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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Hierbij informeren wij u over de vervolgprocedure van het inpassingsplan “Geluidswal Veldhuizen”. 
 
Aanleiding 

Op 28 oktober 2014 heeft de gemeente Utrecht bij Gedeputeerde Staten het verzoek ingediend een provinciaal 
inpassingsplan op te stellen om de aanleg van een geluidswal op het grondgebied van de gemeente Woerden 
planologisch mogelijk te maken. De verlenging van de bestaande geluidswal over een lengte van ca. 800 meter 
op het grondgebied van de gemeente Woerden is van belang om een geluidwerende voorziening ten behoeve 
van de wijk Veldhuizen planologisch mogelijk te maken. Dit om de geluidbelasting in deze wijk ten gevolge van de 
A12 tot een aanvaardbaar geluidsniveau te brengen. 
 
Voorgeschiedenis 

Op 8 december 2014 heeft u naar aanleiding van het verzoek van de gemeente Utrecht besloten de aanleg van 
een geluidswal op het grondgebied van de gemeente Woerden aan te merken als een project van provinciaal 
belang als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en hiervoor een provinciaal inpassingsplan op te stellen. 
Wij hebben op 9 december 2014 het voorontwerp-inpassingsplan vastgesteld en daarover het wettelijke 
vooroverleg ex artikel 10 Bro gevoerd. 
De gemeenteraden van Woerden en Utrecht zijn, op grond van artikel 3.26 Wro, op 13 januari 2015 in de 
gelegenheid gesteld tegenover u hun opvattingen over het voorontwerpplan kenbaar te maken. Beide 
gemeentebesturen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
 
Essentie / samenvatting: 
Gelet op de resultaten van het wettelijk gevoerde vooroverleg en de inbreng van de gemeenten Woerden en 
Utrecht hebben wij het voorontwerp-inpassingsplan op onderdelen aangepast. 
Om de aanleg van de geluidswal planologisch mogelijk te maken hebben wij nu het ontwerp-inpassingsplan 
“Geluidswal Veldhuizen” opgesteld. 
Dit ontwerpplan ligt met ingang van 2 april 2015 zes weken ter inzage met de mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen. 
Het ontwerp-inpassingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer 
NL.IMRO.9926.IP1411GWVELD-ON01. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

  

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met het provinciaal inpassingsplan neemt de provincie het initiatief om de realisatie van de geluidswal door de 
gemeente Utrecht ten behoeve van de wijk Veldhuizen planologisch mogelijk te maken. 
 
Financiële consequenties 

Geen. De kosten komen conform de gemeentelijke toezegging ten laste van de gemeente Utrecht. Dit wordt in 
een overeenkomst vastgelegd. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

2 april –13 mei 2015 ter visielegging ontwerp inpassingsplan met mogelijkheid tot indienen zienswijzen; 

juni 2015 op stellen Nota van beantwoording zienswijzen en eventuele aanpassingen ontwerp-  

inpassingsplan; 
Juli/augustus 2015 besluit Gedeputeerde Staten inzake concept-statenvoorstel tot vaststelling provinciaal 

inpassingsplan en Nota van beantwoording zienswijzen; 
September/oktober 2015 commissievergadering Ruimte, Groen en Water inzake ontwerp-statenvoorstel tot 

vaststelling van het provinciaal inpassingsplan; 
September/november  Provinciale Statenvergadering; besluit tot vaststelling van het provinciaal 

inpassingsplan; 
november/december 2015 ter visielegging vastgesteld provinciaal inpassingsplan voor beroepsmogelijkheid bij de 

Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State.  
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
 
 
De secretaris,  
 


