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Onderwerp Zienswijze concept-IRP U16 

Nummer 
Z/21/015823 

D/21/020441 
Datum publicatie 3 juni 2021 

Portefeuillehouder Wethouder De Weger Contactpersoon 
Reinard van Doggenaar, 
doggenaar.r@woerden.nl, 0348-
428434 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 
1.  Kennis te nemen van het concept Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16; 
2. De zienswijze op het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) met nummer D/21/021730 vast te stellen, waarin de 

volgende aandachtspunten zijn opgenomen: 
a. De relatie tussen regionale samenwerking en democratische legitimiteit;  
b. Haalbaarheid van de ambities op het gebied van groen & landschap, werken en mobiliteit; 
c. Lokale versus regionale belangen rondom multimodale hubs en regionale bedrijventerreinen; 
d. In het IRP opgenomen onjuistheden over de verdichting van bedrijventerreinen rondom het station en 

uitleglocaties aan de rand van Woerden. 

 

Publiekssamenvatting 

In het regionale samenwerkingsverband U16 wordt gewerkt aan een Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma 

(REP). Een perspectief en programma waarin keuzes worden gemaakt over de regionale ruimtelijke ontwikkelrichting 

op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, groen en energie tot aan 2040. Het doel is om tot een door alle 16 

gemeenten gedragen perspectief en programma te komen. Het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) is onderdeel van 

het REP. Het IRP kan worden gezien als het visiedeel (het perspectief) van het REP. In de afgelopen maanden is het IRP 

op basis van de input van gemeenten opgesteld. In dit kader hebben diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen 

plaatsgevonden. Daarnaast heeft in februari en maart van dit jaar een informele consultatieronde plaatsgevonden, 

waarin de colleges van alle betrokken gemeenten de mogelijkheid kregen om reactie op het document te geven. 

Voordat het IRP in het najaar aan de gemeenteraden ter besluitvorming wordt aangeboden, wil de U16 de 

gemeenteraden de gelegenheid bieden om een reactie (zienswijze) op het document te geven. Via het voorliggende 

raadsvoorstel brengen wij u in de gelegenheid om, aan de hand van een door ons opgestelde concept zienswijze, deze 

reactie te geven. 

  

Procedure    

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 9 juni 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 14 juni 

Behandelvoorstel Politieke Avond 17 juni --> raadsvergadering 24 juni 

 

Suggestie gespreksonderwerpen  

Worden in het concept-IRP de juiste en haalbare perspectieven (wonen, werken, bereikbaarheid, groen en energie) 
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geschetst om te komen tot de gewenste fysieke leefomgeving van de U16-regio met een tijdshorizon tot 2040? 

 

Voorgeschiedenis  

Datum Hyperlinks  

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? 

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.  

   

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

