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De aanpak van het komende participatieproces over de Omgevingsvisie. 

Inleiding 
De ontwikkeling van de nieuwe Omgevingsvisie is in volle gang. Onze planning is erop gericht dat uw raad de visie nog 
dit jaar kan vaststellen. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van de Omgevingsvisie, met 
daarbij de speciale focus op het aanstaande participatietraject.   

Kernboodschap 

Proces in het kort 

Eind 2019 heeft uw raad de Omgevingsagenda 2040 Woerden vastgesteld. Hierin zijn de belangrijkste opgaven voor de 
Omgevingsvisie vastgelegd, te weten:   

Identiteit;  

Landschap;  

Wonen en leefbaarheid; 

Bedrijven;  

Energie;  

Agrarische sector;  

Mobiliteit;  

Recreatie;  



  Klimaatadaptatie;  

  Gezondheid, veiligheid en milieu;  

  Integrale benadering  

   

Ook heeft uw raad op 25 juni 2020 het Waardenkader Woerden vastgesteld. Voorafgaand aan dit besluit heeft er begin 
2020 een participatietraject plaatsgevonden waarbij iedereen in gemeente Woerden in de gelegenheid was om mee te 
praten over de waarden die de kwaliteiten van Woerden karakteriseren.   

De omgevingsagenda en het waardenkader vormen de beide kaders voor de totstandkoming van een ontwerp 
Omgevingsvisie.   

Om tot dit ontwerp te komen, zijn de opgaven op de omgevingsagenda nader geanalyseerd in de Analysefase. Hieruit 
komt naar voren dat de verschillende opgaven met elkaar samenhangen qua problematiek en ook qua oplossingsrichting. 
Tegelijkertijd heeft er ook veel recente besluitvorming plaatsgevonden over diverse beleidsthema's, zoals nieuwe 
bedrijfslocaties in het besluit Schuifruimte (2021), de Woonvisie (2020), het afwegingskader Energie (nog in ontwikkeling) 
en de Verkeersvisie (2017). Naast beleidsontwikkeling worden er ook concrete gebiedsontwikkelingen voorbereid en 
uitgevoerd. Denk aan de Poort van Woerden en de Brug Woerden West in Woerden, diverse woningbouwprojecten in de 
kernen en Veenweide in Beweging in het buitengebied. Ook voor al deze beleidskaders en gebiedsontwikkeling heeft 
participatie plaatsgevonden (of is nog gaande).   

Ook is er geconstateerd dat een aantal gebieden een nieuw toekomstperspectief nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om 
Nieuw-Middelland, waar binnenkort al de eerste paal de grond in gaat vanwege de transformatie naar woningbouw, en 
om het landelijke gebied van het Groene Hart. Tempo en gebiedsprocessen vragen hier om maatwerk en samenwerking 
met andere overheden én gebruikers.  

Met de nieuwe Omgevingsvisie gaan we geen keuzes overdoen. In de Omgevingsvisie brengen we in de eerste plaats al 
deze bestaande besluiten en lopende gebiedsprocessen samen. Tegelijkertijd willen we ook geen keuzes forceren die 
qua proces nog te pril zijn. We kijken dan ook selectief waar nog nieuwe keuzes nodig zijn en welk proces past bij deze 
keuzes.   

Parallel met de analysefase hebben wij ook nut en noodzaak van het ontwikkelen van een aantal scenario's voor de 
Omgevingsvisie onderzocht. Deze Scenarioplanning hebben we concreet gemaakt door het ontwerp vorm te geven in 
twee tijdshorizonnen: ontwikkelingen tot 2030 (met de nadruk op urgente concrete thematische opgaven, bijvoorbeeld 
wonen) en ontwikkelingen tot 2040 (met de nadruk op transitie-opgaven, bijvoorbeeld klimaatadaptatie en transitie van de 
landbouw in combinatie met bodemdaling). Ook hebben we focus en ordening aangebracht in verschillende type 
gebieden en opgaven.  

We hanteren hier 3 soorten opgaven:   

1. Richtinggevende, integrerende opgaven: Gezonde leefomgeving en bereikbaarheid;  

2. Thematische beleidsopgaven: Wonen, werken, energie, recreatie, verkeer;  

3. Structurerende opgaven: Landschap, bodem, natuur en milieu.  

   

Qua type gebieden hanteren we kernen, kernrandzones en landelijk gebied. Binnen deze gebieden zien we een aantal 
hotspots: dit zijn gebieden waarin veel belangen en opgaven samenkomen waarover we in de omgevingsvisie concrete 
uitspraken willen doen.    

Met het categoriseren van gebieden en opgaven en het hanteren van twee tijdshorizonnen, wordt het mogelijk om per 
gebied en per opgave een passend proces en een passende oplossingsrichting te ontwerpen.   

Dit betekent concreet dat de nieuwe omgevingsvisie:  

1. De thematische beleidsopgaven tot 2030 in samenhang met elkaar en met andere opgaven realiseert en 
daarvoor indien nodig locaties aanwijst. De omgevingsvisie geeft daarmee een concreet kader voor 
woningbouwopgave en locaties, de bereikbaarheid en bijbehorende infrastructuur, de invulling van 
kernrandzones (o.a. betere verbinding tussen stad en landschap) en de mogelijkheden voor recreatie. Voor 
werklocaties wordt het recente besluit Schuifruimte geïntegreerd in de Omgevingsvisie. Voor hernieuwbare 
energie wordt het afwegingskader Energie geïntegreerd in de omgevingsvisie   



2. Transitie-opgaven voor de langere termijn (2040) agendeert en al een eerste richting meegeeft;  

3. Gebiedsprogramma’s aanwijst voor gebieden waarvoor een uitgebreider gebiedsproces nodig is om tot 
oplossingsrichtingen en samenwerkingsarrangementen te komen.   

In de raadswerkgroep begin dit jaar is uw raad al geïnformeerd over de analysefase en de stand van zaken van de 
aanpak rond de scenarioplanning.  

Op dit moment staan we aan de vooravond van het participatieproces over de omgevingsvisie. In dit participatieproces 
staan de thematische beleidsopgaven wonen, recreatie en landschap, kernrandzones (stad-landverbindingen), en 
infrastructuur centraal. Dit omdat er voor deze onderwerpen concrete, nieuwe keuzes gemaakt zullen worden in de visie. 
In deze raadsinformatiebrief lichten wij de voorgenomen aanpak, de onderwerpen en de planning toe.  

Voor het participatieproces betekent dit dat het proces twee doelstellingen heeft:  

1. Het toelichten van de samenhang tussen de verschillende thematische beleidskeuzes in de ontwerp-
omgevingsvisie en de vertaling hiervan naar ruimtelijke keuzes;  

2. Het ophalen van behoeftes en ideeën op het gebied van wonen, recreatie en landschap, stad-landverbindingen, 
en bereikbaarheid, zodat inzichten uit de samenleving ons helpen bij het maken van de juiste keuzes.   

  

Aanpak participatieproces  

Het participatieproces bestaat uit verschillende onderdelen. We gebruiken hierbij een mix van verschillende vormen en 
benaderen ook specifieke doelgroepen. Het proces bestaat uit 3 stappen:   

1. Begrijpen: informeren over de omgevingsvisie en het proces en een eerste bespreking van enkele thema’s;  

2. Creëren: verdiepen op specifieke thema’s en gebieden en verkennen van oplossingsrichtingen;  

3. Concluderen: totaalbeeld presenteren en reacties ophalen.   

In de eerste stap lichten we toe wat een omgevingsvisie is en hoe het proces eruitziet. Ook halen we wensen en ideeën 
op het gebied van wonen, recreatie en landschap, stad-landverbindingen, en bereikbaarheid. In de tweede stap verdiepen 
we ons nader in deze thema’s en gaan we op zoek naar oplossingsrichtingen. Ook vragen we deelnemers naar hun 
ideeën voor de ruimtelijke ontwikkelingen in kernrandzones en de linten. En in de laatste stap komen we nog een keer 
integraal terug om te verantwoorden wat er met alle input is gedaan en de concept-omgevingsvisie toe te lichten.   

Voor de participatie delen we de gemeente op in drie clusters:  

  Kern Woerden  

  Kern Harmelen  

  Zegveld, Kamerik en buitengebied  

   

Het proces ziet er dan als volgt uit:  

Begrijpen  Creëren  Concluderen  

Per cluster 1 
stakeholdersbijeenkomst  

Per cluster 1 
stakeholdersbijeenkomst   

Per cluster een digitale enquête 
voor iedereen  

Per cluster een open bijeenkomst 
voor iedereen   

Centrale slotpresentatie voor alle clusters 
gezamenlijk   

   

In totaal hebben we 6 bijeenkomsten met stakeholders, 3 bijeenkomsten met inwoners, een enquête voor 
inwoners en een slotpresentatie voor iedereen gezamenlijk.  



Keuzethema’s voor 2030  

In het participatieproces leggen we de volgende opgaven voor aan stakeholders en inwoners, omdat deze 
onderwerpen in de periode tot 2030 spelen:  

  Wonen: De kern Woerden heeft voldoende locaties aangewezen om tot 2030 in de woningbehoefte te 
voldoen. Dit geldt echter niet voor de kernen Harmelen, Zegveld en Kamerik. Voor deze laatste kernen 
peilen we welke locaties in potentie geschikt zijn en welke locaties de voorkeur genieten. In 
kernrandzones en linten, ook die van de kern Woerden, zoeken we naar kwaliteitsverbetering door 
combinaties van wonen, landschap, werken en recreatie.   

  Landschap en groen: we bespreken hoe we de kernrandzones beter aan kunnen sluiten op het 
omliggende landschap, zodat de recreatieve voorzieningen beter bereikbaar worden voor alle inwoners. 
Daarbij sluiten we aan op de regionale concepten voor Natuur en Landschap van U16.   

  Mobiliteit: We bespreken de problematiek tussen leefbaarheid, bereikbaarheid en verdichting. Het gaat 
het niet alleen om de autobereikbaarheid, maar ook over de bereikbaarheid per fiets en openbaar 
vervoer. We verkennen ook hoe nieuwe vervoersconcepten in de toekomst de bereikbaarheid kunnen 
versterken. Hiermee creëren we een eerste kader voor de benodigde mobiliteitstransitie. Specifiek 
bespreken we ook hoe deelnemers kijken naar oplossingsrichtingen voor de verkeersproblematiek in 
Woerden-Oost.  

De Omgevingsvisie zelf bevat veel meer onderwerpen. Zoals gezegd, heeft dit te maken met het feit dat we 
geen participatie doen op eerder vastgestelde beleidskaders en onlangs doorlopen (of nog lopende) 
participatietrajecten. Bijvoorbeeld de verkeersvisie, Poort van Woerden, schuifruimte, energie en warmte en 
Nieuw-Middelland.   

  

Agenderen thema’s tot 2040  

De thema’s die tot 2040 een rol spelen in de gemeente, dan wel gebieden waarvoor we gebiedsprogramma’s 
willen opstellen na vaststellen van de Omgevingsvisie, worden in de Omgevingsvisie wel geagendeerd, maar 
hier maken we nog geen concrete keuzes voor.   

Onderwerpen die alleen ter verkenning in het participatieproces worden voorgelegd:  

  Nieuwe werklocaties na 2030;  

  Transitie landbouw en bodemdaling;   

  Transformatiegebied Harmelerwaard.  

Deze onderwerpen worden na vaststelling van de Omgevingsvisie in (gebieds)programma’s verder uitgewerkt, 
in overleg met de omgeving.   

Planning  

De planning voor het participatieproces is als volgt:  

Onderdeel 1 Begrijpen  Eind april – mei  

Onderdeel 2 Creëren   Half mei – juni  

Onderdeel 3 Concluderen  Begin juli  



   

Rol van de raad  

Uw raad wordt via deze raadsinformatiebrief geïnformeerd over het participatieproces. Met de Raadswerkgroep 
wordt verdiepend gekeken naar de omgevingsvisie en het bijbehorende participatieproces. We gaan daarin in op 
de verbinding tussen de verschillende thema’s en op specifieke onderwerpen in bepaalde gebieden. 

Van het participatieproces wordt na afloop ook een rapportage gemaakt. Hieruit is af te leiden welke inbreng is 
gegeven en hoe deze verwerkt wordt in de ontwerp-omgevingsvisie. Deze rapportage en de ontwerp-
omgevingsvisie ontvangt u in een RIB.  

Doorkijk vervolg omgevingsvisie  

Met de uitkomsten van het participatieproces en de input van de Raadswerkgroep wordt de concept-ontwerp 
Omgevingsvisie uitgewerkt door het college. Na de zomer zal dit concept ontwerp ter inzage worden gelegd 
voor zienswijzen. Vervolgens wordt het concept-ontwerp aangepast naar een definitief ontwerp. De ontwerp 
omgevingsvisie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Voor een specificering van de doorlooptijd 
verwijzen wij u naar het schema onder het kopje Vervolg.  

 
 
   
 
Financiën 
De kosten worden gedekt uit de reguliere middelen voor ruimtelijke plannen. 
 
   
 
Vervolg 

   Wat /stap  Wie stelt 
vast  Raad betrokken  Wanneer  

1
  

Participatie   

Aandachtsgebieden en thema’s  
College     April-juli 2021  

   
  Participatie met inwoners, ondernemers en 

belangengroepen           

     Rapportage participatie           

2
  

Concept ontwerp Omgevingsvisie  

  Inclusief rapportage participatie  College  Raadswerkgroep + 
RIB  September 2021  

3
  Zienswijzen   College     September-oktober 

2021  

4
  

Ontwerp omgevingsvisie  

  Inclusief rapportage participatie  

  Inclusief nota van zienswijzen  

   

College  Raadswerkgroep  November 2021  



5
  Vaststelling Omgevingsvisie  Raad     December 2021  

 
 
   
 
Bijlagen 
- 


