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Onderwerp Omgevingsvisie Woerden 

Nummer 
Z/21/023392 / 

D/22/049446 

Datum 

publicatie 
13 april 2022  

Portefeuillehouder Wethouder De Weger Contactpersoon Erin Tselekis 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 

1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen Omgevingsvisie Woerden 2022 

(D/22/049560); 

2. De Staat van wijzigingen (nav zienswijzen) 2022 (D/22/049560) vast te stellen; 

3. De Staat van wijzigingen (nav motie) 2022 (D/22/057575) vast te stellen; 

4. De Omgevingsvisie Woerden 2022 (D/22/049484) vast te stellen. 

Publieks-

samenvatting 

Wij stellen de raad voor om de Omgevingsvisie Woerden vast te stellen. De Omgevingsvisie is 

een globaal beleidsplan met de strategische hoofdkeuzes voor ontwikkeling van de fysieke 

leefomgeving voor de lange termijn. Al eerder is eenieder in de gelegenheid geweest om 

zienswijzen in te dienen op de ontwerp-Omgevingsvisie. Wij vragen de raad in te stemmen met 

de Nota van beantwoording zienswijzen Omgevingsvisie Woerden en de Staat van wijzigingen 

vast te stellen. 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 4 mei 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 9 mei 

Behandelvoorstel Politieke Avond 12 mei en raadsvergadering 9 juni 

  

Suggestie gespreksonderwerpen 

Op basis van het gevraagde besluit stelt de griffie de volgende gespreksonderwerpen voor. Woordvoerders kunnen 

uiteraard ook andere gespreksonderwerpen aandragen: 

 

1. Bevat de voorgelegde Omgevingsvisie alle relevante strategische hoofdkeuzes voor de ontwikkeling van de 

fysieke leefomgeving in de gemeente Woerden voor de lange termijn (perspectief tot 2040)? Komen de door 

de raad op 25 juni 2020 vastgestelde waarden (waardenkader) voldoende in de visie tot uitdrukking? 

2. Biedt de voorgelegde Omgevingsvisie het transparante en strategische kader voor het afwegen van nieuwe 

initiatieven die afwijken van het huidige beleid en de huidige regels? En voor het opstellen van een 

Omgevingsplan? 

3. Kan de raad zich vinden in de reactie van het college op de ingediende zienswijzen en op het (al dan niet) 

verwerken hiervan in de voorliggende visie? 

4. Kan de raad zich vinden in de wijze waarop de motie ‘Omgevingsvisie’ is verwerkt in het nieuwe 

raadsvoorstel? 
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Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

10, 17 en 24 

februari 2022 

Inspreekavond 

Politieke Avond 

Raadsvergadering 

Motie 

Inspreekavond 10 februari 

Tijdens deze bijeenkomst hebben zes inwoners ingesproken naar 

aanleiding van de eerste versie van de Omgevingsvisie. 

 

Politieke Avond 17 februari 

Op 17 februari is tijdens de Politieke Avond gesproken over de 

Omgevingsvisie. Op basis van deze bespreking is het raadsvoorstel 

doorgeleid naar de raadsvergadering van 24 februari, waarbij bij de 

vaststelling van de agenda zou worden bepaald of het raadsvoorstel 

zelf nog in behandeling zou worden genomen of dat alleen over een 

op initiatief van een aantal fracties voor te bereiden motie met daarin 

de nodige concretiseringen op de Omgevingsvisie zou worden 

gesproken.  

 

Raadsvergadering 24 februari 

Op 24 februari is bij het vaststellen van de agenda geconcludeerd dat 

de raad nog geen besluit kon nemen over de Omgevingsvisie. De raad 

heeft via een motie vreemd aan de orde van de dag wel extra 

aandachtspunten aan het college meegegeven.  

25 november 2021 Raadsvoorstel 

Amendement  

Raadsbesluit 

Delegatiebesluit Omgevingswet 

Op 25 november 2021 heeft de raad het delegatiebesluit voor de 

Omgevingswet vastgesteld. Hiermee heeft de raad tijdig een 

standpunt ingenomen over de mogelijkheden die de Omgevingswet 

biedt voor een vlotte afhandeling van verzoeken die afwijken van het 

Omgevingsplan. Concreet wordt met dit voorstel invulling gegeven 

aan de mogelijkheid die de wet biedt aan de raad om de vaststelling 

van bepaalde delen van het Omgevingsplan aan het college te 

delegeren én voor welke type verzoeken tot afwijking van het 

Omgevingsplan hij bindend adviesrecht wil toepassen. De 

gemeenteraad heeft het voorgelegde besluit op voorspraak van de 

VVD gewijzigd (amendement). De gemeenteraad acht het namelijk 

wenselijk dat de raad – óók wanneer toestemming is verleend aan het 

college – zicht houdt op de wijze waarop het college beleidsregels 

implementeert in het Omgevingsplan. Omdat het niet praktisch is om 

telkens bij het vaststellen van beleidskaders toestemming voor de 

verwerking te geven én om een raadsinformatiebrief te vragen, kan 

dit beter voor alle gevallen vooraf worden geregeld. Wel kan de raad 

ervoor kiezen om af te zien van een raadsinformatiebrief 

(bijvoorbeeld als op voorhand overduidelijk is hoe het college de 

beleidsregels zal omzetten naar planregels). 

23 september Annotatie Raadsvoorstel Participatiekader 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/10-februari/20:00/Inspreeksessie-raadsvoorstel-Omgevingsvisie
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2022/17-februari/20:00/Raadsvoorstel-Omgevingsvisie-Woerden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/24-februari/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/24-februari/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/24-februari/20:00/Motie-Omgevingsvisie-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/10-februari/20:00/Inspreeksessie-raadsvoorstel-Omgevingsvisie
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2022/17-februari/20:00/Raadsvoorstel-Omgevingsvisie-Woerden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/24-februari/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/25-november/20:00/D21032628-Raadsvoorstel-Delegatie-en-adviesrecht-Omgevingswet-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/25-november/20:00/Amendement-Informatie-over-verwerking-beleidsregels-in-Omgevingsplan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/25-november/20:00/D21033299-RB-Delegatie-en-adviesrecht-Omgevingswet-geamendeerd.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/23-september/20:00/Annotatie-RV-Participatiekader-1.pdf
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2021 Politieke Avond 

Raadsvoorstel 

Op 23 september heeft de gemeenteraad het Participatiekader 

vastgesteld. Het Participatiekader biedt kaders voor het verloop en de 

controle van participatietrajecten.  

10 juni 2021 Themabijeenkomst Themabijeenkomst Omgevingswet en adviesrecht 

Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op de 'routekaart' 

van de Omgevingswet en op het adviesrecht van de gemeenteraad. 

1 juni 2021 Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen D66 - Participatie Omgevingsvisie 

en routekaart Omgevingswet 

In mei 2021 heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college over 

participatie rond de Omgevingsvisie en de eerder ontvangen 

routekaart van de Omgevingswet. Deze vragen zijn beantwoord 

middels een raadsinformatiebrief. 

26 april 2021 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief - Routekaart Omgevingswet 

In april 2021 heeft het college de raad geïnformeerd over de 

routekaart ter voorbereiding op de Omgevingswet. In deze 

raadsinformatiebrief worden ook verschillende te nemen besluiten 

genoemd in aanloop tot de Omgevingswet, waaronder het 

delegatiebesluit. 

18 februari 2021 Motie 

Langetermijnagenda 

Motie Inventariseren van toekomstige woningbouwlocaties 

Op 18 februari is de motie ‘inventariseren van toekomstige 

woningbouwlocaties’ (CDA, ChristenUnie/SGP, STERK Woerden, 

Progressief Woerden, VVD en LijstvanderDoes) aangenomen. Via deze 

motie is het college o.a. verzocht een lijst op te stellen van potentiële 

woningbouwlocaties en die ook te betrekking bij de totstandkoming 

van de Omgevingsvisie.  

28 januari 2021 Motie 

Langetermijnagenda 

Motie Bescherm de rest van Wulverhorst 

Op 28 januari 2021 heeft de raad bij het vaststellen van het 

raadsvoorstel handhaving onderzoekslocaties schuifruimte de motie 

‘bescherm de rest van Wulverhorst’ (Progressief Woerden, 

ChristenUnie/SGP en WeDo/LHK) aangenomen. Via deze motie is het 

college verzocht om het stuk ten westen van de Van Zwietenweg in de 

polder Wulverhorst in de ruimtelijke structuurvisie een groene functie 

te geven en niet langer aan te merken als potentiële locatie voor een 

bedrijventerrein, om daarmee een groene bestemming voor de lange 

termijn te borgen. Via de langetermijnagenda heeft het college 

aangegeven dat deze motie verwerkt is in de ontwerp-

Omgevingsvisie.  

25 juni 2020 Raadsvoorstel 

Raadsbesluit 

Waardenkader 

Waardenkader voor de Omgevingsvisie gemeente Woerden 

Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad het Waardenkader voor de 

Omgevingsvisie vastgesteld (hamerstuk). De ontwikkeling van dit 

waardenkader is op verschillende momenten aan de orde geweest 

tijdens bijeenkomsten van de werkgroep REP/Omgevingsvisie. Dit 

waardenkader beschrijft de uitgangspunten, waarden en 

inrichtingsprincipes voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie van 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/2-september/20:00/Raadsvoorstel-Participatiekader
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/23-september/20:00/D21027331-RV-Participatiekader-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/10-juni/20:00/Themabijeenkomst-Omgevingswet-en-adviesrecht
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D210219290-Beantwoording-vragen-D66-Participatie-Omgevingsvisie-en-routekaart-Omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014538-Raadsinformatiebrief-Routekaart-Omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/18-februari/20:00/Motie-Inventariseren-van-toekomstige-woningbouwlocaties-AANGENOMEN.pdf
https://lta.nu/woerden/M-122.html
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/28-januari/20:00/Motie-Bescherm-de-rest-van-Wulverhorst-AANGENOMEN.pdf
https://lta.nu/woerden/M-115.html
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/x-20r-00499-raadsvoorstel-inzake-vaststelling-waardenkader-voor-de-omgevingsvisie-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/x-20r-00499-raadsvoorstel-inzake-vaststelling-waardenkader-voor-de-omgevingsvisie-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/20r-00497-raadsbesluit-inzake-vaststelling-waardenkader-omgevingsvisie-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/18-juni/20:00/bijlage-1-waardenkader-omgevingsvisie-gemeente-woerden-20i-02393.pdf
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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. 

 

De waarden in het definitieve waardenkader zijn: 

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 

 

6 en 15 februari 

2020 

Raadsacademie 1 

Raadsacademie 2 

Raadsacademie Omgevingswet 

In februari 2020 heeft de griffie een raadsacademie georganiseerd 

over de Omgevingswet. Tijdens de eerste bijeenkomst heeft Eelke 

Horselenberg (VNG) een presentatie gegeven over de invoering van 

de Omgevingswet en de rol van de raad daarbij. 

Tijdens de tweede bijeenkomst is onder leiding van Christiaan van der 

Berg (WagenaarHoes) aan de hand van praktijkvoorbeelden geoefend 

met de implicaties van de Omgevingswet. 

9 mei 2019 Raadsvoorstel 

Raadsbesluit 

Omgevingsagenda 

Op 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad de Omgevingsagenda 

vastgesteld (hamerstuk). In deze Omgevingsagenda staan grote 

ruimtelijke opgaven tot 2040 benoemd waarvoor richting moet 

worden bepaald. De eerste stap voor de uitvoering van de 

Omgevingswet zal de bepaling van de gewenste Woerdense identiteit 

zijn, om vervolgens met een integrale benadering te kiezen voor 

oplossingen, het creëren van kansen en het omgaan met dilemma’s. 

De Omgevingsagenda vormt een opmaat voor de op te stellen 

Omgevingsvisie, maar biedt ook houvast voor de positionering van de 

gemeente Woerden ten opzichte van de nationale, provinciale en 

regionale ruimtelijke planvorming, die op dit moment gaande is en het 

geheel van regionale samenwerkingsverbanden. 

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

https://gemeenteraad.woerden.nl/vergaderingen/Bijzondere-avond/2020/6-februari/20:00?desktop=1
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2020/15-februari/10:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2020/06-februari/20:00/presentatie-hoorcollege-omgevingswet-raadsacademie-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/09-mei/20:00/raadsvoorstel-19r-00180-omgevingsagenda-woerden-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/09-mei/20:00/raadsbesluit-19r-00183-omgevingsagenda-woerden.pdf
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 De aangekondigde invoering van de Omgevingswet, per 1 juli 2022, is aanleiding om een 

gemeentelijke Omgevingsvisie te ontwikkelen. Op basis van het overgangsrecht wordt de door 

de Raad vastgestelde Omgevingsvisie een Omgevingsvisie conform de Omgevingswet. Elke 

gemeente is onder de Omgevingswet verplicht om uiterlijk 2024 een Omgevingsvisie vast te 

stellen. 

 


