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Technische vragen 
Bestemmingsplannen Snellerpoort en Snel en Polanen 

____________________________________________________________ 
 

Tijdens de politieke avond op 15 april 2021 zijn er een aantal vragen gesteld, echter doordat het 
niet te doen is om twee bestemmingsplannen in anderhalf uur te bespreken aangezien elk plan 
zijn inhoudelijke aandacht behoeft, is het onmogelijk deze adequaat te beantwoorden door het 
college, op de vele vragen die gesteld zijn.  
Daarom stelt Inwonersbelangen deze vragen dan ook schriftelijk. 
 
Bestemmingsplan Snellerpoort: 
 

1. Inwonersbelangen is van mening dat er Raildempers toegepast moeten worden ter 

hoogte van bouwvlak C1, B8 en B7, door eigen inspectie blijken deze er niet te zijn. 

Ook zijn er geen Raildempers toegepast bij wissels. Om het geluid en trillingen in deze 

nieuwe wijk te minimaliseren is toepassing hiervan belangrijk. Om u een beter beeld te 

geven waar er nog geen raildempers zijn toegepast voegen wij hieronder de afbeelding. 
 

 
Niet het gehele gebied zijn de raildempers toegepast. Wat gebeurt er met C1, B8 en B7? 
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Antwoord 
Het is juist dat de raildempers niet over het volledige traject zijn aangebracht. Het is technisch 
ook niet mogelijk om raildempers aan te brengen bij wissels. In het bestemmingsplan en de 
hogere waarde Wet geluidhinder is uitgegaan van een situatie zonder raildempers omdat deze 
nog niet formeel zijn geregistreerd in het geluidregister. Voor B7 en B8 betekent dit dat dove 
gevels nodig zullen zijn. Bouwveld C1 ligt buiten de grenzen van dit bestemmingsplan maar 
gelet op de nabijheid van de Beneluxlaan en het spoor is in het ambitiedocument aangegeven 
dat een maatschappelijke (niet geluidgevoelige) bestemming voor de hand ligt. Hoewel 
akoestisch onderzoek één en ander te zijner tijd nog zullen moeten uitwijzen, is de verwachting 
dat bij C1 ook dove gevels nodig zullen zijn als daar geluidgevoelige bestemmingen worden 
gerealiseerd. De bestemmingsplannen voor Snellerpoort spitsen zich vooral toe op de 
woningbouw. 
 

2. Er is aangegeven tijdens de thema avond dat er geen geluischermen komen, 

aangezien er is gekozen om Woerden zichtbaar te houden. Hoe verhoud dit zich 

dat aan de andere zijde van het emplacement aangezien dat hier wel een 

geluidsscherm staat en wat meer richting het station met de hoge bouwwerken 

belemmerd dit niet het vrije uitzicht? 

Een Inwoner heeft ook tijdens het raadsspreekuur hier specifiek aandacht voor 

gevraagd. 

 
Antwoord 
Aan de noordzijde staan de woningen van het Staatsliedenkwartier en de nieuwbouw vrij dicht 
op het spoor, de afstand varieert van circa 15 tot 30 meter. De bouw van een geluidsscherm 
aan de noordzijde is destijds gedaan in het kader van de geluidsanering van ProRail. In geval 
van Snellerpoort staan de woningen verder van het spoor (circa 40 tot 55 meter) en ligt er 
tussen het spoor en de nieuwe woningen een belangrijke doorgaande verkeersroute en 
waterpartij. Uitgangspunt in de stedenbouwkundige planvorming is dat de nieuwe wijk zich 
(mede) oriënteert op de spoorzijde en dat daar geen dichte wand ontstaat. Het realiseren van 
geluidsschermen is om die reden ook niet voorgesteld en met toepassing van de andere 
maatregelen ook niet nodig.  
 

3. De heroverweging ten aanzien van ProRail dat er ruimschoots aan de 

afstandsnormen zijn voldaan voor zowel externe veiligheid als voor wat betreft de 

geluidshinder roept bij Inwonersbelangen de vraag op wat in eerste instantie de 

afstand was ten opzichte van het spoor en wat is de werkelijke afstand nu?  

Wij kunnen dat niet terug vinden. 

Antwoord 
Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan (2010) zijn de woningen in het nieuwe 
bestemmingsplan 10 tot 17 meter verder van het spoor gesitueerd. De minimale afstand tussen 
de woningen en het buitenste spoor bedraagt in de nieuwe situatie circa 45 tot 55 meter. 
 

4. Is er ook over nagedacht met de nieuwbouw eventuele gevel isolatie toe te 

passen om het geluid/trilling terug te dringen? 

Antwoord 
Uit het trillingenonderzoek is gebleken dat door de onderlinge afstand er aan de normen voor 
trillingen kan worden voldaan en er geen maatregelen nodig zijn. Voor geluid geldt dat in het 
akoestisch onderzoek is berekend wat de geluidbelasting op de gevel zal zijn. In het kader van 
de uitwerking van een concreet bouwplan zal conform het Bouwbesluit moeten worden getoetst 
aan de wettelijke binnenwaarde in de woning. De mate van gevelisolatie van de nieuwe 
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woningen wordt bepaald door de gevelbelasting buiten en de wettelijke binnenwaarde, dat 
verschil in geluidbelasting moet worden opgevangen door de gevelisolatie.  
 
 

5. Als er getenderd wordt is/of wordt het bouwfonds ook ingeschakeld? 

Antwoord 
Als voor een bouwveld een tender wordt uitgeschreven worden daarvoor ontwikkelende partijen 
benaderd die gevraagd worden of ze deel willen nemen aan een selectie. Ontwikkelende 
partijen voor de tender zullen worden geselecteerd op basis van de kwaliteit van de resultaten 
die zij hebben gerealiseerd bij vergelijkbare opgaven. Daarna worden de aanvragen/biedingen 
van de deelnemende marktpartijen getoetst door de gemeente.  
Als met “het bouwfonds” het tegenwoordige BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling bedoeld 
wordt dan is dit een van de marktpartijen die mogelijk in aanmerking zou kunnen komen om 
gevraagd te worden om deel te nemen aan een selectieprocedure.  
 
 
In de onderzoeken komt naar voren: 

7 Het gebied gedeeltelijk verdacht is op NGCE, welke mogelijke meerkosten  

brengt dit met zich mee voor onderzoek en de eventueel opruiming hiervan, 

is daar al rekening mee gehouden? 

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de kans op Niet Gesprongen Explosieven in het gebied 
nihil is. Mocht onverhoopt blijken dat hier toch sprake van is dan zal op dat moment in beeld 
gebracht moeten worden wat daarvan de financiële consequenties zijn en hoe het college hier 
mee om zal gaan.  
 

8 Inwonersbelangen heeft grote vraagtekens bij de gehanteerde cijfers over het 

goederenvervoer hiermee zouden verkeerde conclusies kunnen worden getrokken 

voor de onderbouwing van dit bestemmingsplan.  

Voorbeeld: Het goederenvervoer neemt 3% per jaar toe. Cijfers geven dat aan en 

dit staat ook in het jaarrapport ‘Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland  

2019. 

Wij zijn van mening dat de cijfers die in het onderzoek rapport van DGMR  

d.d. 26 januari 2021 staat niet kloppen. 

Antwoord 
Het onderzoeksbureau DGMR heeft ten behoeve van het onderzoek de meest actuele 
gegevens opgevraagd bij ProRail. Het kan goed zijn dat goederenvervoer als geheel toeneemt, 
echter de hoeveelheid treinen op het traject langs Woerden neemt de afgelopen jaren af, 
doordat veel meer goederentreinen via de Betuwelijn rijden. Dat kan ook worden opgemaakt uit 
de genoemde jaarrapportage.  
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9  Het verbaast Inwonersbelangen dat in de (beantwoording van de) zienswijzen  

Snel en Polanen lees dat C1 Snel en Polanen bijlage 2, nota zienswijzen, punt  
5.3 op blz. 20 geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan Snellerpoort. Het  

staat wel ingetekend in de verbeelding! Waar en wanneer is het besluit genomen 
om C1 er uit te halen?  

 
Antwoord 
Bouwveld C1 is geen onderdeel van het bestemmingsplan en staat ook niet ingetekend op de 
planverbeelding. Dit is in de gehele bestemmingsplanprocedure (vanaf het 
voorontwerpbestemmingsplan tot vaststelling) het uitgangspunt geweest. Zie onderstaande 
verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan: 

 
Het bouwveld C1 is wel onderdeel van het Stedenbouwkundig Plan (2019). Zie onderstaande 
kaart van het Stedenbouwkundig Plan (2019) 
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10 Wat ook niet in de onderzoeken voorkomt is: 

Koper is afkomstig van slijtende bovenleidingen, koperverontreiniging is prominent  
aanwezig langs de spoorbaan en wordt veroorzaakt door slijtage van de koperen  
bovenleiding. Let ook voor de windrichting dit kan grotere/verdere aantal meters  
vanaf het spoor invloed hebben. Inwonersbelangen is van mening dat hier zeker  
rekening mee gehouden moet worden om gezondheidsredenen. We zien dan ook 
de beantwoording van het collega met belangstelling tegemoet. 

 

Antwoord 
Stofdeeltjes die vrijkomen bij slijtage van metalen vallen onder de noemer “fijn stof” (PM10) 
waarvan de concentraties standaard in een luchtkwaliteitsonderzoek worden onderzocht. De 
concentratie fijn stof bij Snellerpoort is onderzocht en voldoet aan de grenswaarden. Het 
bestemmingsplan heeft echter geen betrekking op het spoor en de mate waarin bovenleidingen 
worden vervangen of voorzien van ander materiaal dan koper. In geval van Snellerpoort worden 
de nieuwe woningen gebouwd aan de zuid/zuidoostzijde van het spoor. Gelet op de 
overwegende windrichting zullen de koperdeeltjes, als die al ver van de spoorbaan neerkomen, 
niet bij de nieuwe woningen terecht komen. 
 
 
Bestemmingsplan Snel en Polanen 
 

Wij hebben de stukken betreffende de bestemmingsplannen Snel en Polanen nog eens 
diogonaal doorgenomen.  
 
We zien dat de beantwoording van de zienswijzen op veel plekken nogal vaag en subjectief 
zijn. En voortborduren op eerdere stukken. 
Voorbeelden hiervan gaan over de windhinder en de verlaging van de hoogbouw in Snel en 
Polanen van 45 naar 40 meter.  
 
Ook deze stukken roept voor Inwonersbelangen best een aantal detailvragen op: 

11 Waarom is de familie De Bruijn niet actief betrokken bij de voorbereiding? Wel 

inspraak, maar geen verdere participatie? Nu dreigt er -terecht- juridische 

consequenties en een planschadeclaim. 

Antwoord 
De familie De Bruijn is net als de andere omwonenden voorafgaand aan de inspraakperiode per 
huis-aan-huisbrief, via de Woerdense Courant, de website van de gemeente en via het 
Wijkplatform geïnformeerd over de terinzagelegging en de inloopavond in december 2019. Van 
de ingediende inspraakreactie is een ontvangstbevestiging gestuurd met een uitleg over de 
vervolgprocedure. In juli 2020 zijn de indieners van inspraakreacties, waaronder de familie De 
Bruijn, per brief geïnformeerd over de voortgang van het bestemmingsplan en de voorgenomen 
ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan in het najaar van 2020. De start van de ter 
visie legging in oktober 2020 is aangekondigd op de website van de gemeente, via de 
Staatscourant en via sociale media.  
In het kader van een eventuele planschadeclaim is de mate van gevoerde participatie niet van 
invloed. In die procedure wordt uitsluitend gekeken naar de consequenties van het nieuwe 
bestemmingsplan voor de waarde van de woning. Opgemerkt moet worden dat het hier geen 
woning betreft maar een maatschappelijke voorziening waarvan op het moment van aankoop 
duidelijk was deze in het plangebied Snellerpoort lag waarvoor destijds al een bestemmingsplan 
van kracht was dat op deze locatie voorzag in een aanpassing van de weg en extra bebouwing 
op het winkelplein.   
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12 Recent is er in de Raad gesproken over het vergroten van de kansen van (startende) 

Woerdense woningzoekenden. Dit zijn plannen waar iets aan gedaan kan worden. 

waarom in de specifieke gebruiksregels (Snellerpoort art. 6.5 en Snel en Polanen art. 

3.5) geen anti speculatiebeding/verbod op (onder)huur voortijdige doorverkoop 

opgenomen? 

 

Antwoord 
Het bestemmingsplan vormt het toetsingskader voor omgevingsvergunningen om de gebouwen 
te kunnen realiseren (publiekrecht). Een speculatiebeding of het verbod op onderhuur is een 
privaatrechtelijke bepaling die niet in een bestemmingsplan kan worden vastgelegd, maar wel in 
een (private) koopovereenkomst.  
 

 

 

Inwonersbelangen 
 Jeanet de Mari 

Hendrie van Assem Fractievoorzitter 
 

 


