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Inleiding:
De gemeente Woerden is eind 2013 benaderd door de gemeente Utrecht over de aanleg van de geluidwal
nabij Veldhuizen. Het verzoek is om planologische medewerking te verlenen voor de aanleg van de wal.
Naar aanleiding van dit verzoek heeft overleg tussen de gemeenten Utrecht en Woerden plaatsgevonden.
In deze gesprekken is onder andere gesproken over de geschiedenis van het doortrekken van de
geluidwal. Door wethouder Schreurs is aangegeven dat in 2008 de gemeenteraad van Woerden unaniem
het bestemmingsplan Geluidswal Veldhuizen niet heeft vastgesteld.
Mede naar aanleiding van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad van Woerden is door wethouder
Schreurs gevraagd om een duidelijke onderbouwing van de akoestische noodzaak voor realisatie van de
geluidswal. Dit onderzoek is op 24 januari 2014 door de gemeente Utrecht aangeleverd.
Het onderzoek levert, naar het oordeel van geluiddeskundigen van de ODRU een aantal vragen op ten
aanzien van de doelmatigheid van de geluidwal bij de gekozen uitvoering. Vanwege het verwachte
tegenvallende effect van de verlengde geluidswal, mede vanwege de belasting van andere wegen dan de
A12 rondom de locatie (geluid cumulatie), lijkt het raadzaam om alternatieven te onderzoeken. Dit verzoek
is neergelegd bij de gemeente Utrecht.
De gemeente Utrecht heeft hierop negatief gereageerd. Nadere onderzoeken naar varianten voor de
geluidswal c.q. een draagvlakonderzoek ligt niet in lijn met de reeds doorlopen artikel 19 procedure.
Doordat het effect van de aanleg van de geluidwal niet overtuigend is en er geen rekening wordt gehouden
met andere geluidbronnen dan de A12 ligt er, naar mening van het college, geen nieuwe informatie op tafel
waarmee uw raad overtuigd kan worden voor de aanleg van een geluidwal.

Kernboodschap:
Het college van Woerden ziet zonder nader onderzoek naar doelmatigheid van de aanleg van de
geluidswal geen reden om planologische medewerking te verlenen.

Vervolg:
Het college van Woerden heeft zijn standpunt in een brief aan het college van Utrecht kenbaar gemaakt
(14U.17150).
Vanwege het belang dat de gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht hechten aan de aanleg van de wal is
het de verwachting dat het standpunt van de gemeente Woerden aanleiding zal zijn voor nadere stappen
van beide partijen.
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Geacht college,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden wil graag zijn standpunt kenbaar
maken in de recente ontwikkelingen rondom de geluidwal Veldhuizen.
In het najaar van 2013 en begin 2014 heeft een aantal bestuurlijke overleggen plaatsgevonden tussen de
gemeente Utrecht en Woerden. In deze gesprekken is onder andere gesproken over de geschiedenis van
het doortrekken van de geluidswal nabij Veldhuizen. Door wethouder Schreurs is aangegeven dat in 2008
de gemeenteraad van Woerden unaniem het bestemmingsplan Geluidswal Veldhuizen niet heeft
vastgesteld.
Mede naar aanleiding van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad van Woerden is door wethouder
Schreurs gevraagd om een duidelijke onderbouwing van de akoestische noodzaak voor realisatie van de
geluidswal. Een onderzoek is op 24 januari 2014 door de gemeente Utrecht aangeleverd. Dit onderzoek
levert, naar het oordeel van geluiddeskundigen van de gemeente Woerden een aantal vragen op ten
aanzien van de doelmatigheid van de geluidwal bij de gekozen uitvoering. Vanwege het verwachte
tegenvallende effect van de verlengde geluidwal, mede vanwege de belasting van andere wegen dan de
A12 rondom de locatie (geluidcumulatie), is het naar mening van de gemeente Woerden raadzaam om
alternatieven te onderzoeken. Dit verzoek is neergelegd bij de gemeente Utrecht. Naar oordeel van het
college zal de huidige gemeenteraad van Woerden namelijk overtuigd moeten worden van de noodzaak, wil
hij alsnog instemmen met het realiseren van de geluidswal op zijn grondgebied.
Hierop heeft ons college de reactie gekregen dat nader onderzoek in de ogen van uw wethouder Utrecht
niet noodzakelijk is omdat "de aanleg van de beoogde wal een verplichting is voorde gemeente Utrecht, die
voortkomt uit de artikel 19-verklaringen die zijn afgegeven voorde bouw van de wijk Veldhuizen. Nadere
onderzoeken naar varianten voor de wal c.q. een draagvlakonderzoek zijn niet in de lijn met deze juridische
verplichting. De gemeente Utrecht gaat daarom geen nadere onderzoeken uitvoeren. De resultaten uit de
gedane onderzoeken zijn duidelijk over de noodzaak van de wal. Gelet op de afspraken verwachten wij dat
de gemeente Woerden aan de hand van de beschikbare onderzoeken de wal
juridisch-planologisch
mogelijk maakt, opdat realisatie kan plaatsvinden. "
Op alle leveringen en
overeenkomsten zijn onze
algemene inkoopvoorwaarden van toepassing
(www.woerden.nl)
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Dit betekent dat het college van Woerden met de thans beschikbare informatie een standpunt moet
innemen over de geluidwal. Doordat het effect van de aanleg van de geluidwal naar mening van ons college
niet overtuigend is en er geen rekening wordt gehouden met andere geluidbronnen dan de A12 zijn wij van
mening dat er geen nieuwe informatie op tafel ligt waarmee de Woerdense gemeenteraad overtuigd kan
worden voor de aanleg van een geluidwal op zijn grondgebied.
Ondanks dat ons college begrip heeft voor het standpunt van de gemeente Utrecht laat de gemeente
Utrecht met haar standpunt geen blijk tonen van begrip voor de Woerdense situatie. Door terug te grijpen
naar de procedure die jaren geleden gevoerd is en toentertijd de Woerdense raad niet heeft kunnen
overtuigen van de noodzaak voor de aanleg van de geluidswal ontbreekt het aan overtuigend bewijs van
verbetering van de geluidsituatie en dus voor noodzaak voor aanleg van de geluidswal. Bij de geluidssituatie
dient naar mening van het college van Woerden rekening gehouden te worden met de huidige geluidsituatie
en niet van de situatie vele jaren geleden.
Het college heeft dan ook besloten geen medewerking toe te zeggen aan het planologisch mogelijk maken
van de aanleg van de geluidswal.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
College van burgemeester en wethouders van Woerden
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