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Onderwerp Snelfietsroute Woerden-Utrecht 

Nummer 
Z/21/006169 

D/21/006791 
Datum publicatie 3 juni 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Noorthoek Contactpersoon 
Mark van Baaren, 
baaren.m@woerden.nl, 0348-428413 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 
1. € 4.315.000,- bruto (€ 1.210.221,- netto) krediet beschikbaar te stellen om de snelfietsroute Woerden - Utrecht te 

realiseren;  
2. De financiële effecten door middel van een begrotingswijziging gefaseerd in de meerjarenbegroting te verwerken;  
3. In te stemmen met het niet aansluiten van het snelfietspad op de Cattenbroekertunnel, maar de huidige oversteek 

voor langzaam verkeer op de Steinhagenseweg van verkeerslichten te voorzien.  

 

Publiekssamenvatting 

Bij de vaststelling van de begroting 2021-2024 heeft uw raad ingestemd met een strategisch investeringsvolume van € 

15 miljoen tot 2030. Daarbij is het college verzocht voor de invulling hiervan separate voorstellen te doen. Door middel 

van dit raadsvoorstel stellen wij uw raad voor een krediet vrij te geven voor de snelfietsroute Woerden - Utrecht, zodat 

met de voorbereidende werkzaamheden gestart kan worden.  

  

Procedure    

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 9 juni 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 14 juni 

Behandelvoorstel 1. Politieke Avond 17 juni --> raadsvergadering 24 juni 

 

Suggestie gespreksonderwerpen  

1. Infrastructuur van het snelfietspad; 

2. De keuze voor deze route t.o.v. genoemde alternatieven; 

3. Financiële effecten op de begroting. 

 

Voorgeschiedenis  

Datum Hyperlinks  

1 juni 2021 Raadsvoorstel Stedenbouwkundige visie Stationsgebied 

Op 1 juni heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie van het 

Stationsgebied vastgesteld. In die stedenbouwkundige visie wordt ook 

gesproken over de ontwikkelingen van een snelfietsroute langs het 

mailto:baaren.m@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/D21014452-RV-Stedenbouwkundige-visie-Stationsgebied-2.pdf
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spoor.  

Februari 2021 Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen Woerden voor Democratie – Hoe 

gaan uitbreiding bedrijventerrein en snelfietsroute in Harmelen 

samen? 

Woerden voor Democratie heeft schriftelijke vragen gesteld over het 

snelfietspad in Harmelen. 

December 2020 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief snelfietsroute 

In december 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand 

van zaken van het snelfietspad.  

April 2019 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief snelfietsroute Woerden – Utrecht 

In april 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over de 

intentieovereenkomst tussen de gemeente en provincie over het 

ontwikkelen van een snelfietsroute.  

   

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/stukken/Schriftelijke-vragen/D21006785-Beantwoording-vragen-Woerden-voor-Democratie-Hoe-gaan-uitbreiding-bedrijventerrein-en-snelfietsroute-in-Harmelen-samen-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/OPENBAAR-20R-01195-Raadsinformatiebrief-snelfietsroute-Woerden-Utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00236-rib-snelfietsroute-woerden-utrecht.pdf
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel147/lid2
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel108

