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Onderwerp: 

Aanbieding van het externe onderzoek naar de mogelijkheden tot vermindering van de ervaren 
verkeershinder op de route Rembrandtlaan - Boerendijk, opgesteld door adviesbureau Grontmij in opdracht 
van het College namens de Raad 

Kennisnemen van: 

het eindrapport Rembrandtlaan - Boerendijk opgesteld door adviesbureau Grontmij 

Inleiding: 

Op 27 juni 2013 is er door D66, Progressief Woerden en het CDA een amendement ingediend inzake 
extern onderzoek Rembrandtlaan - Boerendijk. 

"Met het schrappen van de westelijke randweg moet worden vastgesteld dat de situatie op de 
Rembrandtlaan en de Boerendijk ongewijzigd blijft. Onderzoek door het college heeft uitgewezen dat de 
uitstoot van fijnstof binnen de geldende wettelijke normen blijft. Uit de beantwoording van artikel 40 vragen 
blijkt dat het college geen mogelijkheden ziet om verkeersmaatregelen te nemen. Om die reden is het 
zinvol om externe deskundigheid in te schakelen om te proberen tot vernieuwende inzichten te komen 
waarbij de inzichten van bewoners kunnen worden meegenomen. Extern onderzoek moest inzicht bieden in 
de vraag welke maatregelen mogelijk zijn om de uitstoot van fijnstof terug te dringen en welke maatregelen 
er mogelijk zijn om de doorstroming van het verkeer te bevorderen." 

Het amendement is door een meerderheid in de raad aangenomen. Voor het onderzoek was € 30.000,-
beschikbaar gesteld en het onderzoek is door Grontmij uitgevoerd binnen het budget 

Kernboodschap: 

Met het opleveren van het rapport wordt voldaan aan de wens van de raad voor een extern onderzoek naar 
de leefbaarheid van de Rembrandtlaan - Boerendijk 

Vervolg: 

Op 13 februari 2014 tijdens de raadsinformatie zal Grontmij het rapport nader toelichten, tijdens deze avond 
heeft u de mogelijkheid om inhoudelijk vragen te stellen aan Grontmij. 



Bijlagen: 
Eindrapport onderzoek Rembrandtlaan - Boerendijk Woerden "Verkennend onderzoek naar de 
mogelijkheden tot vermindering van de ervaren verkeershinder op de route Rembrandtlaan - Boerendijk 
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