
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

 
 
 

Van: : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 5 januari 2021 

Portefeuillehouder(s) : wethouder T. de Weger 
Portefeuille(s) : Milieu 

Contactpersoon : K. Kouwenberg 

Tel.nr. : 8621 

E-mailadres : Kouwenberg.k@woerden.nl 
 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Lenie van Leeuwen en Job van Meieren van de Fractie van 
Lijst van der Does en CDA over Geluidshinder in Molenvliet-Wet en Harmelen van de 
A12 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 

1. Blijkt uit de meeste cijfers een toename of afname van het aantal geluidgehinderden in de  gemeente 

Woerden? 

Antwoord 

Er zijn geen recentere cijfers over aantallen gehinderden dan die zijn gebruikt voor de vorige RIB over dit 
onderwerp, met nr. 19R.00967. 
 

Vraag 

2. Welke verwachting is er ten aanzien van geluidshinder en de geldende normen naar de toekomst toe, 

gelet op de modellen van het Rijk dat het autoverkeer over de A12 naar 2030 toe fors zal toenemen? 

Antwoord 

Geluid van de snelweg wordt door het Rijk gereguleerd door de geluidproductieplafonds. Dit zijn maximale 
geluidwaarden op vaste punten langs de snelweg. Als er een overschrijding van het geluidproductieplafond 
is, moet Rijkswaterstaat maatregelen nemen. Dat kunnen geluidwerende maatregelen zijn zoals schermen, 
geluidsarm asfalt, het verlagen van de maximum snelheid, of het verhogen van de geluidproductieplafonds.  
Het geluidproductieplafond op de A12 is bijna bereikt. Bij de verwachte groei naar 2030 kan het bereiken 
van het geluidproductieplafond de komende jaren verwacht worden.  
Er is nu geen reden om aan te nemen dat de geluidproductieplafonds worden verhoogd, omdat 
maatregelen om geluidhinder tegen te gaan nog beschikbaar zijn. 
 

Vraag 

3. Heeft het college het ijveren voor de aanleg van een geluidscherm of geluidswal onderdeel gemaakt 

van de lobby van de gemeente richting provincie en Rijk? Zo nee, wil het college dat alsnog maken?  

Antwoord 

Nee, momenteel vindt geen lobby vanuit de A12-gemeenten plaats. Naast schermen of wallen zijn er 
andere (goedkopere)geluidsreducerende maatregelen denkbaar, die wij alle in onze beoordeling zullen 
betrekken. 
 
Vraag 

4. Op welke manier waakt het college ervoor dat bij overschrijding van de normen niet de normen worden 

aangepast, maar adequate maatregelen door het Rijk worden bekostigd? 

Antwoord 

Wij volgen de rapportages van Rijkswaterstaat met betrekking tot de geluidproductie van de A12 actief. Als 
sprake is van overschrijding van de normen (geluidproductieplafonds) en sprake is van de mogelijkheid dat 



de normen worden aangepast, zal het college het Rijk actief benaderen. 
 
Vraag 

5. Wat zijn de plannen van Rijkswaterstaat en ProRail de verdwenen bomen terug te planten? 

Vraag 

6. Op welke manier zorgt het college ervoor dat deze afspraak gestand wordt gedaan? 
 

Antwoord vraag 5 en 6 

Bij het nieuwe fietspad ter hoogte van de burgemeester Van Zwietenweg zijn nieuwe bomen geplaatst. Het 
ging hierbij om gemeentelijke bomen die n.a.v. de uitbreiding Provinciale wegstructuur (Bravo 3) en 
aansluiting op de gemeentelijke wegenstructuur gekapt moesten worden. Mogelijk dat u hiernaar verwijst. 
 

 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met documentnummer: 20.020959 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders,  
  

  

Drs. M.H.Brander                          V.J.H. Molkenboer  
Gemeentesecretaris                      Burgemeester   
 

 
 
 
 
 
  



   

 

Artikel 42 vragen 

Geluidshinder in Molenvliet-west en Harmelen van de A12 

Op 22 februari 2018 is een motie aangenomen om een onderzoek te starten naar de 

wenselijkheid van geluidsmaatregelen langs de A12. Dit betreft vooral het gebied bij 

Harmelen en Molenvliet West. Eind 2019 heeft de gemeenteraad een 

raadsinformatiebrief (pdf) ontvangen met een toelichting over de geluidhinder. 

Regelmatig ontvangt de gemeenteraad nog brieven van inwoners die overlast ervaren.  

De afgelopen jaren is het aantal auto’s op de A12 toegenomen. Ook het aantal treinen neemt 
toe. De komende jaren is de verwachting, dat het aantal auto’s op de A12 ook fors zal 

groeien. Wel is recent de snelheid overdag teruggebracht. Uit de raadsinformatiebrief komt 

naar voren dat er tenminste 1900 geluidgehinderden zijn in Woerden (boven 48db), waarvan 

700 ernstige geluidhinder ervaren. Door hoge geluidnormen ter plaatse valt de Rijksweg nog 

binnen de kaders die de wetgever stelt.  

Wij hebben de volgende vragen aan het college. 

1. Blijkt uit de meest cijfers een toename of afname van het aantal geluidgehinderden in de 

gemeente Woerden? 

2. Welke verwachting is er ten aanzien van geluidshinder en de geldende normen naar de 

toekomst toe, gelet op de modellen van het Rijk dat het autoverkeer over de A12 naar 

2030 toe fors zal toenemen? 

3. Heeft het college het ijveren voor de aanleg van een geluidscherm of geluidswal 

onderdeel gemaakt van de lobby van de gemeente richting provincie en Rijk? Zo nee, wil 

het college dat alsnog maken?  

4. Op welke manier waakt het college ervoor dat bij overschrijding van de normen niet de 

normen worden aangepast, maar adequate maatregelen door het Rijk worden bekostigd? 

Eerder zijn ook nog eens vele bomen gesneuveld tussen sportpark Cromwijk en Molenvliet. 

Hoewel bomen (zeer beperkt) geluid tegenhouden vormen zij wel een buffer tegen fijnstof. 

Eerder was volgens onze informatie toegezegd dat ProRail en Rijkswaterstaat zouden 

zorgen voor het planten van nieuwe bomen. 

5. Wat zijn de plannen van Rijkswaterstaat en ProRail de verdwenen bomen terug te 

planten? 

6. Op welke manier zorgt het college ervoor dat deze afspraak gestand wordt gedaan? 

Namens  

LijstvanderDoes, Lenie van Leeuwen 

CDA, Job van Meijeren 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis-MvQ3ILtAhVHfMAKHW60CjkQFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fgemeenteraad.woerden.nl%2Fstukken%2FIngekomen-brieven%2F19r-00967-raadsinformatiebrief-inzake-geluid-en-luchtkwaliteit-in-relatie-tot-de-a12.pdf&usg=AOvVaw0uS6XAsn40R-ZBVXw6EfkP
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