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Onderwerp Geluidsmaatregelen Hollandbaan 

Nummer Z/22/047496 / D/22/073076 
Datum 

publicatie 
28 september 2022 

Portefeuillehouder Arjan Noorthoek 
Contactperso

on 
Len Hazeleger (hazeleger.l@woerden.nl)  

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 

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 noodzakelijk is 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 

Publieks-

samenvatting 

Het voorliggende raadsvoorstel is het resultaat van een langdurig participatieproces tussen de 

omgeving, de gemeenteraad en het college, met als basis de aangenomen motie Opdracht 

voorbereiden geluidswerende maatregelen Hollandbaan tijdens het interpellatiedebat op 27 

januari 2022. Op basis van deze motie zijn mogelijke maatregelen die de geluidsoverlast 

beperken geïnventariseerd. Kansrijke maatregelen zijn vervolgens vertaald naar varianten. De 

varianten zijn technisch verder uitgewerkt en beoordeeld op geluidseffect en kosten. De 

resultaten daarvan zijn reeds met de gemeenteraad gedeeld tijdens de politieke avond op 16 

juni jl. Tijdens deze bijeenkomst hebben fracties hun voorkeur voor de verschillende varianten 

kenbaar gemaakt en verzocht om twee specifieke scenario’s nader uit te werken en voor te 

leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Het gaat om de scenario’s voor de aanleg 

van geluid reducerend asfalt en de aanleg van een WHISwall. Beide scenario’s passen niet in 

de doelstelling van het college om sober en doelmatig te werken in de openbare ruimte. 

Echter vanwege het langdurige en gevoelige voortraject en de uitkomst van de politieke 

avond op 16 juni jl. stelt het college voor om in 2023 geluid reducerend asfalt aan te leggen op 

de Hollandbaan inclusief dubbele as-markering en een 1 meter hoog geluid absorberend op 

de tussenbermen nabij de kruispunten. Daarnaast stelt het college voor om kort voor de 

realisatie van de Rembrandtbrug, met de kennis van dat moment, de noodzaak van een 

WHISwall nogmaals te overwegen.  

Het college zal in het vervolg terughoudend zijn met verzoeken die niet passen op de 

doelstelling sober en doelmatig met het oog op lage onderhoudskosten in de toekomst. 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 28 september 2022 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 3 oktober 2022 

Behandelvoorstel Politieke Avond 6 oktober, raad 13 oktober 

  

mailto:hazeleger.l@woerden.nl


Gemeenteraad Woerden 

Annotatie Geluidsmaatregelen Hollandbaan 

 

2 van 4 

Suggestie gespreksonderwerpen 

Op basis van het gevraagde besluit stelt de griffie de volgende gespreksonderwerpen voor. Woordvoerders kunnen 

uiteraard ook andere gespreksonderwerpen aandragen. 

 

1. Heeft de raad er vertrouwen in dat de ervaren geluidsoverlast op de Hollandbaan middels het voorgestelde 

scenario voldoende wordt opgelost? 

2. Komt het voorliggende raadsvoorstel tegemoet aan hetgeen is verzocht in de motie ‘Opdracht voorbereiden 

voorstel geluidswerende maatregelen Hollandbaan’, de bespreking van de raadsinformatiebrief op 16 juni 

2022 en de besluitvorming die eerder heeft plaatsgevonden over dit onderwerp? 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

16 juni 2022 Politieke Avond 

Raadsinformatiebrief 

Presentatie 

Raadsinformatiebrief 

Op 16 juni is de raadsinformatiebrief ‘Onderzoek geluidsmaatregelen 

Hollandbaan’ besproken. Voorafgaand aan de Politieke Avond heeft de 

raad onder leiding van de projectleider de Hollandbaan bezocht.  

 

Er is afgesproken zo snel mogelijk (na besluitvorming over het nog op te 

stellen raadsvoorstel) variant 0 uit de raadsinformatiebrief in gang te 

zetten en het raadsvoorstel over te nemen maatregelen los van het 

bestemmingsplan aan de raad aan te bieden. Er wordt gestreefd 

besluitvorming over dit voorstel voor de begrotingsbehandeling te laten 

plaatsvinden. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben fracties hun voorkeur voor de 

verschillende varianten kenbaar gemaakt en verzocht om twee specifieke 

scenario’s nader uit te werken en voor te leggen aan de gemeenteraad 

ter besluitvorming. 

27 januari 2022 Raadsvergadering Interpellatiedebat 27 januari 2022 

Op 27 januari heeft op verzoek van Inwonersbelangen een 

interpellatiedebat plaatsgevonden. Ter voorbereiding op dat debat heeft 

het college een feitenrelaas opgesteld. De motie ‘Opdracht voorbereiden 

voorstel geluidwerende maatregelen Hollandbaan’ is zonder stemming 

aangenomen. Via deze motie heeft de raad uitgesproken 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. 

Het college is verzocht 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. 

21 september 

2021 

Beantwoording Schriftelijke vragen Inwonersbelangen 

Het college heeft schriftelijke vragen van Inwonersbelangen beantwoord 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2022/16-juni/20:00/Bijeenkomst-n-a-v-motie-Opdracht-voorbereiden-voorstel-geluidswerende-maatregelen-Hollandbaan
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2022/16-juni/20:00/D22062567-Raadsinformatiebrief-Onderzoek-geluidsmaatregelen-Hollandbaan-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2022/16-juni/20:00/Presentatie-Verkenning-geluidmaatregelen-Hollandbaan-Politieke-Avond-16-juni-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/27-januari/20:00/Interpellatiedebat-over-reconstructie-en-overlast-Hollandbaan-en-Waardsebaan
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/27-januari/20:00/Memo-college-Feitenrelaas-t-b-v-interpellatieverzoek-Hollandbaan-Waardsebaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/27-januari/20:00/Motie-Opdracht-voorbereiden-voorstel-geluidswerende-maatregelen-Hollandbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/27-januari/20:00/Motie-Opdracht-voorbereiden-voorstel-geluidswerende-maatregelen-Hollandbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21035078-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Hollandbaan-Waardsebaan.pdf
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over ‘Reconstructie Holland- en Waardsebaan’.  

25 mei 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen LijstvanderDoes 

Op 26 mei 2021 heeft het college vragen van LijstvanderDoes 

beantwoord over ‘Verkeersoverlast op Hollandbaan en Waardsebaan’.  

25 mei 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen Woerden voor Democratie 

Op 25 mei 2021 heeft het college vragen van Woerden voor Democratie 

beantwoord over ‘Omwonenden Hollandbaan Waardsebaan ervaren 

teringherrie’.  

15 oktober 2020 Motie Motie – Maatregelen Hollandbaan 

Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de motie ‘Maatregelen 

Hollandbaan’ (Inwonersbelangen) aangenomen. Via deze motie is het 

college verzocht het raadsbesluit van 28 april 2015 uit te voeren, met 

name het herstellen van het op de Hollandbaan verwijderde groen en het 

uitvoeren van geluidswerende maatregelen. De raad heeft het besluit 

over het geamendeerde raadsvoorstel ‘Verbetering wegenstructuur 

Woerden-West’ echter op 2 juli 2015 genomen. 

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Gemeentewet, art. 

189 

Gemeentewet, artikel 189 

1. Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen 

die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar 

verwachting kan aanwenden. 

2. De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan 

kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de 

begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. 

3. Behoudens het bepaalde in de artikelen 208 en 209 kunnen ten laste van de 

gemeente slechts lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties worden 

genomen tot de bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht. 

4. Het begrotingsjaar is het kalenderjaar. 

Gemeentewet, art. 

108, juncto art. 147 

Gemeentewet, artikel 108 

1. De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente 

wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. 

2. Regeling en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden gevorderd bij of 

krachtens een andere dan deze wet ter verzekering van de uitvoering daarvan, met 

dien verstande dat het geven van aanwijzingen aan het gemeentebestuur en het aan 

het gemeentebestuur opleggen of in zijn plaats vaststellen van beslissingen, slechts 

kan geschieden indien de bevoegdheid daartoe bij de wet of krachtens de wet bij 

provinciale verordening is toegekend. 

3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, vijfde lid, 119, vierde lid en 120, 

tweede lid, worden de kosten, verbonden aan de uitvoering van het tweede lid, voor 

zover zij ten laste van de betrokken gemeenten blijven, door het Rijk aan hen vergoed 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21017721-Beantwoording-vragen-LijstvanderDoes-Verkeersoverlast-op-Hollandbaan-en-Waardsebaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21017890-Beantwoording-vragen-Woerden-voor-Democratie-Omwonenden-Hollandbaan-Waardsebaan-ervaren-teringherrie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Motie-Maatregelen-Hollandbaan-Geredigeerd.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/15-oktober/19:30/Raadsvoorstel-Brug-Woerden-West
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Hoorzitting/2015/26-mei/20:00/Hoorzitting-over-raadsvoorstel-15R/15r-00054-rv-verbetering-wegenstructuur-woerden-west-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Hoorzitting/2015/26-mei/20:00/Hoorzitting-over-raadsvoorstel-15R/15r-00054-rv-verbetering-wegenstructuur-woerden-west-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/2-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00054-inzake-verbetering-wegenstructuur-Woerden-West-tweede-termijn
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XIII&paragraaf=1&artikel=189&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XIII&paragraaf=1&artikel=189&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&paragraaf=1&artikel=108&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&paragraaf=1&artikel=108&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=147&z=2022-08-01&g=2022-08-01
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Gemeentewet, art. 147 

1. Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de 

bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college 

of de burgemeester is toegekend. 

2. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. 

3. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, tweede lid, berusten bij het 

college, voor zover deze niet bij of krachtens de wet aan de raad of de burgemeester 

zijn toegekend. 

 


