Motie - Opdracht voorbereiden voorstel geluidswerende maatregelen Hollandbaan
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 januari 2022, gehoord het
interpellatiedebat,
constaterende dat:
1. inwoners langs de Hollandbaan zich zorgen maken over toenemende geluidsoverlast,
leefbaarheid en gezondheid. Dit geldt voor alle omwonenden en in het bijzonder voor de
bewoners waar de achtertuinen dicht langs de Hollandbaan zijn gelegen;
2. de gemeenteraad van Woerden op donderdag 15 oktober 2020 opdracht heeft gegeven voor de
realisatie van een extra brug over de Oude Rijn, waarbij de gemeenteraad met een motie
opdracht heeft gegeven voor het inventariseren van maatregelen langs de Hollandbaan voor
geluidswering en herstel van groen;
3. een deel van deze maatregelen is uitgevoerd (onder meer aanplant van groen) en een deel van
de maatregelen nog in onderzoek is,
overwegende dat:
1. bewoners tijdens een ontmoeting met raadsleden diverse maatregelen hebben genoemd die een
bijdrage kunnen leveren aan vermindering van de overlast, waaronder flitspalen, geluidswerende
schermen, stil asfalt en grotere verdrijvingsvakken;
2. de inventarisatie van een deel van de maatregelen voor geluidsbeperking langs de Hollandbaan
nog, in overleg met inwoners, in voorbereiding is en onderzocht wordt. Voor de uitvoering
hiervan was nog geen of onvoldoende budget beschikbaar gesteld;
3. het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van de extra brug over de Oude Rijn op dit
moment ter inzage ligt voor zienswijzen, waarop bewoners ook reeds een zienswijze hebben
ingediend,
spreekt uit:
de maatschappelijke verantwoordelijkheid te voelen voor het nemen van maatregelen (meer dan
wettelijk vereist) om geluidsoverlast te beperken en hiervoor extra budget beschikbaar te stellen, nu
in de toekomst meer verkeer via de Hollandbaan naar de snelweg zal worden geleid,
verzoekt het college:
om de inventarisatie van maatregelen in overleg met bewoners uiterlijk 1 april 2022 af te ronden en
de gemeenteraad vervolgens een raadsvoorstel voor te leggen voor het nemen van geluids- en
overlastbeperkende maatregelen langs de Hollandbaan met verschillende keuzeopties en kosten.
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens,
LijstvanderDoes, Lenie van Leeuwen
Inwonersbelangen, Hendrie van Assem
CDA Woerden, Job van Meijeren
D66, Saskia van Altena
VVD, Florian van Hout
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