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Beantwoording van de vragen 
Tot onze verbazing zag de Woerdense VVD dat door de klankbordgroep Stationsgebied Zuidzijde wordt opgeroepen om 
een petitie te tekenen voor een andere Omgevingsvisie Woerden met integraal verkeersplan. Dit vinden wij opvallend, 
omdat tijdens de behandeling van de toekomst van het Stationsgebied de motie ‘Bouwen in samenhang met de 
omgeving’ is aangenomen door de raad (1 juni 2021). Deze motie roept op om ‘De bewoners actief te betrekken, 
bijvoorbeeld middels een klankbordgroep, bij de verdere uitwerking van het Stationsgebied en over keuzes terug te 
koppelen naar de klankbordgroep.’  
 
In de Omgevingsvisie ontbreekt volgens de indieners van de petitie een veilige en logische verkeersstructuur. Zij melden 
dat in de Omgevingsvisie onvoldoende aandacht is voor de benodigde infrastructuur voor de fiets, auto en voetganger. 
Als Woerdense VVD schrikken wij hiervan. Want zonder een goede blauwdruk voor de verkeersstructuur voor de gehele 
wijk ontstaan er vrijwel zeker problemen. Wij stellen dat zorgvuldigheid en toekomstbestendigheid bij ruimtelijke 
ontwikkelingen voorop moeten staan. Problemen voorkomen is beter dan ze later proberen te genezen. Vanuit deze 
zorgen hebben we daarom de volgende vragen:  
 
1. In hoeverre wordt er uitvoering gegeven aan de motie ‘Bouwen in samenhang met de omgeving'?  
In de motie ’Bouwen in samenhang met omgeving’ is het college verzocht om bij de verdere uitwerking van het 
Stationsgebied rekening te houden met de (historische) omgeving. Tevens is het college in die motie verzocht om bij de 
verdere uitwerking de bewoners actief te betrekken, bijvoorbeeld middels een klankbordgroep. We starten naar 
verwachting in de 1e helft van 2022 met het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor de eerste fase van het 
Stationsgebied en gaan zowel de bewoners als andere belanghebbenden hier actief bij betrekken. Daarmee geven we 
uitvoering aan de motie.  
 
 
2. Hoe verloopt de communicatie met de klankbordgroep volgens de wethouder? Hoe vaak is er (ongeveer) overleg 
geweest en hoe zal de communicatie/het vervolgproces gaan verlopen?  
Zoals in het antwoord bij vraag 1 is aangegeven, gaan wij bewoners en belanghebbenden actief betrekken bij het 
stedenbouwkundig plan. Wij gaan voor die participatie een passende overlegvorm opzetten waarin diverse belangen 
vertegenwoordigd zijn en gehoord worden. Nu is het wel zo dat enkele bewoners van de Van der Valk Boumanlaan, 
Linschoterweg en Minkemalaan op eigen initiatief een Klankbordgroep Stationsgebied Zuidzijde hebben opgericht. Nadat 
de stedenbouwkundige visie door de raad is vastgesteld, hebben er drie gesprekken plaatsgevonden met de 
initiatiefnemers van de Klankbordgroep Stationsgebied Zuidzijde. Daarbij is onder andere gesproken over de planning, 
samenhang en bestaande kaders van de diverse ontwikkelingen aan de zuidzijde van het spoor en is specifiek ingegaan 



op de verkeerskundige aspecten. Wij zullen deze groep blijven betrekken, maar doen dat op een manier zoals wij ook 
andere bewoners en belanghebbenden benaderen over de plannen voor het stationsgebied. De initiatiefnemers van de 
Klanbordgroep Stationsgebied Zuidzijde zijn er mee bekend dat onze inzet erop gericht is om diverse belangen in beeld 
te krijgen, zodat de raad een afgewogen oordeel kan vormen en besluit kan nemen. Dat hebben wij toegelicht in de 
gesprekken die wij met de initiatiefnemers van de Klankbordgroep Stationsgebied Zuidzijde hebben gehad.  
 
 
3. In hoeverre is er een verkeersstructuur voor de fiets, auto en voetganger bepaald voorafgaand aan het bepalen van de 
bouwblokken en/of landschapsindeling? Indien eerst bouwblokken zijn vastgesteld en geen verkeersstructuur, waarom is 
er voor deze volgorde gekozen?  
De door uw raad vastgestelde stedenbouwkundige visie is op een integrale manier tot stand gekomen. Diverse 
onderwerpen zoals verkeer, groen, water, bebouwing en functies zijn daarbij in samenhang met elkaar in ogenschouw 
genomen. Zowel voor het schaalniveau van de gehele Poort van Woerden als voor het schaalniveau van het 
stationsgebied.  
 
 
De klankbordgroep geeft aan dat het niet eenvoudig is om tijdens bijeenkomsten tot een constructief meedenken te 
komen, omdat er een oplossing wordt gezocht voor een probleem dat weer voor een verkeersprobleem zorgt op een 
andere locatie. Zo is er binnen het plan ‘de Poort van Woerden’ een deelgebied Snellerpoort, Stationsgebied en Nieuw-
Middelland. Het lijkt erop dat de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor een deelgebied naar het beste van hun kunnen 
voor dat gebied een integrale afweging maken. Maar dat de onderlinge samenhang van de deelgebieden met elkaar of 
met Woerden nog ontbreekt. Een voorbeeld hiervan is dat de veilige fietstunnel onder de omgelegde Steinhagenseweg 
zorgt voor een nog onveiligere situatie bij de eerste kruising verderop. 
  
4. In hoeverre worden de verkeerseffecten van deelgebieden doorberekend naar andere gebieden?  
Er heeft aan de hand van het Woerdense verkeersmodel een globaal onderzoek plaatsgevonden naar het toekomstig 
wegennet. Dit onderzoek is tijdens een themasessie op 29 april 2021 aan uw raad gepresenteerd, zie 
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/29-april/20:00 en 
https://hoofdwegenstructuurwoerden.ireport.royalhaskoningdhv.com/. Daardoor hebben we in grote lijnen zicht op de 
gevolgen van de diverse ontwikkelingen in Woerden. Bij de uitwerking van een project krijgen we concreet inzicht in de 
gevolgen en de te nemen maatregelen om te zorgen dat Woerden veilig, leefbaar en bereikbaar blijft. Zodoende hebben 
we bij de uitwerking van de ongelijkvloerse kruising onder de omgelegde Beneluxlaan geconstateerd dat deze maatregel 
gevolgen heeft voor het kruispunt Amsterdamlaan – Eilandenkade.  
 
 
5. Is er een overkoepelende verkeersstructuur voor de fiets, auto en voetganger voor het gehele gebied ‘de Poort van 
Woerden’?  
Ja, deze is verankerd in het Wegencategoriseringsplan en een fietsnetwerkkaart (als uitwerking van de Strategienota 
Verkeersvisie 2030).  
 
 
6. In hoeverre kunnen de plannen voor de Poort van Woerden op verkeerstechnisch niveau aansluiten op de 
Verkeersvisie 2030?  
De uitgangspunten uit de Verkeersvisie 2030 zijn onder andere grondlegger geweest voor de plannen voor de Poort van 
Woerden. Hierin is namelijk vastgelegd dat de fiets (en voetganger) prioriteit krijgt voor binnengemeentelijke 
verplaatsingen en dat de auto ondergeschikt is (secundaire rol). Deze uitgangspunten zijn goed terug te zien in de 
plannen en structuren van de Poort van Woerden waarin de auto te gast is en de fiets -en voetverbindingen naar het 
station en het centrum (en vice versa) zijn geoptimaliseerd.   
 
 
De Omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving en het grondgebied van de 
gemeente Woerden. Deze visie is vooral van invloed op gebieden die nog ontwikkeld worden of herontwikkeld worden.  
 
7. In hoeverre wordt er voor de Omgevingsvisie een kaart met de toekomstige verkeersstructuur voor fiets, auto en 
voetgangers voor Woerden opgesteld en wordt hierbij aangesloten bij de Verkeersvisie 2030?  
In de Omgevingsvisie is op pagina 78-79 een kaart opgenomen waarin de mobiliteitsstructuur is weergegeven. Daarin is, 
conform de Verkeersvisie -en Strategienota 2030, te zien met welke onderzoeken en welke maatregelen gemeente 
Woerden voor 2030 wil zorgen voor een leefbare, veilige en bereikbare gemeente.   
 
 
 
8. Zijn de huidige en toekomstige verkeersstromen in het Woerdense verkeersmodel in beeld gebracht? En zo ja, wat zijn 
de effecten van de woningbouwlocaties op de bereikbaarheid van Woerden, de wijken en de verkeersveiligheid?  
Ja. Er heeft aan de hand van het Woerdense verkeersmodel een onderzoek plaatsgevonden naar het toekomstig 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/29-april/20:00
https://hoofdwegenstructuurwoerden.ireport.royalhaskoningdhv.com/


wegennet (zie link bij antwoord op vraag 4). Hierbij is een globaal beeld verkregen van de effecten van de verschillende 
(op dat moment meest zekere aantallen) woningbouwprojecten op het Woerdense wegennet en wordt beschreven welke 
verkeersmaatregelen nodig zijn zodat we ook in de toekomst een veilige, leefbare en bereikbare gemeente kunnen 
blijven. Deze verkeersmaatregelen worden momenteel gevat in het Meerjaren Verkeersplan (MVP). Hierin zien we dat er 
geïnvesteerd moet worden in ons wegennet. Ook zien we dat er voor (het bepalen van de exacte hoogte van) de 
investering een verdiepingsslag moet worden gemaakt. De provincie Utrecht heeft aangeboden hierin samen op te 
trekken. Het resultaat van de verdiepingsslag is uiteindelijk nodig voor het lobbytraject voor cofinanciering.  
  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/046747 



 

1 van 2 

Schriftelijke vragen - Omgevingsvisie Zonder Oog voor de Omgeving? 

Tot onze verbazing zag de Woerdense VVD dat door de klankbordgroep Stationsgebied Zuidzijde 
wordt opgeroepen om een petitie te tekenen voor een andere Omgevingsvisie Woerden met 
integraal verkeersplan. Dit vinden wij opvallend, omdat tijdens de behandeling van de toekomst van 
het Stationsgebied de motie ‘Bouwen in samenhang met de omgeving’ is aangenomen door de raad 
(1 juni 2021). Deze motie roept op om ‘De bewoners actief te betrekken, bijvoorbeeld middels een 
klankbordgroep, bij de verdere uitwerking van het Stationsgebied en over keuzes terug te koppelen 
naar de klankbordgroep.’  
 
In de Omgevingsvisie ontbreekt volgens de indieners van de petitie een veilige en logische 
verkeersstructuur. Zij melden dat in de Omgevingsvisie onvoldoende aandacht is voor de benodigde 
infrastructuur voor de fiets, auto en voetganger. Als Woerdense VVD schrikken wij hiervan. Want 
zonder een goede blauwdruk voor de verkeersstructuur voor de gehele wijk ontstaan er vrijwel zeker 
problemen. Wij stellen dat zorgvuldigheid en toekomstbestendigheid bij ruimtelijke ontwikkelingen 
voorop moeten staan. Problemen voorkomen is beter dan ze later proberen te genezen. Vanuit deze 
zorgen hebben we daarom de volgende vragen: 
 

1. In hoeverre wordt er uitvoering gegeven aan de motie ‘Bouwen in samenhang met de 
omgeving’? 

2. Hoe verloopt de communicatie met de klankbordgroep volgens de wethouder? Hoe vaak is 
er (ongeveer) overleg geweest en hoe zal de communicatie/het vervolgproces gaan 
verlopen?  

3. In hoeverre is er een verkeersstructuur voor de fiets, auto en voetganger bepaald 
voorafgaand aan het bepalen van de bouwblokken en/of landschapsindeling? Indien eerst 
bouwblokken zijn vastgesteld en geen verkeersstructuur, waarom is er voor deze volgorde 
gekozen?  

 
De klankbordgroep geeft aan dat het niet eenvoudig is om tijdens bijeenkomsten tot een constructief 
meedenken te komen, omdat er een oplossing wordt gezocht voor een probleem dat weer voor een 
verkeersprobleem zorgt op een andere locatie. Zo is er binnen het plan ‘de Poort van Woerden’ een 
deelgebied Snellerpoort, Stationsgebied en Nieuw-Middelland. Het lijkt erop dat de ambtenaren die 
verantwoordelijk zijn voor een deelgebied naar het beste van hun kunnen voor dat gebied een 
integrale afweging maken. Maar dat de onderlinge samenhang van de deelgebieden met elkaar of 
met Woerden nog ontbreekt. Een voorbeeld hiervan is dat de veilige fietstunnel onder de omgelegde 
Steinhagenseweg zorgt voor een nog onveiligere situatie bij de eerste kruising verderop. 
 

4. In hoeverre worden de verkeerseffecten van deelgebieden doorberekend naar andere 
gebieden?  

5. Is er een overkoepelende verkeersstructuur voor de fiets, auto en voetganger voor het 
gehele gebied ‘de Poort van Woerden’?  

6. In hoeverre kunnen de plannen voor de Poort van Woerden op verkeerstechnisch niveau 
aansluiten op de Verkeersvisie 2030?  

 
De Omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving en het 
grondgebied van de gemeente Woerden. Deze visie is vooral van invloed op gebieden die nog 
ontwikkeld worden of herontwikkeld worden.  
 

7. In hoeverre wordt er voor de Omgevingsvisie een kaart met de toekomstige 
verkeersstructuur voor fiets, auto en voetgangers voor Woerden opgesteld en wordt hierbij 
aangesloten bij de Verkeersvisie 2030? 



 

2 van 2 

8. Zijn de huidige en toekomstige verkeersstromen in het Woerdense verkeersmodel in beeld 
gebracht? En zo ja, wat zijn de effecten van de woningbouwlocaties op de bereikbaarheid 
van Woerden, de wijken en de verkeersveiligheid? 

 
Namens De Woerdense VVD,  
 
Florian Bos 
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