GRIFFIE
AGENDAPUNT: 10
Annotatie van de commissiegriffier
E.M. Geldorp, 0348-428510 raadsgriffie@woerden.nl

Raadsinformatiebrief (14R.00403) inzake ontwikkelingen geluidswal nabij
Veldhuizen
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.
1. Doel van de bespreking
De commissie voert onderling en met het college overleg over de ontwikkelingen inzake
een geluidswal nabij Veldhuizen. Voor de behandeling is wethouder Schreurs
uitgenodigd. Er wordt geen besluit aan de raad gevraagd.
2. Voorgeschiedenis
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. De gemeente stelt zich op het
standpunt hieraan geen medewerking te verlenen. De provincie Utrecht heeft recent
aangegeven van haar aanwijzingsbevoegdheid gebruik te zullen maken om de
geluidswal te realiseren.
In de raadsvergadering van 30 oktober jongstleden heeft de raad unaniem een motie
aanvaard, waarin het college wordt verzocht alles te doen wat in haar vermogen ligt om
de besluitvorming over het inpassingsplan ultimo december 2014 zodanig te
beïnvloeden dat de positie van de gemeente Woerden kenbaar wordt gemaakt aan de
leden van Provinciale Staten en daarmee eventuele dure en langdurige
vervolgprocedures te voorkomen.
3. Vervolgprocedure
Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst wel de raad adviseren het
onderwerp te agenderen, zodat de mogelijkheid bestaat om moties ter zake in te dienen
of een ander vervolg voor te stellen.
4. Bijzonderheden
Bij dit onderwerp zijn de navolgende relevante stukken gevoegd:
- Persbericht provincie Utrecht inzake geluidswal bij Leidsche Rijn
- Brief provincie Utrecht inzake bestuurlijk besluitvormingsproces geluidswal
Veldhuizen
- Burgerbrief inzake ontwerpfout geluidswal A12
- Motie geluidswal Veldhuizen (unaniem aanvaard d.d. 30 oktober 2014)

