
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording a 
14R.00291 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 29 juli 2014 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Van Tuijl 

Portefeuille(s) : Milieu 

Contactpersoon : D. Loman 

Tel.nr. : 8301 

E-mailadres loman.d@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de heer Hoogeveen van de fractie van D66 
over Onderzoek geluid A12 

Beantwoording van de vragen: 

1. Uit navraag door de D66-fractie is gebleken dat de gemeente Woerden tot op heden op geen enkele 
manier betrokken is bij het onderzoek dat doorArcadis en Bureau M+P wordt uitgevoerd. Acht het 
college het, met de D66-fractie, van belang om daarop korte termijn wel bij betrokken te raken en de 
belangen van de inwoners van Woerden daarbij te behartigen? 

Antwoord 
Nee, althans niet actief. Indien de gemeente Woerden gevraagd wordt een bijdrage te leveren aan dit 
onderzoek, dat in opdracht van Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd, zal het college hier medewerking aan 
verlenen. 

2. Wil het college zich inzetten om de geluidsoverlast van de AM zoveel mogelijk te verminderen, om te 
beginnen door bestuurlijk overleg met de juiste instanties? 

Antwoord 
Ja . De inzet van het college is erop gericht om - binnen de mogelijkheden die wetgeving biedt -
geluidoverlast zo veel mogelijk te beperken. Hier zet het college zich samen met zijn partners voor in. 

3. Is het college van plan om een zienswijze in te dienen op het plan om de spitsstrook op de A12 
permanent open te stellen? Is het college bereid om de raad in kennis te stellen van die zienswijze? 

Antwoord 
Nee. Het college heeft de motivering van het besluit dat is gepubliceerd, bestudeerd. De beoordeling van 
het bij het ontwerpbesluit behorende akoestisch onderzoek geeft geen aanleiding voor het indienen van 
een zienswijze. 

Toelichting bij antwoord 3 
Op 12 juni 2014 is in de Staatscourant het ontwerpverkeersbesluit gepubliceerd voor de permanente 
openstelling van de spitsstrook naast de linkerrijstrook op het wegvak Woerden tot knooppunt Gouwe bij 
Gouda. De O D R U heeft beoordeeld of de motivering van het ontwerpbesluit aanleiding geeft tot het 
indienen van een zienswijze. De akoestische consequenties van de plusstrook zijn reeds in het 
wegaanpassingsbesluit A12 Woerden-Gouda (8 oktober 2009) behandeld. Hierbij is onderzoek gedaan 
naar reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder en is voor het gehele traject onderzocht welke 
woningen een hogere waarde moesten krijgen (9 woningen bij Woerden) en is vastgesteld welke 
maatregelen getroffen moesten worden (waaronder geluidsschermen en tweelaags zoab). Bij het nu 
voorliggende ontwerpverkeersbesluit is opnieuw akoestisch onderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt 
dat de openstelling van de spitsstrook nergens leidt tot overschrijding van de vastgestelde 
geluidproductieplafonds op de referentiepunten. Het onderzoek is deugdelijk uitgevoerd. 
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Bijlagen: 

Vragen D66 inzake onderzoek geluid A12 (141011768) 

De secretaris 
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Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: dinsdag 15 juli 2014 13:40 
Aan: raadsleden@woerden.nl; Stadhuis;!Burgemeester en wethouders 
CC: iConcernzaken 
Onderwerp: schriftelijke vragen art. 40 RvO van D66 inzake onderzoek geluid A12 
Bijlagen: vragen d66 inzake onderzoek geluid al2.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van de fractie van D66 inzake onderzoek geluid A12. Conform 
RvO dient de beantwoording binnen een termijn van 30 dagen te geschieden, te weten vóór 14 augustus 2014. 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 

T . ' M E geldorp,e@iwoerden.nl raadsqriffie@iwoerden.nl 
W oemeenteraad.woerden.nl 
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Woerden, 15 juli 2014 
Betreft: onderzoek geluid A12 

Geacht college, 

D66 heeft geïnventariseerd in welke mate inwoners geluidsoverlast ervaren van de A12. De 
uitkomsten laten zien dat een behoorlijk aantal inwoners inderdaad overlast ervaart en ook 
maatregelen wil. Daarbij is regelmatig door inwoners gewezen op bomen en struiken die zijn 
weggehaald en waar geen vervangend groen voor in de plaats is gekomen. Ook niet als dat wel was 
beloofd in het verleden. 

Rijkswaterstaat is van plan om de spitsstrook op de A12 tussen Woerden en Gouda permanent open 
te stellen. Dat kan voor veel Woerdenaren goed nieuws zijn, maar D66 vreest wel dat hierdoor ook 
een toename van de geluidsoverlast ontstaat voor met name de wijk Molenvliet. Tegelijkertijd is 
onlangs bekendgemaakt dat aan Arcadis en Bureau M+P opdracht is gegeven om de geluidsbelasting 
rondom de snelwegen in Utrecht en Zuid-Holland te onderzoeken. 

D66 vindt dat al deze ontwikkelingen voldoende aanleiding moeten zijn voor de gemeente Woerden 
om structureel aandacht te besteden aan de geluidseffecten van de A12. De fractie van D66 heeft 
daarom de volgende vragen. 

1. Uit navraag door de D66-fractie is gebleken dat de gemeente Woerden tot op heden op geen 
enkele manier betrokken is bij het onderzoek dat door Arcadis en Bureau M+P wordt 
uitgevoerd. Acht het college het, met de D66-fractie, van belang om daar op korte termijn 
wel bij betrokken te raken en de belangen van de inwoners van Woerden daarbij te 
behartigen? 

2. Wil het college zich inzetten om de geluidsoverlast van de A12 zoveel mogelijk te 
verminderen, om te beginnen door bestuurlijk overleg met de juiste instanties? 

3. Is het college van plan om een zienswijze in te dienen op het plan om de spitsstrook op de 
A12 permanent open te stellen? Is het college bereid om de raad in kennis te stellen van die 
zienswijze? 

Graag verzoeken wij het college om de beantwoording van bovenstaande vragen te voorzien van een 
adequate toelichting. 

Met vriendelijke groet, 

Heerd Jan Hoogeveen 
Fractievoorzitter D66 Woerden 


