overwegingen om duurzame oplossingen voor bedrijven te kunnen 
bieden. De omgang met bodemdaling kan niet alleen bestaan uit het anders bouwen van panden en 
wegen. We zullen ook ons gedrag moeten aanpassen op het punt van zwaar landbouwverkeer in de 
buitengebieden en moeten nadenken over gewenste onderdelen van mobiliteitstransitie in het 
Groene Hart. Ook agrarische bedrijfsvoering zal zich moeten aanpassen daar waar het niet meer 
(economisch) haalbaar is om het grondwaterpeil te blijven verlagen.   
 
 Een derde samenhang tussen een aantal dilemma’s kan worden gevonden in de vergrijzing. 
De verouderende babyboomgeneratie en onze langere levensduur zorgen voor een toenemend 
aandeel van ouderen in de totale bevolking. Ook hier moet in de woningbouw rekening mee 
gehouden worden en er zal in toenemende mate een beslag worden gelegd op mantelzorgers. In de 
kleine kernen is het ook daarom van belang dat er goede verhoudingen bestaan in de 
bevolkingsopbouw. Maar ouderen leven niet alleen langer, zij zijn ook langer vitaal en hebben meer 
te besteden. Ook zij spelen daardoor een rol in de mobiliteitstransitie door hun toenemend gebruik 
van de e-bike. En bij de ontsluiting van het recreatief potentieel van Woerden (en het gehele Groene 
Hart) biedt deze bevolkingsgroep kansen. 
 
 Ongetwijfeld is er meer samenhang te ontdekken tussen deze dilemma’s en andere die hier 
niet expliciet aan de orde zijn gekomen. Wdeze vragen worden geconfronteerd, waarbij de vraag is 
hoe we als gemeente de samenleving hier op een goede manier bij betrekken. Hierbij speelt op de 
achtergrond dat de gemeente meer verantwoordelijkheden overgeheveld krijgt van het Rijk (op het 
gebied van sociaal domein in het recente verleden en in het ruimtelijk domein in de toekomst met de 
invoering van de omgevingswet) die de gemeente samen met de inwoners moet invullen. 
Verwachtingsmanagement bij inwoners en stakeholders lijkt hierbij de sleutel.  

Een andere vraag hierbij is hoe Woerden zich wil verhouden tot de regio, concreet het 
Groene Hart en de regio Utrecht. Veel geschetste dilemma’s overstijgen de grenzen van Woerden  en 
het is de vraag of en op welke manier afstemming kan worden gezocht in de regio om een 
effectievere aanpak te bereiken. Het Rijk kijkt hierbij in het regeerakkoord ook specifiek naar 
regionale samenwerking. Woerden profiteert van een sterke regionale economie, bereikbaarheid en 
aantrekkelijk vestigingsklimaat. Samenwerking tussen gemeenten kan hieraan bijdragen. Een goede 
verhouding moet worden gevonden tussen wat de regio ons te bieden heeft en wat wij kunnen 
bijdragen.    

 
Tot slot maakt Woerden een ontwikkelingen door op tal van gebieden. De raad en college 

staan voor de uitdaging deze ontwikkelingen mede te sturen en daarbij goed te kijken naar de wereld 
rondom Woerden, maar die waarden die Woerden tot zo’n aantrekkelijke gemeente maken niet uit 
het oog te verliezen. De keuzes die worden genomen in de stadsontwikkeling rond het 
Stationsgebied, Middelland en Snellerpoort zullen hierbij mede bepalend zijn voor de uitstraling van 
Woerden in de komende decennia.    
 
 

http://www.lomboxnet.nl/smart-solar-charging/europese-innovatiedeal-voor-lomboxnet

