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Amendement - Geluidsmaatregelen Hollandbaan 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, besluit beslispunt 1 en 3 van 

het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel ‘Geluidsmaatregelen Hollandbaan’ te schrappen en beslispunt 2 

aan te vullen, zodat het als volgt komt te luiden:  

 

1. Het college de opdracht te geven om, op de Hollandbaan tussen het kruispunt Waardsebaan – 

Hollandbaan en de rotonde Molenvlietbaan – Hollandbaan geluid reducerend asfalt in 2023 te 

realiseren 

2. Het college de opdracht te geven om kort voor de daadwerkelijke realisatie van de 

Rembrandtbrug te overwegen of de realisatie van een WHISwall dan wel het realiseren van 

geluidreducerend asfalt en/of andere op dat moment bekende succesvolle geluidreducerende 

maatregelen op de Hollandbaan tussen het kruispunt Waardsebaan – Hollandbaan en de 

rotonde Molenvlietbaan – Hollandbaan noodzakelijk is zijn en de raad hier een definitief besluit 

over te laten nemen. 

3. Hiervoor een bruto investeringskrediet van €.180.000 beschikbaar te stellen en de financiële 

effecten door middel van een begrotingswijziging in de meerjarenbegroting te verwerken 

 

Saskia van Altena, D66 Woerden 

Marguerite Boersma, Progressief Woerden 

 

Toelichting 

De indieners van dit amendement achten het effect van de voorgestelde bovenwettelijke 

geluidsmaatregel té miniem om de voorgestelde investering van minimaal € 180.000 te verantwoorden 

richting alle inwoners van Woerden. In het raadsvoorstel Geluidsmaatregelen Hollandbaan wordt slechts 

minimaal tegemoetgekomen aan de wens van omwonenden om op deze locatie bovenwettelijke 

geluidsmaatregelen te treffen door het realiseren van geluidreducerend asfalt. Omwonenden geven zelf 

ook te kennen dat deze aanpassing onvoldoende tegemoetkomt aan hun wensen. Het beoogde effect is 

slechts een reductie van 2dB ten opzichte van de huidige situatie. Deze situatie is berekend op de laatste 

metingen die zijn verricht in september 2021, dus voor afronding van het project en openstelling van de 

herinrichting van de Boerendijk. Het afwaarderen van deze route waartoe de gemeenteraad besloten 

heeft in 2015 is maar ten dele uitgevoerd. Ook het effect van de reeds getroffen maatregelen, te weten 

het beter inregelen van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Hollandbaan – Waardsebaan, het 

plaatsen van extra groen en twee flitspalen zijn niet meegenomen in de beoordeling.  

Daarnaast betekent het realiseren van geluidreducerend asfalt op de beoogde locatie dat de reeds 

gedane investeringen voor het aanbrengen van nieuw asfalt op een deel van het traject teniet worden 

gedaan. De indieners stellen met dit amendement voor om alle voorgestelde maatregelen nogmaals te 
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beoordelen en overwegen nadat bekend is wat de geluidseffecten zullen zijn na realisatie van de 

Rembrandtbrug en de kosten mee te nemen in dat grootschalige verkeersproject. 


