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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Ter vaststelling wordt het inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen aangeboden. Op 8 december 2014 heeft u 

besloten om een inpassingsplan op te stellen om de aanleg van een geluidwerende voorziening planologisch 

mogelijk te maken.  

 

Voorgeschiedenis 

Om de woningen in de wijk Veldhuizen in Leidsche Rijn te laten voldoen aan de geluidsnorm is het noodzakelijk 

dat de bestaande geluidswal circa 800 meter in westelijke richting wordt doorgetrokken. Het resterende gedeelte 

van 800 meter en 12 meter hoog dient op het grondgebied van de gemeente Woerden te worden aangelegd. 

Omdat de gemeente Woerden niet bereid is om de realisering van de geluidsvoorziening planologisch mogelijk te 

maken, heeft u op 8 december 2014 besloten een inpassingsplan op te stellen.  

 

Essentie / samenvatting 

Op 9 december 2014 hebben wij het voorontwerp-inpassingsplan vastgesteld en vrijgegeven voor het wettelijk 

vooroverleg. Op 13 januari 2015 hebben vertegenwoordigers van de gemeenten Woerden en Utrecht gebruik 

gemaakt van de gelegenheid ten overstaan van u hun opvattingen over het voorontwerp-inpassingsplan kenbaar 

te maken. 

Op 24 maart 2015 hebben wij het ontwerp-inpassingsplan vastgesteld en besloten dit plan ter inzage te leggen.  

Dit besluit is tevens ter kennisname naar de Statencommissie RGW en de gemeentebesturen van Woerden en 

Utrecht gestuurd.  

Tijdens de terinzageleggingstermijn zijn zienswijzen ingediend. Naar aanleiding daarvan stellen wij u voor om het 

inpassingsplan gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen betreffen ondergeschikte onderdelen die verduidelijkingen 

aanbrengen. 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het bieden van een planologisch-juridisch kader om de aanleg van de geluidsvoorziening in de vorm van een wal 

en scherm, ten behoeve van de wijk Veldhuizen in Leidsche Rijn, op het grondgebied van de gemeente Woerden 

planologisch mogelijk te maken. 

 

Financiële consequenties 

Het voorliggende voorstel heeft geen financiële consequenties. De plankosten, het eventuele planschaderisico en 

de financiering en realisatie komen ten laste van de gemeente Utrecht. Dit is in een overeenkomst formeel 

vastgelegd.  

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

Omdat het voorstel voor het opstellen van een provinciaal inpassingsplan als procesversneller wordt beschouwd 

en van invloed kan zijn op de bestuurlijke verhouding en relatie met gemeente Woerden, heeft de 

portefeuillehouder op 9 oktober 2014 bestuurlijk overleg gevoerd met beide gemeenten over de inzet van het 

provinciaal instrumentarium. 

Ook is de gemeenteraad van Woerden destijds in kennis gesteld van het statenvoorstel en besluit tot het 

opstellen van het inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen.  

In het kader van de planologische procedure van de totstandkoming van het inpassingsplan zijn de 

gemeenteraden van Utrecht en Woerden, conform artikel 3.26 Wro gehoord en heeft de gemeente Woerden haar 

bezwaren kenbaar gemaakt tegen het opgestelde voorontwerp-inpassingsplan. Voorts heeft de gemeente gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze tegen het ontwerp-inpassingsplan. 

De opstelling van het inpassingsplan ervaart de gemeenteraad van Woerden dan ook als negatief. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

In het inpassingsplan wordt uitgegaan van de realisering van een geluidswal van 800 meter lengte en een hoogte 

van 12 meter, alsmede deels de aanleg van een scherm met hoogte van maximaal 10 meter.  

Ten aanzien van de vormgeving is uit nader onderzoek gebleken dat binnen deze maximale grenzen het mogelijk 

is een geluidswal te realiseren in een vorm waarbij de meest westelijke 200 meter van de geluidswal in hoogte 

afloopt van 12 meter tot op maaiveldniveau (0 meter). Met een zodanig vormgegeven en in landschappelijk 

opzicht goed inpasbare geluidswal kan qua geluidsvoorziening het zelfde effect kan worden bereikt. De 

realisering is er op gericht om de geluidswal zo goed mogelijk landschappelijk in te passen. 

 

Effecten op duurzaamheid 

Door het inpassingsplan zal de leefomgeving van met name de wijk Veldhuizen verduurzaamd worden. De 

aanleg van de geluidsvoorziening resulteert immers in een reductie van de geluidsbelasting. 

 

Voorgesteld wordt het inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen, met planidentificatie 

NL.IMRO.9926.IP1411GWVELD-VA01, gewijzigd vast te stellen. 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 21 september 2015; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 juli 2015, afdeling FLO, nummer 815721FO, met betrekking 

tot het inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen; 

 

Overwegende;  

 

dat omtrent het voorontwerp-inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen overleg is gevoerd met de 

overlegpartners, te weten de gemeenten Utrecht en Woerden, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, 

Rijkswaterstaat Midden Nederland, Stedin Netwerkbeheer en Vitens Utrecht. De reacties zijn samengevat in de 

bij het inpassingsplan behorende “Nota van vooroverleg”; 

 

dat het ontwerp van het inpassingsplan met ingang van 2 april 2015 gedurende zes weken voor een 

ieder ter inzage heeft gelegen; 

 

dat van de terinzagelegging een openbare bekendmaking heeft plaatsgevonden overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen; 

 

dat de tegen het ontwerp-inpassingsplan ingediende zienswijzen met daarop een reactie zijn weergegeven 

in de ”Nota zienswijzen ontwerp-inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen en ambtshalve wijzigingen”; 

 

dat zowel de toelichting, regels en plankaart van het inpassingsplan zijn verduidelijkt/aangevuld ten opzichte van 

het ontwerp-inpassingsplan, naar aanleiding van de zienswijzen dan wel ambtshalve;  

 

dat de aanpassingen van de toelichting, regels en plankaart van ondergeschikte aard zijn; 

 

dat de Wet ruimtelijke ordening ingevolge artikel 3.26, lid 5 voorschrijft dat een tijdstip moet worden 

bepaald tot uitsluiting van de bevoegdheid van de gemeenteraad tot vaststelling van een 

bestemmingsplan voor de in het inpassingsplan betrokken gronden; 

 

dat er een tijdstip wordt bepaald waarbinnen de gemeenteraad van Woerden niet tot vaststelling van een 

bestemmingsplan mag overgaan voor de in het inpassingsplan betrokken gronden; 

 

dat het gelet op het bepaalde in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening niet noodzakelijk is ten behoeve 

van het inpassingsplan een exploitatieplan vast te stellen. 

 

Gelet op het vorenstaande;  

 

besluiten:  

 

ARTIKEL 1 

1. het inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen met planidentificatie NL.IMRO.9926.IP1411GWVELD-VA01 vast 

te stellen; 

2. de “Nota zienswijzen ontwerp-inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen en ambtshalve wijzigingen” vast te 

stellen; 
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ARTIKEL 2 

1. de gemeenteraad van Woerden gedurende een periode van tien jaren na vaststelling van dit 

inpassingsplan uit te sluiten van de bevoegdheid een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden 

waarop dit inpassingsplan betrekking heeft; 

2. het eerste lid van dit artikel niet van toepassing te laten zijn indien de gemeenteraad van Woerden een 

bestemmingsplan vaststelt dat voorziet in de aanleg van de voorzieningen en werken zoals neergelegd 

in het inpassingsplan, genoemd in artikel 1, lid 1; 

 

ARTIKEL 3 

op grond van artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.25 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te 

stellen voor het inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen. 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 
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 Toelichting 

 

1. Wettelijke grondslag 

Inpassingsplan: artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening. 

 

2. Beoogd effect 

Het planologisch-juridisch kader bieden om de realisering van een geluidswal en geluidsscherm mogelijk te 

maken. 

 

3. Effecten op duurzaamheid 

Door het inpassingsplan zal de leefomgeving van met name de wijk Veldhuizen verduurzaamd worden. De 

aanleg van de geluidsvoorziening resulteert immers in een reductie van de geluidsbelasting. 

 

4. Argumenten 

Op 8 december 2014 heeft u besloten een inpassingsplan op te stellen om de aanleg van een geluidswal en 

geluidsscherm planologisch mogelijk te maken. 

 

5. Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

6. Financiën 

Het voorliggende voorstel heeft geen financiële consequenties. De plankosten, het eventueel planschaderisico en 

de financiering en realisatie komen ten laste van de gemeente Utrecht. Dit is in een overeenkomst formeel 

vastgelegd. 

 

7. Realisatie 

Het voorliggende voorstel heeft geen financiële consequenties. De plankosten, het eventuele planschaderisico en 

de financiering en realisatie komen ten laste van de gemeente Utrecht. Dit is in een overeenkomst formeel 

vastgelegd 

 

8. Juridisch 

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan zijn van ondergeschikte aard. 

 

9. Europa 

Niet van toepassing. 

 

10. Communicatie 

Conform artikel 3.8, lid 4 Wro zal er een bekendmaking van de terinzagelegging van het vastgestelde 

inpassingsplan worden gepubliceerd. 

 

11. Bijlagen  

- Inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen, inclusief bijlagen.  

- Nota zienswijzen ontwerp-inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen en ambtshalve wijzigingen. 
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Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 1, lid 1. 

Het plan dient vastgesteld te worden. Het vastgestelde inpassingsplan is digitaal raadpleegbaar op 

(P.M. de link naar Documentum wordt voor indiening vaan het B-stuk aan GS nog toegevoegd) 

Het plan heeft de lD-codeNL.IMRO.9926.IP1411GWVELD-VA01. 

 

Artikel 1, lid 2 

De Nota van zienswijzen en de daaruit voortkomende wijzigingen is als aparte bijlage bij het besluit opgenomen 

Met dit beslispunt wordt deze nota expliciet vastgesteld. 

 

Artikel 2, lid 1 

De Wet ruimtelijke ordening schrijft in artikel 3.26, lid 5 voor dat een tijdstip moet worden bepaald tot 

uitsluiting van de bevoegdheid van de gemeenteraad tot vaststelling van een bestemmingsplan voor 

de in het inpassingsplan betrokken gronden. Bij uw overwegingen wordt aangegeven dat het bepalen van 

uitsluiting van genoemde bevoegdheid noodzakelijk is. 

 

Artikel 2, lid 2 

Indien de gemeente Woerden een bestemmingsplan vaststelt dat het plangebied van het voorliggende 

inpassingsplan betreft en dit niet in strijd is met het inpassingsplan, geldt de uitsluiting van genoemde 

bevoegdheid niet. 

 

Artikel 3 

Een exploitatieplan hoeft niet vastgesteld te worden omdat de realisering geheel ten laste van de gemeente 

Utrecht komt. 


