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Toelichting Omgevingsvisie Woerden (15 min)

Proces bestuurlijke besluitvorming en vragen (15 min)

Vragen en discussie
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Wat en waarom een Omgevingsvisie? 

1. Voorbereiding invoering Omgevingswet 

• Leren en ontwikkelen qua integrale beleidsontwikkeling en instrumentarium

2. Eigen positionering in regionale tafels qua opgaven, samenwerking én middelen

3. Uitvoering omgevingswet

• Visie heeft integraal en strategisch karakter: kaderstellend voor andere instrumenten Omgevingswet 

– Het kunnen opstellen van het nieuwe Omgevingsplan na inwerkingtreding van de wet

– Het uitwerken van (gebieds)programma’s en organiseren van participatie en bestuurlijke samenwerking

– Beoordelen van initiatieven en vergunningen bij afwijkingen

– Organiseren van bestuurlijke rolverdeling raad en college in adviesrecht en delegatiebesluit (zie thema-avond 11 

november)

– Daarmee ondersteunend voor de kwaliteit van onze dienstverlening
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Uitgangspunten ontwikkeling ontwerp 
omgevingsvisie
1. De allereerste Omgevingsvisie

• Leerproces voorbereiding Omgevingswet

– Bestuurlijk, ambtelijk, participatie

• Integratie van veel recente beleidskaders en vertaling naar gebieden

• Procesafspraken waar inhoudelijk meer onderzoek en participatie nodig is

2. De omgevingsagenda (raad 2019):

• Opgaven in de visie zijn verschillend van karakter qua

• Gemeentelijke invloedsfeer, tempo, interbestuurlijke samenwerking en participatie 
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Daarom: Dynamische visie
Ruimte voor uitwerking, leren, bijstelling en dialoog

• Bestuurlijk, politiek en ambtelijk, en met initiatiefnemers, belanghebbenden en de regio.

• Daarmee recht doen aan de soorten opgaven, behoefte aan participatie en het bestuurlijke en politieke 

discours.  

Hoe? 

• Combinatie van inhoud én procesafspraken voor 

• gebieden en participatie en 

• agenderen opgaven en interbestuurlijke samenwerking

• Geen controversiële keuzes maar integratie van bestaande beleidsplannen, als vertrekpunt voor de eerste visie

• Gehele en gedeeltelijke actualisatie van visie is mogelijk (niet gebonden aan 10 jaarstermijn)

Teneinde: Adequaat in kunnen spelen op vraag van bestuur, de opgaven en behoefte in de samenleving
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Structuur en inhoud
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Huidige ruimtelijke hoofdstructuur

Hoofdstuk 3 Trends en ontwikkelingen

Hoofdstuk 4 Waarden en uitgangspunten

Hoofdstuk 5 Visie op hoofdlijnen (integraal)

Hoofdstuk 6 Gebieden (Integraal)

Hoofdstuk 7 Visie per thema (uitwerking op thema’s)

Hoofdstuk 8 Vervolg proces

Hoofdstuk 9 Participatie
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Visie op hoofdlijnen
Gezond, vitaal, inclusie, veilig  duurzaam

Richtinggevend voor in keuzes voor wonen, werken, mobiliteit en landschap

• Binnenstedelijke ontwikkeling in Woerden wonen en werken
• Extra bedrijventerreinen tot 2030 binnen schuifruimte, 

nader onderzoek voor uitbreiding na 2030 (irt resultaten Schuifruimte en 
binnenstedelijke transformatie)

• In dorpskernen ook woonlocaties buiten bestaande dorpsranden 
(gebiedsproces)

• Meer wonen en werken leidt tot meer verkeer. Daarom een 
Oostelijke randweg 
meer ruimte voor fiets/voetgangers in stad/de wijken

• Landschap en Recreatie: ontwikkeling groene scheg (regionaal), 
groenblauwe assen

• Kernrandzones: betere verbinding tussen stad en land (meer 
kwaliteit)

• Klimaatadaptatie, energie, warmte, bodemdaling: volgen bestaand 
beleid
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Uitwerking gebieden en processen



Besluitvormingsproces 

• College: 26 oktober 2021: Ontwerp vastgesteld

• Zienswijzen: 5 november 2021 – 16 december 2021 

• Verkennen besluitvormingsproces met raad: 18 november 2021

• Besluitvorming: 24 februari 2022
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Overwegingen 
Met het vaststellen van een Omgevingsvisie

• Codificeren we integrale beleidskeuzes en inbreng van participanten tijdens het totstandkomingsproces

• Bij inwerkingtreding van de wet (1 juli 2022) kunnen we meteen aan de slag met de uitvoering van de nieuwe 

Omgevingswet, omdat:

• Er een kader is voor inrichting van de bestuurlijke en ambtelijke werkprocessen (oa. Adviesrecht raad)

• Ondersteunt het haalbaarheidsverzoeken en vergunningenproces

• Er gestart kan worden met het vernieuwen van de Omgevingsplannen die bij de invoering van rechtswege zijn ingesteld

• Ondersteunt de kwaliteit van onze dienstverlening

• Efficiëntie en doorlooptijden van de gemeentelijke werkprocessen 

• transparante interactie met initiatiefnemers en de samenleving,

• Geeft nieuwe raad houvast bij financiële investeringen en reserveringen in het ruimtelijk domein

• Versterkt de onderhandelingspositie voor regionale en landelijke financiële bijdragen 
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Vragen en discussie
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