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Onderwerp: 

Beantwoording rondvraag Progressief Woerden inzake polder Bijleveld 

Kennisnemen van: 
De antwoorden op de door Progressief Woerden gestelde vragen die gesteld zijn in de rondvraag van de 
raadscommissie van 9 januari 2014 inzake de polder Bijleveld. 

Inleiding: 
De provincie en de gemeente werken samen met het opstellen van een structuurvisie voor de polders 
Bijleveld, Haanwijk en Breeveld. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht aangeven de geluidswal te willen 
doortrekken langs de A12. Hierover heeft de fractie van Progressief Woerden een aantal vragen gesteld 
aan het college. 

Kernboodschap: 

1. Is de bijeenkomst met betrokken partijen inmiddels gepland? 
Er is nog geen bijeenkomst gepland met betrokken partijen. Wij zullen het organiseren van deze 
bijeenkomst inplannen zodra het stappenplan (zie vraag 2) gereed is. 

2. Kan de wethouder al iets concreter worden over hoe wij verder gaan met de drie getoonde schetsen? 
De drie schetsen zijn opgesteld als discussiestuk. Welke bouwstenen liggen er in het gebied en hoe 
gaan we deze inzetten? De schetsen zijn tijdens de raadsinformatieavond van 19 september 2013 aan 
u gepresenteerd. 
De volgende stap is het maken van een stappenplan. In dit stappenplan wordt aangegeven wat het 
uiteindelijke resultaat is, hoe het proces wordt vormgegeven om dit resultaat te behalen en welke 
inventarisatie kunnen ingezet worden voor de uitvoering. Onder proces vormgeven valt ook 
communicatie. Hoe gaan we bewoners en andere belanghebbenden / belangstellenden informeren en 
hoe kunnen we ze bij het proces betrekken? 
Vervolgens wordt er een structuurvisie voor de drie polders opgesteld. In deze structuurvisie wordt 
aangegeven welke ontwikkelingen wel/niet mogelijk zijn, welke randvoorwaarden er gelden en van 
welke instrumenten gebruik kan worden gemaakt. Dit zijn met name instrumenten die staan in de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. 

Op 23 januari 2014 heeft Stichting De Groene Buffer samen met Stichting Groene Hart een 
informatieavond georganiseerd over hun inrichtingsplan om de polder Bijleveld groen te houden. 
Bij het opstellen van het stappenplan wordt gekeken hoe dit burgerinitiatief kan worden betrokken bij 
de verdere planvorming. 



3. Is het college ook van mening dat het doortrekken van de geluidswal tussen Leidsche Rijn en 
Harmeien onwenselijk is? 
Het college is van mening dat het doortrekken van de geluidswal tussen Leidsche Rijn en Harmeien 
niet wenselijk is. Het realiseren van een geluidsvoorziening evenwijdig aan de Veldhuizerweg is een 
logischer keuze. 
In het archief van de gemeente is nogmaals gezocht naar de bestuurlijke toezegging waar de 
gemeente Utrecht naar verwijst. Het blijkt dat het toenmalige college in 2004 en in 2005 besloten heeft 
(in principe) akkoord te gaan met de aanleg van de geluidswal. De gemeente Utrecht is hiervan op de 
hoogte gebracht. De toezegging voor het realiseren van een geluidswal is voortgekomen uit het 
BRAVO convenant. 

Een bestemmingsplan om deze geluidswal mogelijk te maken is in 2008 door uw raad behandeld. Uw 
raad heeft toen besloten het bestemmingsplan niet vast te stellen, daarmee zou de gemeente Utrecht 
moeten weten dat er binnen de gemeente Woerden geen draagvlak is voor het realiseren van de 
geluidswal. 

4. Wat gaat de wethouder doen om die geluidswal te voorkomen. 
Er is nu meer duidelijk over de bestuurlijke afspraken. Binnenkort is er bestuurlijk overleg met de 
gemeente Utrecht. Gedeputeerde van Lunteren van de provincie Utrecht is ook bij dit overleg 
aanwezig. Afhankelijk van de uitkomst van dit overleg zal bepaald worden wat de mogelijkheden zijn 
om de geluidswal tegen te houden. 

Vervolg: 
De provincie en de gemeente zijn bezig met het opstellen van het stappenplan. Vervolgens wordt een 
structuurvisie voor de drie polders opgesteld. 
Binnen kort is er bestuurlijk overleg met de gemeente Utrecht over de geluidswal. Gedeputeerde van 
Lunteren van de provincie Utrecht is ook bij dit overleg aanwezig. 
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