
RAADSINFORMATIEBRIEF 
17R. 00198 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 28 maart 2017 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Haring 

Portefeuille(s) : Duurzaamheid 

Contactpersoon : S. Gabriel 

Tel.nr. : 8522 

E-mailadres : gabriel.s@woerden.nl 

Onderwerp: 

Geluidswal Veldhuizen en duurzame energieopwekking. 

Kennisnemen van: 
De stand van zaken realisatie geluidswal Veldhuizen. 

Inleiding: 
Het inpassingsplan 'Geluidswal Veldhuizen' van de provincie Utrecht is onherroepelijk. Hierdoor heeft de 
gemeente Utrecht de mogelijkheid om een geluidswal en het daarbij horende geluidsscherm langs de A12 
bij Harmeien te realiseren. Er zijn geen juridische mogelijkheden meer om de geluidswal tegen te houden. 
In de raadsvergadering van 23 juni 2016 heeft uw raad een motie aangenomen waarin ons college wordt 
verzocht met de gemeente en de provincie Utrecht te onderhandelen over het aanleggen van een 
zonneweide met zonnepanelen op de nog te realiseren geluidswal. In het amendement dat is aangenomen 
in de raadsvergadering van 27 oktober 2017 (begrotingsraad) is die motie van 23 juni geconcretiseerd. In 
het eerste kwartaal van 2017 wil uw raad een overeenkomst hebben tussen beide gemeenten en de 
provincie. De verantwoordelijk wethouder heeft het amendement in de begrotingsraad overgenomen. 

Bij de vaststelling van het inpassingsplan heeft Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij het 
college van Gedeputeerde Staten heeft verzocht om overleg met de gemeenten Utrecht en Woerden te 
bevorderen dat de geluidswal zoveel mogelijk afloopt over de laatste 200 meter. Deze motie heeft er toe 
geleid dat vanaf de zomer 2016 de gemeenten Utrecht en Woerden en de provincie Utrecht regelmatig 
constructief (ambtelijk) overleg hebben gehad over de uitvoering van de geluidswal en het geluidsscherm. 
In deze overleggen komen diverse onderwerpen aan de orde. Onderwerpen die met name voor de 
gemeente Woerden relevant zijn, zijn: 

Duurzame energieopwekking; 
Landschappelijke inpassing; 
Communicatie. 

Duurzame energieopwekking 
De geluidswal en het geluidsscherm worden aangelegd op Woerdens grondgebied. De gemeente Woerden 
is bevoegd gezag op het gebied van wet en regelgeving. De gronden zijn echter (privaatrechtelijk) in 
eigendom zijn van de gemeente Utrecht en voor een klein deel van de provincie Utrecht en van 
Rijkswaterstaat. De gemeente Woerden heeft formeel geen rol in de realisatie en uitvoering. Wel is de 
gemeente het bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning die nodig is voor het 
geluidsscherm. In zowel het inpassingsplan als in het vaststellingsbesluit van Gedeputeerde Staten is niet 
expliciet geregeld wie het bevoegd gezag is voor het verlenen van de omgevingsvergunning. In de wet is 
bepaald dat wanneer er geen expliciet besluit is genomen bij een inpassingsplan waar de bevoegdheden 
ten aanzien van het verlenen van een omgevingsvergunning aan Gedeputeerde Staten worden toegekend, 
deze bevoegdheden naar de gemeente gaan. 
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In de constructieve overleggen zijn de belangen van de gemeente Woerden behartigd. In de gesprekken is 
diverse malen gesproken over de aanleg van zonnepanelen op de geluidswal. Dit heeft geleid tot een brief 
van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht over het aanleggen van 
duurzame energieopwekking op de geluidswal. In deze brief geeft het college van de gemeente Utrecht aan 
dat zij het voornemen hebben om duurzame energie op de geluidswal op te wekken. Volgens de planning is 
de oplevering van de geluidswal in 2022 gepland. Het is daardoor niet mogelijk de energieopwekkende 
maatregelen voor 2022 te realiseren. 
Daarnaast is de gemeente Utrecht een proefproject aan het voorbereiden voor het opwekken van 
duurzame energie op de reeds bestaande geluidswal. Hiermee geeft de gemeente Utrecht aan dat de 
duurzaamheidsambities van beide gemeenten ten aanzien van de bestaande en de nog aan te leggen 
geluidswal goed op elkaar aansluiten. De brief van het college van de gemeente Utrecht is als bijlage 
bijgevoegd. 

Landschappelijke inpassing 
De gemeente Woerden is het bevoegd gezag ten aanzien van het verlenen van de vergunning voor het 
geluidscherm, omdat het grootste deel van het bouwwerk wordt gerealiseerd op grondgebied van de 
gemeente Woerden. Het realiseren van de geluidswal en het scherm is in het kader van vooroverleg 
besproken in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Deze commissie heeft advies uitgebracht over 
de landschappelijke inpassing. Dit advies wordt door de gemeente Utrecht verwerkt in de uitwerking van de 
plannen. 

Communicatie 
De gemeente Utrecht en de gemeente Woerden werken samen met het opstellen van een 
communicatieplan. De communicatie over de geluidswal wordt onderling afgestemd en daarbij is 
afgesproken dat de gemeente Utrecht de leiding neemt. 

Kernboodschap: 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht heeft een brief gestuurd over haar 
voornemen om duurzame energie op de geluidswal op te wekken. Dit kan niet eerder dan 2022, omdat dan 
pas de geluidswal wordt opgeleverd. Daarnaast is de gemeente Utrecht een proefproject aan het 
voorbereiden voor het opwekken van duurzame energie op de bestaande geluidswal in de gemeente 
Utrecht. 

Financiën: 
n.v.t. 

Vervolg: 

Het college zal een antwoord op de brief van de gemeente Utrecht opstellen, waarin wordt aangegeven dat 
de overlegstructuur rond de realisatie van de geluidswal wordt gecontinueerd. Waarbij de duurzame 
energieopwekking, landelijke inpassing en communicatie op de agenda blijven staan. 

Bijlagen: 
1. Brief college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht (17.005495) 
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Geachte College. 

Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van het proces om te komen tot aanleg van 
de geluidswal bij Veldhuizen. Hierbij gaan we in op het door uw gemeenteraad aangenomen 
amendement over de realisatie van duurzame energieopwekkende voorzieningen op de geluidswal. 

Op 8 juni heeft de Raad van State het inpassingsplan voor de geluidswal Veldhuizen onherroepelijk 
verklaard. Op basis hiervan is de gemeente Utrecht in het najaar van 2016 het ontwerp- en 
aanbestedingsproces gestart. De publicatie van de aanbesteding zal naar verwachting in maart 201 7 
starten. De werkzaamheden starten volgens planning eind 2017. De eindoplevering van de geluidswal 
is gepland in 2022. 

We zijn op de hoogte van het door uw Raad aangenomen amendement inzake de geluidswal. Het 
amendement stelt als doel een maximaal rendement voor duurzame energieopwekking te behalen en 
de wal tevens passend te laten zijn in het'landschap. Concreet wordt beoogd de geluidswal vol te 
leggen met (circa 7.000) zonnepanelen via een nog te bepalen exploitatieconstructie. In reactie hierop 
kunnen wij u het volgende melden. 

Als uitgangspunt voor het ontwerp is opgenomen dat de wal aan de westkant over 200 meter 
afloopt naar maaiveld. Hierdoor ontstaat een betere landschappelijke inpassing waarmee op dit punt 
invulling wordt gegeven aan het amendement. Ook wordt hiermee invulling gegeven aan de 
aangenomen motie in de Provinciale Staten d.d. 23 juni 2016. 

In reactie op het amendement en de motie van de Provinciale Staten d.d. 14 jul i 201 6 over 
energieopwekkende maatregelen, melden wij u dat de gemeente Utrecht het voornemen heeft om 
duurzame energie op de geluidswal op te wekken. In een gemeentelijk onderzoek naar mogelijkheden 
voor zonne-energie is de zuidkant van de wal aangewezen als een van de mogelijke locaties voor het 
opwekken van duurzame energie. Dit voornemen past binnen ons gemeentelijk beleid om 
energieopwekking door duurzame bronnen te stimuleren. De vormgeving van de wal zorgt al dat 
realisatie van energieopwekkende maatregelen als zonnepanelen mogelijk is. Door als uitgangspunt 
voor de wal te nemen dat deze wordt opgebouwd met industriezand in plaats van (goedkopere) 
reststoffen uit de energiecentrales, wordt een betere stabiliteit verkregen. Hierdoor is een toekomstige 
realisatie van energieopwekkende voorzieningen beter mogelijk. 
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Datum 7 maart 2017 
Ons kenmerk 1702221701-dr Gemeente Utrecht 

Zoals hierboven beschreven is de oplevering van de geluidswal in 2022 gepland. Energieopwekkende 
maatregelen kunnen niet eerder geplaatst worden dan vanaf dat jaar in verband met de zetting van de 
wal. 

Momenteel worden er voorbereidingen getroffen voor een proefproject met duurzame 
energieopwekking door zonnepanelen op de bestaande geluidswal. Bij succes wil de gemeente Utrecht 
dit ook doorvoeren op de nieuw aan te leggen wal. Bij de huidige aanbesteding van de 
geluidsvoorziening is er bewust voor gekozen om duurzame energie voorziening buiten de 
aanbesteding te laten omdat we eerst ervaring willen opdoen met het proefproject op de al bestaande 
geluidswal. Daarnaast gaan de ontwikkelingen in de energiesector snel. Door de energieopwekkende 
voorzieningen na oplevering van de wal in 2022 te realiseren kan op dat moment gebruik worden 
gemaakt van de laatste stand van zaken in deze techniek. Dit geeft ons tijd om de wijze waarop de 
realisatie en exploitatie van de maatregelen vormgegeven wordt op een later moment te bespreken en 
vast te stellen. 

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

De secretaris 
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In afschrift aan: 
College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht, 
Archimedeslaan 6, 3584 BA UTRECHT 
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