Veenweiden in beweging

Goed idee
• Bermen verstevigen
• Onderwaterdrainage /
drukdrains
• Fietspad langs
Oortjespad
• Kavelruil en vrijwillig
uitplaatsen boeren

Nader onderzoeken
• Zware olifanten weren
• Kavelpaden verbinden
en delen
• Fietspad N212 voor
landbouwverkeer
• Recreatie en natuur
versterken
• N401 doortrekken
• Volumes en gewicht
(melk, mest, voer)
• Nieuwe teelten
• Woningbouw icm
waterberging

Geen goed idee
• Forenzen carpolen
• Stoplichten
• Eenrichtingsverkeer
• Weg in / op Kamerikse
wetering
• RMO's rijden met extra
as naar beneden

De maatschappelijke opgave

Optimale balans natuur, landbouw, water,
cultuurhistorie, landschap en recreatie
Circulair, CO2-neutraal, klimaat- en
bodemdalingsbestendig
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Gemeente Woerden

Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden

Provincie Utrecht

In 2050 circulair, CO2 neutraal,
klimaatbestendig en
bodemdalingsbestendig.
Samenhang stad met cope
landschap en kernen maakt
Woerden sterk.

Veilig, voldoende en schoon water.
Optimale waterpeilen waarbij
rekening wordt gehouden met het
voorkomen van wateroverlast en
het verbeteren van de
waterkwaliteit.

Een krachtig en vitaal landelijk
gebied, met een goede balans
tussen natuur, landbouw, water,
cultuurhistorie, landschap en
recreatie. De groei- en
vestigingsmogelijkheden voor de
landbouw moeten passen bij de
schaal en de kwaliteit van het
landschap (Kwaliteitsgids
Utrechtse Landschappen).

Woerden sterkere positie als
gastvrije hoofdstad van het
Groene Hart. Meer buitenrecreatie
mogelijkheden.

Optimale waterpeilen voor
functies.

Stevigere recreatieve relaties
tussen stad, dorp en land

Optimale waterpeilen voor
functies.

Realisatie natuurnetwerk rond de
Grecht.

Optimale waterpeilen voor
functies.

Behoud van een rendabele,
duurzame, grondgebonden
melkveehouderij.

(Dorpsvisie Kamerik)
Algemene opgave

Behouden en waar mogelijk
versterken van de leefbaarheid.
Behoud openbare voorzieningen
door beperkte groei van het aantal
inwoners.
Een goede bereikbaarheid en
goede en veilige doorstroming.
Openbaar vervoer op maat.
Voldoende nieuwe woningen
bouwen.

Recreatie

Recreatieactiviteiten die passen bij
de aard en schaal van het gebied.

Natuur

Economie

Behouden en waar mogelijk
uitbreiden van passende
werkgelegenheid in de
(agrarische) bedrijven,
detailhandel en horeca. Circulaire
economie en duurzame
landbouwinnovatie.

Ruimte bieden aan grondgebonden
landbouw. Kansen circulaire
economie.

Tempo van bodemdaling in 2050
met tenminste 25% vertragen ten
opzichte van huidige tempo van
bodemdaling.
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In 2050 is Woerden
bodemdalingsbestendig (gebruik
van wegen en landbouwpercelen
zijn aangepast aan de kenmerken
van de (veen)bodem) en
klimaatbestendig (hitte, droogte,
hevige regen en overstromingen).

Tempo van bodemdaling in 2050
met tenminste 25% vertragen ten
opzichte van huidige tempo van
bodemdaling.

Het afremmen van de
bodemdaling door veenoxidatie als
randvoorwaarde voor duurzame,
rendabele, grondgebonden
melkveehouderij.

(Dorpsvisie Kamerik)
Klimaatadaptatie,
waterbeheer en
bodemdaling

Duurzame oplossing om de
bodemdaling te verminderen.
Klimaatadaptatie mag niet ten
koste gaan van de kwaliteit van
het landschap.

CO2 uitstoot

Duurzame landbouw en
verduurzaming van gebouwen.

CO2 neutrale gemeente in 2050.
Geen gas en oliewinning in
Woerden.

Tempo van bodemdaling in 2050
met tenminste 25% vertragen ten
opzichte van huidige tempo van
bodemdaling.

Leefbaarheid en
openbare ruimte

Behouden en waar mogelijk
versterken van de leefbaarheid.

Behoud en herstel
cultuurhistorische waarden.
Wegwerken achterstanden beheer
openbare ruimte. Waar mogelijk
scheiden landbouwvoertuigen en
fietsverkeer. Landbouwverkeer om
de kernen heen leiden.

Zie algemeen.

Voorbereid op de nieuwe
Omgevingswet en gebiedsgericht
werken.

Voorbereid op de nieuwe
Omgevingswet en gebiedsgericht
werken.

Behoud van de dorpsidentiteit
binnen Woerden.

Besturen /
participatie

Invloed uitoefenen op de
besluitvorming door overheden en
meedoen met beleidsontwikkeling.

In het gebied waarin de
provinciale weg N212 ligt
doorstroming en
verkeersveiligheid.

Overheden die zich als 1 overheid gedragen
(waar dat de moeite waard is)
• Koers bepalen: in samenhang uitvoeren geplande trajecten
• 2018: onderzoek kansrijke ideeën + afwegingskader kansen
• 2019: ontwikkelstrategie
• 2020: omgevingsvisie en omgevingsplan
beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften

