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Geachte raad,

Begin oktober heeft een constructief bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de wethouders Schreurs,

Geldof, Van Tuijl en gedeputeerde Van Lunteren met als ondenrerp de nog te realiseren geluidswal langs de

At2 op het grondgebied van gemeente Woerden. ln dit bestuurlijk overleg is gebleken dat de geluidswal niet in

het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Harmelen planologisch mogelijk gemaakt zal worden. Ter informatie

willen wij u het navolgende meegeven.

Gezien de wettelijke verplichting voor gemeente Utrecht, bezwaren van omwonenden en het ontbreken van

bevoegdheden voor gemeente Utrecht om de geluidswal planologisch mogelijk te maken, heeft gemeente

Utrecht ons vezocht een inpassingsplan op te stellen dat de realisatie van de geluidswal mogelijk maakt. Op 28

oktober hebben wij besloten om Provinciale Staten voor te stellen (1.) het project Geluidswal Veldhuizen aan te

merken als project van provinciaal belang als bedoeld in de Wro en (2.) een provinciaal inpassingsplan op te

stellen om de realisatie van de geluidswal planologisch mogelijk te maken.

Het bovengenoemde voorstel zal in de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 17

november 2014 worden besproken. De besluitvorming door Provinciale Staten aangaande het voorstel is

geagendeerd op 8 december. Over de uitkomst van deze besluitvorming zult u uiteraard geÏnformeerd worden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Namens hen,
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Geluidswal Veldhuizengeen

Geachte raad,

Begin oktober heeft een constructief bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de wethouders Schreurs,
Geldof, Van Tuijl en gedeputeerde Van Lunteren met als ondenruerp de nog te realiseren geluidswal langs de
A12 op het grondgebied van gemeente Woerden. ln dit bestuurlijk overleg is gebleken dat de geluidswal niet in
het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Harmelen planologisch mogelijk gemaakt zal worden. Ter informatie
willen wij u het navolgende meegeven.

Gezien de wettelijke verplichting voor gemeente Utrecht, bezwaren van omwonenden en het ontbreken van

bevoegdheden voor gemeente Utrecht om de geluidswal planologisch mogelijk te maken, heeft gemeente
Utrecht ons vezocht een inpassingsplan op te stellen dat de realisatie van de geluidswal mogelijk maakt. Op 28

oktober hebben wij besloten om Provinciale Staten voor te stellen (1.) het project Geluidswal Veldhuizen aan te
merken als project van provinciaal belang als bedoeld in de Wro en (2.) een provinciaal inpassingsplan op te
stellen om de realisatie van de geluidswal planologisch mogelijk te maken.

Het bovengenoemde voorstel zal in de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 17

november 2014 worden besproken. De besluitvorming door Provinciale Staten aangaande het voorstel is
geagendeerd op 8 december. Over de uitkomst van deze besluitvorming zult u uiteraard geÏnformeerd worden

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Namens hen,

Voorzitter
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