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Geluidswal Veldhuizen: vragen van dhr. Germs (VVD)

Geachte commissieleden,
Ter voorbereiding van de bespreking van het onderwerp Geluidswal Veldhuizen in uw commissie van maandag
17 november aanstaande de VVD-fractie aan mij de navolgende vragen gesteld.
1. Is het mogelijk om de geluidswal in westelijke richting langzamerhand te laten aflopen ? Dit zou een deel van
de bezwaren vanuit Woerden kunnen wegnemen.
In de voorbereiding van het inpassingsplan zal de fysieke verschijningsvorm aandacht verdienen. Op dit moment
is echter nog niet duidelijk of deze al dan niet aangepast zal kunnen worden. Reden hiervan is gelegen in de
juridische verplichting die voortkomt uit de planologische besluiten op basis waarvan Veldhuizen destijds is
gerealiseerd. Ten behoeve van het inpassingsplan zal een (externe) jurist worden bevraagd over de preciese
juridische verplichting en de mogelijkheden om te varieren in de verschijningsvorm van de geluidswal.
In het voorliggende besluit wordt, gelet op het bovenstaande, uitgegaan van de maximale omvang van 800 meter
lang en 12 meter hoog. Mocht uit het juridisch advies blijken dat er mogelijkheden zijn om de afmeting van de
geluidswal aan te passen, dan zullen deze mogelijkheden in overleg met betrokken gemeenten verkend worden.
Belangrijke aandachtspunten bij deze verkenning zijn de doelmatigheid en effectiviteit van de geluidswal en de
gevolgen m.b.t. landschap (Groene Hart).
Gezien het bovenstaande kan nog niet op voorhand gesteld worden dat het deel van de bezwaren vanuit
gemeente Woerden met betrekking op de omvang van de geluidswal kan worden weggenomen. Ten aanzien van
de Woerdense bezwaren wil ik aanvullend opmerken dat het college van Gedeputeerde Staten beide
gemeenteraden eind oktober schriftelijk heeft geïnformeerd over het voorliggende statenvoorstel (zie bijlage).
Voorts zal de hoorzitting niet in april plaatsvinden, zoals is gesteld in het statenvoorstel, maar medio januari. Op
deze wijze kan het inpassingsplan mogelijk aangepast worden alvorens de formele procedure aanvangt.
2. Is er een toezegging mogelijk dat achter de geluidswal aan de Noordzijde voorlopig geen nieuwe woningbouw
zal worden gerealiseerd ?
Het college van Gedeputeerde Staten heeft het college van Burgemeester en wethouders van gemeente
Woerden dit jaar schriftelijk te kennen gegeven dat de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (tot 2028) geen
woningbouw op deze locatie toestaat. Dit is hetgeen toegezegd kan worden binnen de door Provinciale Staten
vastgestelde kaders. Toezeggingen buiten dit kader kunnen uitsluitend door Provinciale Staten worden gedaan.
Hoogachtend,
J.W.R. van Lunteren

