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Onderwerp: 

Beroep Provinciaal inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen 

Kennisnemen van: 

De hoofdlijnen van het beroep dat het college namens de gemeente heeft ingediend tegen het provinciaal 
Inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen. 

Inleiding: 

In de Raadsinformatiebrief van 17 november 2015 (15R.00622) hebben wij uw raad geïnformeerd over het 
besluit van Provinciale Staten van Utrecht om het inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen vast te stellen. 
Tevens hebben wij in deze raadsinformatiebrief aangegeven het geluidsrapport behorende bij het 
inpassingsplan door een deskundige te laten beoordelen. 

De provincie heeft per abuis bij de tervisielegging van het vastgestelde inpassingsplan de 'Nota van 
zienswijzen ontwerp-inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen en ambtshalve wijzigingen' niet ter inzage 
gelegd. Derhalve heeft de provincie besloten het vastgestelde inpassingsplan opnieuw ter inzage te leggen 
van 17 december 2015 tot en met 27 januari 2016. Hierdoor was het mogelijk om tot en met 27 januari 
2016 beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

De kosten voor het indienen van beroep staan in de Raadsinformatiebrief van 17 november 2015. 

Kernboodschap: 

Het beroep dat het college namens de gemeente heeft ingediend sluit aan bij de eerder ingediende reactie 
op het voorontwerp inpassingsplan en de ingediende zienswijze tegen het ontwerp inpassingsplan. Op 
hoofdlijnen hebben de beroepsgronden betrekking op o.a.: 

Is het aanleggen van de geluidswal provinciaal belang?; 
Aantasting kernkwaliteiten Groene Hart; 
De onderzoeken ten aanzien van bodem en geluid. 

Voor het opstellen van het beroepschrift hebben wij de huisadvocaat van de gemeente (Loyens S Loeff) 
ingeschakeld. Tevens heeft de huisadvocaat in opdracht van de gemeente Woerden het geluidsrapport 
behorende bij het inpassingsplan laten beoordelen door een onafhankelijk onderzoeksbureau. 

De resultaten uit het geluidsrapport in samenhang met de punten uit de ingediende zienswijze bieden naar 
het oordeel van het college voldoende aanknopingspunten om beroep in te stellen. Of het beroep zal 



slagen is echter vooraf niet met zekerheid te zeggen en afhankelijk van verschillende factoren 

Vervolg: 

Het beroepschrift is reeds ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stuurt alle 
ingediende beroepen naar de provincie Utrecht. Zij wordt in de gelegenheid gesteld een verweerschrift op 
te stellen. Vervolgens wordt er een zittingsdatum gepland. 
Wij houden uw raad over het verloop van de procedure op de hoogte. 

Bijlagen: 

Brief provincie inzake omissie tervisielegging (15.026695) 

De secretaris De burgemeest 
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