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Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  12 mei 2020 

Portefeuillehouder(s): Wethouder De Weger 
Portefeuille(s): ruimtelijke ordening 

Contactpersoon:  E. Tselekis 

Tel.nr.: 8598 E-mailadres: tselekis.e@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
 

Vaststelling Waardenkader voor de omgevingsvisie gemeente Woerden 

 

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.   
 

Gevraagd besluit: 
 

1. Het Waardenkader voor de nieuwe omgevingsvisie voor de gemeente Woerden vast te 
stellen.  

 

Inleiding  

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

Voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie van Woerden wordt een proces van vijf stappen 
doorlopen, zie onderstaande afbeelding. Het waardenkader is hierin de tweede stap, na het 
vaststellen van de omgevingsagenda.  
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In het waardenkader is de identiteit en het karakter van Woerden aangeduid en daarbij is ook 
benoemd wat hierin waardevol en belangrijk is, nu en in de toekomst. Dit is gedaan met behulp van 
uitgangspunten, waarden en inrichtingsprincipes voor de omgevingsvisie. Dit waardenkader zal 
daarmee kaderstellend zijn voor de uitwerking van de omgevingsvisie. Dat wil zeggen dat het 
waardenkader concreet richting geeft aan de te maken ruimtelijke afwegingen en keuzes voor de 
toekomstige leefomgeving.  
 

Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 

 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 

Het waardenkader is het resultaat van een intensief proces met vele betrokkenen. In november 2019 
heeft het college van B&W het ontwerp-waardenkader vastgesteld. De zeven waarden in dit ontwerp-

waardenkader zijn voorgelegd aan de Woerdense samenleving, in de periode januari-maart. Hiervoor 
zijn vier participatievormen gebruikt, zodat iedereen in de gelegenheid was om mee te doen op een 
manier die hem of haar het meeste aansprak: 

1. Online enquête (circa 450 respondenten) 
2. Straatgesprekken door middel van een weegspel op lokale markten en centra in alle kernen 

van de gemeente Woerden (meer dan 100 respondenten) 
3. Een publiek debat, voor iedereen toegankelijk (17 deelnemers) 
4. Een enquête voor belangenvertegenwoordigers. Dit ter vervanging van de geplande 

stakeholdersbijeenkomst, die door corona maatregelen niet kon doorgaan (13 deelnemers) . 
De respons in totaal was hoog, er waren namelijk meer dan 500 unieke respondenten. Een aantal 
respondenten hebben via meerdere kanalen deelgenomen aan de participatie. Via de rapportage 
participatie (20i.02436) kunt u kennisnemen van het verloop en de uitkomsten van het 
participatieproces. 
 

Invloed participatieproces op het waardenkader 
Het participatieproces heeft geleid tot een aantal nieuwe inzichten. De uitkomsten hebben niet geleid 
tot geheel nieuwe waarden, maar tot een aanscherping en aanvulling op de verwoording en 
verbeelding van de ontwerp-waarden. De onderwerpen veiligheid en sociale cohesie zijn toegevoegd 
aan de beschrijving van de waarden in het waardenkader. Ook is er meer nadruk gelegd op inclusie 
en op toekomstbestendigheid. 
 

 

Samenwerking met andere gemeenten 

Dit is niet van toepassing. 
 

Wat willen we bereiken? 

Met dit Waardenkader wordt een kader geboden voor de uitwerking van de Omgevingsvisie. Met de 
waarden voor ogen kunnen ruimtelijke afwegingen worden gemaakt die passen bij de identiteit van 
Woerden.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

De inspanningen die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van dit waardenkader zijn reeds 
verricht. De uitwerking van de Omgevingsvisie wordt hierna met het waardenkader in de hand verder 
opgepakt.  
 

Argumenten 

1.1 Het Waardenkader vormt het gedragen kader voor het uitwerken van de omgevingsvisie  
Het waardenkader schetst de uitgangspunten, waarden en ontwerpprincipes die passen bij 
de gemeente Woerden. Hiermee wordt de identiteit en het onderscheidende karakter van 
Woerden geborgd.  
De waarden in het definitieve waardenkader zijn: 
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1. Sociaal en ondernemend 

2. Vitale en veerkrachtige kernen en wijken  
3. Hoogwaardige voorzieningen en centrum voor de regio  
4. Bereikbaarheid  
5. Duurzaam en toekomstbestendig  
6. Cultuurhistorie 

7. Landschap van het Groene Hart  
 

1.2           Het Waardenkader ondersteunt de Woerdense vertegenwoordiging in de regio.  
Niet alleen gemeenten, maar ook het Rijk en de Provincie stellen een Omgevingsvisie op. 
Woerden krijgt de kans om inbreng te geven op de Provinciale omgevingsvisie. Het 
waardenkader helpt om duidelijk de Woerdense identiteit te presenteren. 

 

2.1          Het Waardenkader is getoetst en aangevuld door inwoners, ondernemers en 
belangenvertegenwoordigers.  

Het participatieproces heeft bijgedragen aan een gedragen en passend waardenkader. 
Daarmee vormt het een solide basis voor het uitwerken van de omgevingsvisie. 

 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

Er zijn geen kanttekeningen, risico’s of alternatieven te vermelden. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Er zijn geen kosten gemoeid met de uitvoering van dit voorstel. 

Communicatie 

Het Waardenkader komt online beschikbaar op de website van de gemeente Woerden. Ook de 
rapportage met de uitkomsten van het participatieproces wordt op de website geplaatst.     
 

Vervolgproces 

 

De omgevingsvisie word uitgewerkt in een aantal stappen (zie afbeelding eerder in dit raadsvoorstel, 
pagina 2): analyse van de opgaven, scenariovorming, uitwerking voorkeursscenario en ontwerp 
omgevingsvisie. De raad en de samenleving zullen bij de scenario-ontwikkeling worden betrokken. In 
Q2 2021 wordt besluitvorming over de omgevingsvisie beoogd.    
 

Bevoegdheid raad: 
 

De bevoegdheid van de raad voor het vaststellen van het waardenkader ligt besloten in de artikelen 
108 en 147 van de Gemeentewet.  

Bijlagen: 

- Waardenkader Omgevingsvisie gemeente Woerden (20i.02393) 
- Rapportage Participatieproces ontwerp- Waardenkader (20i.02436) 
 - Raadsbesluit (20R.00497) 
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