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Aanleiding

• Besluitvorming Omgevingsvisie na de 
gemeenteraadsverkiezingen verplaatst

• Motie met een aantal wijzigingsvoorstellen voor de 
omgevingsvisie

• Middels raadsinformatiebrief toegelicht hoe invulling is gegeven 
aan de motie

• Omgevingsvisie is aangepast en opnieuw aan u aangeboden 
ter besluitvorming
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Terugblik besluitvormingsproces

Stap 1: Omgevingsagenda (raad, 2019)

Stap 2: Waardenkader (inclusief participatie) (raad, juni 2021)

Stap 3: Participatie opgaven (mei-juni-juli 2021)

Stap 4: Ontwerp-Omgevingsvisie (college, oktober 2021)

Stap 5: Zienswijzen (najaar 2021) & nota van zienswijzen

Stap 6: Vaststelling door raad (voorjaar 2022)
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Waarom een omgevingsvisie
Behoefte aan:

1. een actueel samenhangend ruimtelijk kader en keuzes op hoofdlijnen (structuurvisie 

verouderd) en

2. In samenhang brengen en vastleggen van eerdere ruimtelijke ontwikkelingen (bijv. 

Snellerpoort, Nieuw Middelland, Stationsgebied en daarbij behorende nog te maken keuzes op 

bijvoorbeeld het gebied van mobiliteit, groen en biodiversiteit en gezonde leefomgeving

3. Positionering van Woerden in de IRP/regio in de regionale planvorming voor wonen, mobiliteit, 

werken, landschap, recreatie en duurzame energieopwek.

4. Omgevingsvisie nodig voor goede voorbereiding op de Omgevingswet (basis voor 

buitenplanse afwijkingen, nieuw Omgevingsplan, adviesrecht raad, Programma’s)
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Karakter van de visie

1) Kader op hoofdlijnen ruimtelijke ontwikkeling van Woerden tot 2040

2) In samenhang vastleggen van grote ruimtelijke keuzes uit vorige raadsperiode. 

3) Agenderen nieuwe opgaven voor uitwerking in samenwerking met ketenpartners en 

belanghebbenden 

1) integrale gebiedsprogramma’s (bijv gebied bij de Harmelerwaard)

2) Beleidsprogramma’s (bijv Biodiversiteit)

4) Procesafspraken over gebiedsprocessen, participatie 

5) Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen te agenderen in de toekomst voor een programma
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Context van de Omgevingsvisie
• Grote urgentie voor wonen, mobiliteit en werklocaties tot 2040, in onderlinge samenhang 

• Grote ruimtelijke keuzes al voor een deel gemaakt (Bijv. Nieuw Middelland, Stationsgebied 

Snellerpoort)

• Voor de kernen dienen nog locaties te worden gevonden. Deze visie biedt het kader om dit 

locatieonderzoek op te starten

• Voor werken liggen locaties vast tot 2030. Nader onderzoek nodig voor de periode 2030-2040

• Nader onderzoek en belangenafweging is nodig, voor goede, gedragen keuzes voor locaties, en 

mobiliteitsoplossingen. En ook in samenhang met andere thema’s op de Omgevingsagenda, zoals 

gezondheid, veiligheid, natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Hier kunnen we niet op vooruit 

lopen.

• Omgevingsvisie vormt het samenhangende kader voor het starten van de onderzoek, participatie Dit 

gebeurt in gebiedsprogramma en beleidsprogramma’s. 12-05-2022



Motie

Vraagt om uitwerking in visie of in programma van: 

• de integratie en situering van biodiversiteit, natuurwaarden en klimaatadaptie;

• de sociale samenhang, leefbaarheid en voorzieningen in de bestaande wijken;

• De kunst in de openbare ruimte;

• de effecten van de woningbouw op de verkeersafwikkeling, inclusief de fiets; 

• de voorzieningen op het gebied van gezondheid, cultuur, sport en recreatie;

• de (woon)invulling van de boerenerven en vrijkomende agrarische bebouwing;

• de onderbouwing ten aanzien van onderzoeksgebied voor woningbouw ten noorden van 

Harmelen. 
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Hoe komt dit terug in de aangepaste 
Omgevingsvisie?
1) Sluit aan op het karakter van de visie

2) Vervolgproces na vaststelling van de omgevingsvisie biedt de 

mogelijkheid om alle onderwerpen de komende raadsperiode uit te 

werken

3) Onderwerpen zijn wel verduidelijkt (bijvoorbeeld samenhang 

woningbouw en verkeer)

4) Onderwerpen expliciet toegevoegd als onderdeel van de uit te werken 

gebiedsprogramma’s (bijvoorbeeld biodiversiteit)
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Toelichting op het instrument programma

• Nieuw instrument omgevingswet

• Biedt mogelijkheid voor nadere uitwerking van een thema of een gebied

• Als raad mogelijk om kaders mee te geven voor de uitwerking (startnotitie) of het 

agenderen van nieuwe onderwerpen voor een programma

• Programma’s vormen na vaststelling de basis voor actualisatie van de Omgevingsvisie

• U kunt ook kaders meegeven voor de prioritering en fasering van bepaalde gebieden of 

onderwerpen die geagendeerd staan.

• Visie is een kader op hoofdlijnen (mal), inkleuring daarvan vindt plaats door thematische 

en gebiedsprogramma’s. Welke weer de basis vormt voor vernieuwing/actualisering van 

de visie.
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