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Onderwerp Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) U16 

Nummer 
Z/21/028733 / 

D/21/037842 
Datum publicatie 28 oktober 2021 

Portefeuillehouder Wethouder De Weger Contactpersoon Reinard van Doggenaar 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 
In te stemmen met het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16 inclusief uitvoeringsstrategie voor de 

toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de regio Utrecht tot 2040, mits de kaartbeelden 'Werkmilieus 2040' (blz. 

80) en 'Perspectief Regio Utrecht 2040' (blz. 102-103) worden aangepast in lijn met het raadsbesluit 'Handhaving 

onderzoekslocaties schuifruimte' van 28 januari 2021. 

 

Publiekssamenvatting 

Wij stellen de raad voor om met het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16* in te stemmen. Het IRP is 

onderdeel van het Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (REP). Het IRP vertegenwoordigt het perspectief-

deel, oftewel het visie-deel, van het REP. In het IRP maakt de U16 keuzes over de regionale ontwikkelrichting op het 

gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, groen en energie. Hierbij wordt een tijdshorizon tot aan 2040 gehanteerd. 

In het IRP worden ruimtelijke ontwikkelingen op regionaal niveau op elkaar afgestemd en gezamenlijke doelen 

geformuleerd. Voor de realisatie van de ontwikkelrichting uit het IRP wordt in een later stadium een programma 

opgesteld. Op deze wijze willen de samenwerkende gemeenten in de U16 bovenlokale ruimtelijke vraagstukken het 

hoofd bieden. Om tot een gedragen perspectief en programma te komen, wordt het IRP aan de raden van de bij de 

U16 aangesloten gemeenten voorgelegd. In een eerder stadium hebben de raden al een zienswijze op het IRP kunnen 

geven. Deze zienswijzen zijn in het nu voorliggende document verwerkt.  

 

*De U16 bestaat uit de gemeenten Woerden, Oudewater, Lopik, Montfoort, IJsselstein, Vijfheerenlanden, Nieuwegein, 

Utrechtse Heuvelrug, Wijk Bij Duurstede, De Bilt, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Utrecht, Houten, Zeist en Bunnik. 

  

Procedure    

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 24 november 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 29 november 

Behandelvoorstel Politieke Avond 2 december 2021 → raadsvergadering 23 december 2021 

 

Suggestie gespreksonderwerpen  

Op basis van het ontwerp-raadsbesluit en de achterliggende documenten, heeft de griffie onderstaande suggestie voor een 

gespreksonderwerp geformuleerd. Indien raadsleden of fractieassistenten gespreksonderwerpen willen aandragen, kan dat 

uiteraard. 
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Is de op 24 juni 2021 door de raad vastgestelde zienswijze voldoende verwerkt en kan de raad zich vinden in het 

voorliggende IRP? 

 

Voorgeschiedenis  

Datum Hyperlinks  

24 juni 2021 Raadsvergadering 

Politieke Avond 

Annotatie 

Raadsvoorstel Zienswijze concept Integraal Ruimtelijke Perspectief van 

de U16  

Op 24 juni heeft de raad een zienswijze op het concept-IRP vastgesteld 

met daarin een aantal uitgangspunten. Op het ontwerpbesluit is het 

amendement ‘Aanpassen ‘Zienswijze concept Integraal Ruimtelijk 

Perspectief van de U16’ van de fracties van Progressief Woerden, CDA, 

ChristenUnie/SGP, Woerden voor Democratie en VVD aangenomen. 

Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel tijdens de Politieke Avond 

van 17 juni heeft wethouder De Weger toegezegd ‘dat hij met de U16 in 

gesprek zal gaan over een goed programmamanagement en om te 

voorkomen dat de U16 een eigen leven gaat leiden.’ 

11 maart 2021 Werkgroep REP Themabijeenkomst IRP in werkgroep REP 

Op 11 maart is in de werkgroep REP een presentatie gegeven over het 

IRP. Daarbij werd ingegaan op de volgende vragen: 

Welke status heeft het IRP? 

Wat staat er op hoofdlijnen in de conceptstukken? 

Wat betekent dit voor de gemeente Woerden? 

28 januari 2021 Raadsvergadering 

Politieke Avond 

Annotatie 

Raadsvoorstel Handhaving onderzoekslocaties schuifruimte 

Op 7 januari heeft de raad tijdens de Politieke Avond gesproken over het 

raadsvoorstel Handhaving onderzoekslocaties schuifruimte. Dit 

raadsvoorstel is voor besluitvorming doorgeleid naar de 

raadsvergadering van 28 januari. Hierbij zijn de moties ‘bescherm de rest 

van Wulverhorst’ (Progressief Woerden, ChristenUnie/SGP en 

WeDo/LHK) en ‘oog voor omgeving schuifruimtelocaties’ (CDA, 

LijstvanderDoes, WeDo/LHK en VVD) aangenomen.  

26 oktober 2020 Raadsvergadering 

Politieke Avond 

Annotatie 

 

Raadsvoorstel ruimtelijke contour en aangescherpt beoordelingskader 

voor het ruimtelijk economisch perspectief en programma (REP) van de 

U10 

Op 26 oktober heeft de gemeenteraad de ruimtelijke contour en het 

aangescherpt beoordelingskader voor het REP van de U10 vastgesteld. 

Daarbij is de motie ‘vastleggen huidige toestand landschappelijke 

kwaliteit’ van het CDA, Progressief Woerden, WeDo politiek, STERK 

Woerden en LijstvanderDoes, aangenomen.  

 

 

 

 

  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/24-juni/20:00/Raadsvoorstel-Zienswijze-concept-Integraal-Ruimtelijk-Perspectief-van-de-U16
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/17-juni/20:00/Raadsvoorstel-Zienswijze-concept-IRP
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/24-juni/20:00/Annotatie-RV-Zienswijze-concept-IRP-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/24-juni/20:00/Amendement-Aanpassen-zienswijze-concept-IRP.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/11-maart/20:00/21-30-23-00-Werkgroep-REP
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/11-maart/20:00/Presentatie-IRP-raadswerkgroep-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/28-januari/20:00/Raadsvoorstel-20R-00811-Handhaving-onderzoekslocaties-schuifruimte-en-Raadsvoorstel-20R-00904-Vaststelling-grondexploitaties-schuifruimte
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/7-januari/20:00/Raadsvoorstellen-locatiekeuze-schuifruimte-vaststelling-grondexploitaties-ontwikkeling-schuifruimte
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/07-januari/20:00/annotatie-raadsvoorstel-locatiekeuze-en-grondexploitaties-schuifruimte-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/28-januari/20:00/Motie-Bescherm-de-rest-van-Wulverhorst-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/28-januari/20:00/Motie-Bescherm-de-rest-van-Wulverhorst-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/28-januari/20:00/Motie-Oog-voor-omgeving-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/26-oktober/20:00/Twee-moties-bij-raadsvoorstel-Ruimtelijke-contour-en-aangescherpt-beoordelingskader-voor-het-Ruimtelijk-Economische-Perspectief-en-Programma-REP-van-de-U10
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/17-september/20:00/22-00-23-00-Raadsvoorstel-Ruimtelijke-contour-en-aangescherpt-beoordelingskader-voor-het-Ruimtelijk-Economisch-Perspectief-en-Programma-REP-van-de-U10
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Annotatie-raadsvoorstel-Ruimtelijke-contour-en-aangescherpt-beoordelingskader-REP.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Motie-Vastleggen-huidige-toestand-landschappelijke-kwaliteit-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Motie-Vastleggen-huidige-toestand-landschappelijke-kwaliteit-AANGENOMEN.pdf
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Regelgeving  

Naam en link Relevante artikelen en informatie 

Art. 147, tweede lid en art. 108, 

Gemeentewet 

Art. 108 

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

de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. 

2. Regeling en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden 

gevorderd bij of krachtens een andere dan deze wet ter 

verzekering van de uitvoering daarvan, met dien verstande dat het 

geven van aanwijzingen aan het gemeentebestuur en het aan het 

gemeentebestuur opleggen of in zijn plaats vaststellen van 

beslissingen, slechts kan geschieden indien de bevoegdheid 

daartoe bij de wet of krachtens de wet bij provinciale verordening 

is toegekend. 

3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, vijfde lid, 119, 

vierde lid en 120, tweede lid, worden de kosten, verbonden aan de 

uitvoering van het tweede lid, voor zover zij ten laste van de 

betrokken gemeenten blijven, door het Rijk aan hen vergoed. 

  

Art. 147, tweede lid 

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

de raad. 

https://maxius.nl/gemeentewet/artikel147/lid2
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel108

