
AANVRAAGFORMULIER AGENDACOMMISSIE 

Thema-avond 
 
Om binnen Raad op Donderdag een Thema-avond met de gemeenteraad in te plannen, vragen we je 

een verzoek in te dienen bij de agendacommissie van de gemeenteraad. Gebruik daarvoor 

onderstaande vragenlijst en stuur die aan raadsgriffie@woerden.nl. De griffie bereidt op basis van dit 

formulier een advies aan de agendacommissie voor. Eventueel vindt over dit advies nog afstemming 

plaats. In verband met de grote agendavoorraad kan het voorkomen dat de agendacommissie je 

verzoek niet honoreert of een alternatief voorstelt, bijvoorbeeld het opstellen van een 

raadsinformatiebrief. 

De aanleverdeadline voor verzoeken aan de agendacommissie vind je in het intern planningsschema. 

Kijk daarvoor op de PIM-pagina ‘de griffie informeert’.  

 

Portefeuillehouder 

Tymon de Weger 

 

Opsteller 

Erin Tselekis 

 

Onderwerp 

Ontwerp-omgevingsvisie en vervolgproces vaststelling  

 

Aanleiding 

Deze bestuursperiode is er gewerkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Dit vanwege de voorbereiding 

op de Omgevingswet én omdat de structuurvisie na ruim 10 jaar toe is aan vernieuwing.  

De raad is regelmatig betrokken bij het  planproces en de inhoudelijke richting.  Na het 

participatieproces, dit voorjaar tot de aan de zomer, heeft het college de ontwerp-Omgevingsvisie 

uitgewerkt. Vastelling door het college volgt medio oktober.  

Voor de vervolgproces van het ontwerp naar vaststelling in de raad willen we de raad informeren 

over de inhoud van het ontwerp. Ook willen we de raadsleden consulteren over de manier waarop zij 

om willen gaan met het besluitvormingsproces in de raad, mede in het licht van de aankomende 

verkiezingen in maart 2022.  

  

Doel 

Informatie over de ontwerp-Omgevingsvisie en raad consulteren over het vaststellingsproces in de 

raad.  

 

Urgentie 

Urgent, gezien de komst van de Omgevingswet (juli 2022), de afweging over het wenselijke moment 

van vaststelling van de Omgevingsvisie, voor of na de verkiezingen en het 

besluitvormingsproces/doorlooptijd dat gepaard gaat met deze vaststelling (o.a. zienswijzen).  

 

Benodigde tijd 

Een uur 

 

Opzet 

Presentatie ter toelichting op de ontwerp-Omgevingsvisie en interactief gedeelte waarin de raad 

wordt geconsulteerd over het besluitvormingsproces 
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