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nummer 20R.00499 datum publicatie 13-05-2020 

portefeuillehouder De Weger contactpersoon Erin Tselekis 

  

gevraagd besluit 
1. Het Waardenkader voor de nieuwe omgevingsvisie voor de gemeente 

Woerden vast te stellen 

publieks-

samenvatting 

Wij stellen uw raad voor om het Waardenkader gemeente Woerden vast te stellen. 
Dit waardenkader beschrijft de uitgangspunten, waarden en inrichtingsprincipes voor 
de ontwikkeling van de omgevingsvisie van de gemeente Woerden. Op deze manier 
is vastgelegd wat van waarde is voor Woerden in de fysieke leefomgeving, nu en in 
de toekomst. Daarmee vormt het waardenkader een raamwerk voor de nadere 
uitwerking van de Omgevingsvisie. Het ontwerp-waardenkader is door middel van 
een participatieproces voorgelegd aan de samenleving, waarbij ook alle kernen 
specifiek zijn benaderd. De waarden in het ontwerp-waardenkader werden op veel 
onderdelen herkend en bevestigd, maar het participatieproces heeft ook geleid tot 
aanvullingen en aanscherpingen binnen de waarden, ten opzichte van met ontwerp- 
waardenkader. Zo is er meer nadruk komen te liggen op sociale aspecten binnen de 
waarden. 

  

procedure    

deadline indiening 

technische vragen 
27 mei 

beantwoording 

technische vragen 
1 juni 

behandelvoorstel Beeld en debat (PA 18 juni) → (Debat en) besluit (raad 25 juni)  

  

voorgeschiedenis  

datum link onderwerp en relevante informatie 

09-05-2019 Vergadering 

Raadsvoorstel 

Raadsbesluit 

Raadsvoorstel inzake omgevingsagenda Woerden 

Op 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad de omgevingsagenda Woerden 

2040 vastgesteld. In de omgevingsagenda staan grote ruimtelijke 

opgaven tot 2040 genoemd waarvoor richting moet worden bepaald. 

De omgevingsagenda vormt een opmaat voor de op te stellen 

omgevingsvisie, waar het waardenkader ook een onderdeel van is.  

 

Aanleiding voor deze omgevingsagenda was een op 1 november 2018 

aangenomen motie, waarin gevraagd wordt voor 1 februari 2019 een 

omgevingsagenda aan de raad voor te leggen.  

19-09-2019 Werkgroep 

REP 

Workshop waardenkader in bijeenkomst werkgroep REP 

Op 19 september heeft de werkgroep REP deelgenomen aan een 

workshop over het waardenkader.  

19-11-2019 RIB Raadsinformatiebrief inzake ontwikkeling Omgevingsvisie gemeente 

Woerden 

Via deze raadsinformatiebrief is de gemeenteraad geïnformeerd over 

het ontwikkelproces van de omgevingsvisie en specifiek op de 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/09-mei/20:00/Hamerstukken-besluiten-zonder-bespreking
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/09-mei/20:00/raadsvoorstel-19r-00180-omgevingsagenda-woerden-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/09-mei/20:00/raadsbesluit-19r-00183-omgevingsagenda-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/09-mei/20:00/raadsvoorstel-19r-00180-omgevingsagenda-woerden-2.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/01-november/16:00/m4-08-motie-omgevingsagenda-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2019/19-september/18:15/Werkgroep-Ruimtelijk-Economisch-Programma
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2019/19-september/18:15/Werkgroep-Ruimtelijk-Economisch-Programma
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2019/19-september/18:15/workshop-raadswerkgroep-waardenkader-19-sep-19.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2020/16-januari/20:00/19r-00937-raadsinformatiebrief-inzake-ontwikkeling-omgevingsvisie-gemeente-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2020/16-januari/20:00/19r-00937-raadsinformatiebrief-inzake-ontwikkeling-omgevingsvisie-gemeente-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2020/16-januari/20:00/19r-00937-raadsinformatiebrief-inzake-ontwikkeling-omgevingsvisie-gemeente-woerden-1.pdf
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ontwikkeling van het waardenkader. In deze RIB is aangekondigd dat 

het waardenkader in februari 2020 door de gemeenteraad vastgesteld 

zou worden.  

   

regelgeving  

naam en link relevante artikelen en informatie 

Gemeentewet, art. 

108. In samenhang 

gelezen met: 

1. De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de 

gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten.  

Gemeentewet, art. 

147 

1. Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de 

bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan 

het college of de burgemeester is toegekend.  

2. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de 

raad. 

3. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, tweede lid, berusten bij het 

college, voor zover deze niet bij of krachtens de wet aan de raad of de 

burgemeester zijn toegekend. 

  

opmerkingen / 

bijzonderheden 

Op 20 mei maakte de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bekend 

dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 

2022. Zie daarover dit artikel in Binnenlands Bestuur of deze kamerbrief. 

 

Op 6 februari is in de raadszaal een hoorcollege gegeven over de Omgevingswet. U 

kunt het college hier terugkijken. 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&paragraaf=1&artikel=108&z=2020-01-01&g=2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&paragraaf=1&artikel=108&z=2020-01-01&g=2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=147&z=2020-01-01&g=2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=147&z=2020-01-01&g=2020-01-01
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nu-officieel-jaar-uitstel-voor-omgevingswet.13303811.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamerbrief-over-nieuwe-datum-inwerkingtreding-omgevingswet/kamerbrief-over-nieuwe-datum-inwerkingtreding-omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2020/06-februari/20:00/

