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Gevraagd besluit 

De raad besluit in te stemmen met het voornemen om:  
1. Het Exercitieveld met behoud van alle historische bomen in te richten conform scenario 1b; 
2. Het verwijderen van de bomen te laten afhangen van de vitaliteit en veiligheid van de bomen als ook het 

functioneren van de riolering; 
3. Tot aan het moment van vervanging van de bomen geen nieuwe bomen te planten; 
4. De vervanging van de bomen gefaseerd te laten plaatsvinden en dan groeiplaatsverbetering aan te brengen; 
5. Om het aanbrengen van bovengrondse boombescherming van toepassing te verklaren in de 

vergunningsvoorwaarden ten aanzien van evenementen op het Exercitieveld en daar een financiële regeling 
vooruit te werken. 

 

Publiekssamenvatting 

Publiekssamenvatting 
Vanaf 16 juli 2020 is conform de raadsbehandeling en de daarbij met algemene stemmen aangenomen motie 
‘Behouden historische kastanjes Exercitieveld’ gewerkt aan diverse scenario's voor het Exercitieveld. Dit op 
voorwaarde dat ten minste één scenario het behouden van de historische kastanjebomen moet bevatten. Hierop zijn 
vier scenario’s uitgewerkt. Ieder scenario is beeldend gemaakt en in een toekomstige tijdlijn geplaatst om een indicatie 
te geven van de verwachte ontwikkelingen van het gebied. Met dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om te 
besluiten voornemens te zijn het Exercitieveld, met behoud van alle historische bomen, in te richten conform scenario 
1b. 
 
Scenario 1a:  
• Alle historische bomen blijven behouden. 
• Op de Oostsingel en Oostlaan wordt groot onderhoud aan de asfaltverharding uitgevoerd, waarmee deze weer ca. 

15 - 20 jaar meegaat.  
• Ook worden de lichtmasten en armaturen vernieuwd. 
• Het vervangen van de riolering blijft achterwege. Het risico op klachten en meldingen als gevolg van het steeds 

minder functioneren en de kans op calamiteiten als gevolg van bezwijkingen is aanwezig.  
 
Scenario 1b (is scenario 1a met de volgende aanvullingen): 
• Het Exercitiepad wordt aangepakt.  
• De aanwezige riolering is geschikt om binnen 5 jaar van binnenuit te worden gerepareerd te worden.  
• Ook in dit scenario blijven alle bomen behouden en worden er geen nieuwe bomen geplant in de aanwezige gaten 

van de laanstructuur. 
 
Scenario 2 (wordt niet uitgewerkt): 
• In de basis is scenario 2 gelijk aan scenario 1a, waarbij het asfalt en de verlichting worden aangepakt. 
• Groot onderhoud incl. vervanging riolering  
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•  In dit scenario zouden er een aantal bomen op de noordpunt van het Exercitieveld evenals op de kruising 
Oostsingel - Exercitiepad gekapt moeten worden.   

 
Scenario 3 (Reconstructie Oostsingel en Exercitiepad): 
• Vervangen asfalt/straatwerk, riolering, verlichting en bomen op de Oostsingel en het Exercitiepad. 
• De parkeerstrook langs de Oostsingel komt te vervallen en maakt plaats voor een wandelpad langs de Singel. En 

daarbij een grondwal met zitelement langs het Exercitiepad met behoud van het huidige gebruiksoppervlakte van 
het Exercitieveld en ruimte voor 4 nieuwe bomen.  

• 16 kastanjebomen en 1 treurwilg moeten hiervoor vervangen door ca. 26 nieuwe bomen.  
• De inrichting van het Exercitiepad wordt, net als bij scenario 1 en 2, vervangen. 
• De kastanjebomen langs de Oostlaan blijven behouden.  
 
Scenario 4 (Volledige reconstructie. Is scenario 3 met de volgende aanvullingen):  
• Rondom het Exercitieveld staat in dit scenario dezelfde verlichting als langs de Oostlaan.  
• Ca. 25 kastanjebomen langs de Oostlaan worden vervangen door 39 nieuwe bomen. In totaal komen er zo'n 65 

nieuwe bomen ten opzichte van de huidige 42.  

  

Procedure    

Deadline indiening 
technische vragen 

Woensdag 26 mei 
Beantwoording 
technische vragen 

Maandag 31 mei 

Behandelvoorstel 
1. Politieke Avond 3 juni --> raadsvergadering 24 juni 
of 
2. Politieke Avonden 3 juni en 17 juni --> raadsvergadering 24 juni 

 

Suggestie gespreksonderwerpen  

1. Behoud kastanjebomen in verschillende scenario's; 
2. Behoud functie van het Exercitieveld als evenemententerrein (i.r.t. behoud kastanjebomen) 
3. Participatieproces; 
4. Vervangen van de riolering;  
5. Implicaties verschillende scenario's voor de wegen 

 

 

Voorgeschiedenis  

Datum Hyperlinks  

14 mei 2020 Politieke Avond 
 
Raadsinformatiebrief 
 

Raadsinformatiebrief ontwerpscenario Exercitieveld 
Op 14 mei 2020 heeft de gemeenteraad tijdens de Politieke Avond op 
het verzoek van LijstvanderDoes gesproken over de 
raadsinformatiebrief ontwerpscenario's Exercitieveld. 
Voor deze bespreking is ook een annotatie opgesteld met de nodige 
voorgeschiedenis.  

16 juli 2020 Raadsvergadering Motie vreemd ‘behouden historische kastanjes Exercitieveld’ 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/14-mei/19:30
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/14-mei/20:00/20r-00318-raadsinformatiebrief-inzake-ontwerpscenario-exercitieveld-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/14-mei/19:30/annotatie-raadsinformatiebrief-ontwerpscenario-exercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/16-juli/20:00
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Motie 
 

Op 16 juli 2020 hebben de fracties van Fractie Bakker, Partij voor de 
Toekomst, Progressief Woerden, VVD, Inwonersbelangen en D66 een 
motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over het behouden 
van de historische kastanjes op het Exercitieveld. Deze motie is met 
algemene stemmen aangenomen.  
 
Via deze motie is het college verzocht: 
• Om meerdere scenario’s voor renovatie van het Exercitieveld ter 

besluitvorming voor te leggen, waarbij bij minimaal één scenario 
de bestaande bomen behouden blijven; 

• Hierbij in ieder geval de direct omwonenden van het Exercitieveld 
ter consultatie te betrekken. 

 
Deze motie vormde dan ook de aanleiding tot het opstellen van het 
raadsvoorstel scenario's Exercitieveld.  

   

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://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/16-juli/20:00/Motie-inzake-behouden-historische-kastanjes-Exercitieveld-AANGENOMEN.pdf
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel147/lid2
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel108

