
    

Motie - Beperken geluidsoverlast Staatsliedenkwartier ten gevolge van de verdere ontwikkeling 
Snellerpoort en Snel en Polanen  

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 juni 2021, gehoord de beraadslaging over 
de raadsvoorstellen bestemmingsplan Snellerpoort (woongebied) en bestemmingsplan Snel en 
Polanen (uitbreiding winkelcentrum), 

constaterende dat:  

1. er in de twee voorliggende bestemmingsplannen sprake is van nieuwe compacte en hoge 
bouw in Snellerpoort en Snel en Polanen;  

2. er in de nabijheid van deze geplande bebouwing een drukke spoorverbinding ligt;  
3. treinen die van deze spoorverbinding gebruikmaken (veel) geluid produceren,  

overwegende dat:  

1. hoge en compacte bebouwing voor weerkaatsing van het geluid van over het spoor rijdende 
treinen kan veroorzaken;  

2. dit weerkaatsende geluid tot overlast in het aan de andere zijde van het spoor gelegen 
Staatsliedenkwartier kan leiden,  

verzoekt het college:  

1. om in de nieuw te ontwikkelen woongebieden Snellerpoort en Snel en Polanen maatregelen 
te nemen om weerkaatsing van geluid in de richting van het Staatsliedenkwartier zo veel 
mogelijk te voorkomen, conform de wettelijke eisen op basis van berekeningen die daarvoor 
op het moment van realisatie gelden;  

2. in de overeenkomst met de ontwikkelaar van de woongebieden Snellerpoort en Snel en 
Polanen op te nemen dat zij (lees: de ontwikkelaar) extra maatregelen neemt als de 
weerkaatsing van geluid vanaf de woongebieden Snellerpoort en Snel en Polanen richting het 
Staatsliedenkwartier na realisatie en meting op dat moment alsnog boven de wettelijke 
norm uit blijkt te komen.  

N.B. Een nulmeting in het Staatsliedenkwartier qua geluidsbelasting vanaf de spoorlijn is een 
noodzakelijk hulpmiddel om de toename van weerkaatsing achteraf te kunnen beoordelen;  

3. om de gemeenteraad gedurende het vervolgproces door middel van raadsinformatiebrieven 
te informeren over hoe uitvoering 
wordt gegeven aan het beperken van 
geluidsweerkaatsing in de richting van 
het Staatsliedenkwartier,  

en gaat over tot de orde van de dag.  
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