
 

Motie wenselijkheid geluidswerende maatregelen aan noordelijke zijde 
Rijksweg A12 

 
De Raad van Woerden in vergadering bijeen op donderdag 22 februari 2018, 
 
Constaterende dat: 
 

1. De Rijksweg A12 op bepaalde plaatsen zeer dicht langs de bebouwing van de 
gemeente Woerden is gesitueerd. (of andersom) 

2. De landelijke mobiliteit weer sterk aan het toenemen is dus ook op de A12. 
3. De geluidsoverlast door veel bewoners in Harmelen zuidoost en Woerden zuidwest 

als zeer hinderlijk wordt ervaren. 
4. De fijn stof overlast ook toeneemt naarmate men dichter op de autoweg woont. 
5. De maximum snelheid recent naar 130 km is gebracht hetgeen ook meer 

geluidshinder en fijn stof uitstoot genereert. 
 
Overwegende dat: 
 

1. Steeds meer bewoners aangeven dat ze veel hinder ondervinden van geluidshinder 
en vrezen voor fijn stof. 

2. Tijdens de presentatie van de plannen in maart 2017 om de geluidswal vanaf Utrecht 
door te trekken langs polder Rijneveld tot aan Harmelen veel bezoekers aangaven 
om de geluidswal dan maar direct door te trekken langs de bebouwde kom van 
Harmelen. 

3. Ook in Woerden zuidwest ( Molenvliet) steeds meer bewoners klagen over 
toenemende geluidsoverlast en fijn stof. Sommigen leggen ook een verband met het 
verdwijnen van veel bomen voor de aanleg van de zuidelijke randweg. 

 
Verzoekt het College: 
 

1. Deze genoemde problematiek rondom de A12 zeer serieus te nemen en zich in te 
gaan zetten om de leefbaarheid van veel inwoners in met name Harmelen, Molenvliet 
en Snel & Polanen te verbeteren. 

2. Een onderzoek, als onderdeel van het actieplan Opgave Duurzame Samenleving, te 
starten om de overlast van bewoners langs de A12 in de onder punt 1 genoemde 
gebieden in kaart te brengen, en daarbij de al eerder gedane onderzoeken te 
betrekken voor zover deze nog relevant zijn. 

3. De Raad binnen 6 maanden te rapporteren over de uitkomst c.q. vorderingen in dit 
dossier. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Jaap van der Does, LijstvanderDoes 
Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen 
 


