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Inleiding 
Het beleidskader binnenstad 2018-2022 dient geactualiseerd te worden voor de komende periode tot 2030. Voor het 
opstellen ervan is de bijgevoegde startnotitie opgesteld. Het beoogde doel van de startnotitie is een actueel beleidskader 
binnenstad 2023-2030 opstellen die tot stand is gekomen in samenwerking met de partners in de binnenstad en door de 
gemeenteraad vastgesteld is. Het beleidskader binnenstad is richtinggevend voor beleid en toetsing van nieuwe 
initiatieven in de binnenstad. Met het beleidskader wordt een gebiedsgerichte uitwerking gegeven aan de omgevingsvisie 
voor de binnenstad. Gedurende de looptijd van het huidige beleidskader 2018-2022 is met de partners (de vestingraad en 
de kerngroep Vitale binnenstad) in de binnenstad het eindrapport Vitale binnenstad tot stand gekomen. De partners in de 
vestingraad zijn: De BIZ vereniging stadshart Woerden, Koninklijke horeca Nederland afdeling Woerden, Cultuur 5, 
Rijngracht Comite, Erfgoedorganisaties, Woerden marketing, de Markten, Stichting platform binnenstad bewoners 
Woerden en de gemeente Woerden. Het eindrapport Vitale binnenstad bestaat uit een Visie (fase 1), Instrumentarium 
(fase 2) en het actieplan (fase 3). De visie (Resultaat fase 1: Koers Vitale binnenstad Woerden 2030) uit het eindrapport 
Vitale binnenstad wordt opgenomen in het beleidskader binnenstad voor de periode tot 2030. Het instrumentarium en de 
samenwerking worden later uitgewerkt in het actieplan binnenstad. 
 
   
 
Kernboodschap 
Het beleidskader binnenstad 2018-2022 dient geactualiseerd te worden voor de komende periode tot 2030. Met het 
beleidskader wordt een gebiedsgerichte uitwerking gegeven aan de omgevingsvisie voor de binnenstad. Met het 
beleidskader 2018-2022 is samen met de partners in de binnenstad (vestingraad en kerngroep Vitale binnenstad) gewerkt 
aan een Pilot Vitale binnenstad. Dit heeft het eindrapport Vitale binnenstad opgeleverd. De visie (fase 1) uit het 
eindrapport Vitale binnenstad wordt opgenomen in het beleidskader binnenstad voor de periode tot 2030.  
 
 
  
 



   
 
Financiën 
Dekking kosten opstellen beleidskader binnenstad 2023-2030” uit regulier EZ binnenstad budget (2023). 
  
 
   
 
Vervolg 

  Participatie wordt georganiseerd: De vestingraad is actief betrokken. De partners in de vestingraad zijn: De BIZ 
vereniging stadshart Woerden, Koninklijke horeca Nederland afdeling Woerden, Cultuur 5, Rijngracht Comite, 
Erfgoedorganisaties, Woerden marketing, de Markten, Stichting platform binnenstad bewoners Woerden, en de 
gemeente Woerden.  

  De manier waarop we willen participeren is: MEEpraten: Inwoners en partners geven hun meningen, ervaringen 
en ideeën over een plan/project. Het besluit en de uitvoering blijft bij de initiatiefnemer/ gemeente. 

  Het college stelt het eindconcept beleidskader binnenstad 2023-2030 op in Q2 2023 en stuurt deze ter 
vaststelling door naar de raad. 
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Aanleiding en huidige situatie  
Wat is er aan de hand? 
Het beleidskader binnenstad 2018-2022 dient geactualiseerd te worden voor de komende 
periode tot 2030. Het Beleidskader binnenstad is richtinggevend voor beleid en toetsing van 
nieuwe initiatieven in de binnenstad. In de omgevingsvisie is de binnenstad opgenomen met 
en gebiedgerichte opgave. In het nieuwe beleidskader gaan we een gebiedsgerichte 
uitwerking geven aan de omgevingsvisie voor de binnenstad. Met het beleidskader 2018-2022 
is samen de partners in de binnenstad (Vestingraad en kerngroep Vitale binnenstad) gewerkt 
aan een pilot Vitale binnenstad. Dit heeft het eindrapport Vitale binnenstad opgeleverd. Het 
eindrapport bevat een Visie (fase 1), Instrumentarium (fase 2) en een actieplan (fase 3). 
Alleen de visie (resultaat Fase 1 ‘koers Vitale binnenstad Woerden 2030’) uit het eindrapport 
Vitale binnenstad wordt uitgewerkt in het beleidskader binnenstad voor de periode tot 2030. 
Het instrumentarium en de samenwerking worden later uitgewerkt in het nader op te stellen 
actieprogramma Vitale binnenstad. Het opstellen van het beleidskader binnenstad is een van 
de actiepunten die zijn opgenomen in het Economisch actieplan (EAP). In het beleidskader 
wordt ingezet op de brede welvaartsontwikkeling, dit is het uitgangspunt van het EAP. Brede 
welvaartsontwikkeling richt zich op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen, een 
duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te 
maken. Vanuit andere beleidsvelden zijn er ook visies bijgekomen die uitwerking krijgen in het 
beleidskader binnenstad. Dit zijn; het beleidsplan gemeentelijk water en klimaatbestendig 
2023-2027, de ontwikkelthema‘s 2020-2023 uit het cultuurmanifest en de actualisatie van de 
detailhandelstructuurvisie in 2021. 
 

1. Gewenste situatie en urgentie  
Het beoogde doel is een actueel beleidskader binnenstad 2023-2030 die tot stand is gekomen 
in samenwerking met de partners in de binnenstad en door de gemeenteraad vastgesteld is. 
Er is gekozen voor een looptijd tot 2030 om de looptijd van het beleidskader te 
synchroniseren met de omgevingsvisie (scope tot 2030 en 2040) en de visie uit het 
eindrapport Vitale binnenstad 2030. Met het beleidskader binnenstad 2023-2030 wordt en 
gebiedsgerichte uitwerking gegeven aan de omgevingsvisie voor de binnenstad. De visie uit 
het eindrapport vitale binnenstad wordt uitgewerkt in het beleidskader.Ook is er tijdens de 
looptijd van het beleidskader 2018-2022 gestart met de pilot vitale binnenstad.  
 
In de pilot is er samen met de partners in de binnenstad gewerkt aan het eindrapport Vitale 
binnenstad. Hierbij zijn duidelijke keuzes gemaakt voor de invulling van de binnenstad naar de 
toekomst. De visie uit het eindrapport vitale binnenstad is een belangrijke bouwsteen voor het 
beleidskader 2023-2030. De visie uit het eindrapport biedt een actueel kader voor de 
ruimtelijke invulling van de binnenstad. Na vaststelling van het beleidskader binnenstad 2023-
2030 wordt het actieplan Vitale binnenstad met de partners in de binnenstad opgesteld. In de 
begroting is hiervoor budget gereserveerd voor de komende vier jaar (€50.000,- in 2023, 
€75.000,- in 2024, €100.000,-  in 2025 en €100.000,- 2026). Het actieplan wordt pas 
opgesteld na besluitvorming over het beleidskader binnenstad 2023-2030. 
 
 
 

2. Beleidsopdracht 
De opdracht is het actualiseren van het beleidskader binnenstad. Dit doen we in 
samenwerking met de partners in de binnenstad. Deze partners zijn vertegenwoordigd in de 
Vestingraad en de kerngroep Vitale binnenstad. We starten in Q1 2023 en het beleidskader is 
gereed in Q2 2023. 
  

3. Draagvlak en risico’s  
De visie uit het eindrapport Vitale binnenstad is een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe 
beleidskader binnenstad. Dit eindrapport is na een intensief participatietraject met de 
kerngroep vitale binnenstad, gedurende de looptijd van het huidige beleidskader 2018-2022 
tot stand gekomen. De belanghebbende in de binnenstad hebben de mogelijkheid te 
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participeren via de Vestingraad. De Vestingraad is een werkgroep platform van verschillende 
partners in de binnenstad. De Vestingraad heeft een binnenstadsvisie (2017, Woerden 
Vestingstad) opgesteld. Deze binnenstadsvisie is (naast het eindrapport vitale binnenstad) 
een belangrijke bouwsteen voor het beleidskader binnenstad. De partners in de vestingraad 
zijn: De BIZ vereniging stadshart Woerden, Koninklijke horeca Nederland afdeling Woerden, 
Cultuur 5, Rijngracht Comite, Erfgoedorganisaties, Woerden marketing, de Markten, Stichting 
platform binnenstad bewoners Woerden en de gemeente Woerden.  
 

4. Globale aanpak  
 

Projectfase Activiteiten Doorlooptijd of 
voorlopige data 

Definitie • Goedkeuren startnotitie door opdrachtgevers/college 
• Informeren gemeenteraad met RIB startnotitie 

Q1 2023 

Voorbereiding • Formatie interne werkgroep beleidskader binnenstad 
• Vestingraad informeren over het proces. De Vestingraad vormt 

na consultatie van de achterbannen de klankbordgroep voor 
het beleidskader binnenstad 

Q1 2023 

Uitvoering • Opstellen concept beleidskader binnenstad 2023-2030 
• Sessies met de Vestingraad 

Q1 en Q2 2023 

Vaststelling • Goedkeuren beleidskader binnenstad 2023-2030 door 
opdrachtgevers/college  

• Goedkeuren beleidskader binnenstad 2023-2030 door 
gemeenteraad 

Q2 2023 
 
Q3 2023 

Implementatie • Communicatie advies vragen Q1 2023 

Evaluatie van 
het proces 

• Evaluatie met opdrachtgevers en projectleden  Q3 2023 

Evaluatie van 
het beleid 

• Evaluatie en eventuele bijstelling van het nieuwe beleid d.m.v 
tussentijdse evaluaties en updates 

2023-2030 

 

5. Organisatie 
De interne organisatie voor het opstellen van het beleidskader binnenstad ziet er als volgt uit: 
Het EZ cluster stelt het beleidskader binnenstad 2023-2030 op. Daarbij worden de volgende 
afdelingen betrokken: 

• Realisatie en beheer 

• Cultuur en erfgoed 

• Wonen 

• Verkeer 

• Veiligheid, toezicht en handhaving 

• Stedebouw 

• Duurzaamheid en energietransitie 

• Sociaal domein 

• Openbare orde en veiligheid 

• Ruimtelijke ordening  
Communicatie wordt gevraagd mee te kijken met de opmaak van het beleidskader binnenstad 
en de communicatie erover. 
 

De externe organisatie voor het opstellen van het beleidskader zal voornamelijk bestaan uit de 
Vestingraad. De manier waarop we willen participeren is: MEEpraten: Inwoners en partners 
geven hun meningen, ervaringen en ideeën over een plan/project. Het besluit en de uitvoering 
blijft bij de initiatiefnemer/ gemeente 
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6. Kosten, baten en dekking  
Uren EZ inschatting: 100 
 
Verschillende afdelingen worden betrokken bij het interne deel van het proces. De totale 
geschatte uren daarvoor zijn: 

• Realisatie en beheer, Cultuur en erfgoed, Wonen, Verkeer, Veiligheid, toezicht en 
handhaving, Stedebouw, Duurzaamheid en energietransitie, Sociaal domein, 
Openbare orde en veiligheid, Ruimtelijke ordening (Dit is het totaal aantal uren van 
de clusters bij elkaar)          100 

• Communicatie:          10 

• Participatie:           10 
Dekking van de bovenstaande kosten: budget Coordinatie binnenstad 2023. 

 

7. Vervolgstappen 
Het college stelt de startnotitie vast en informeert de raad doormiddel van een 
Raadsinformatiebrief. 

 
 
 


	D23088534 Raadsinformatiebrief - Startnotitie 'Beleidskader binnenstad 2023-2030'
	Startnotitie beleidskader binnenstad 2023 -2030_2

