
 

 

Woerden, 15 juli 2014 

Betreft: onderzoek geluid A12 

 

 

 

Geacht college, 

 

D66 heeft geïnventariseerd in welke mate inwoners geluidsoverlast ervaren van de A12. De 

uitkomsten laten zien dat een behoorlijk aantal inwoners inderdaad overlast ervaart en ook  

maatregelen wil. Daarbij is regelmatig door inwoners gewezen op bomen en struiken die zijn 

weggehaald en waar geen vervangend groen voor in de plaats is gekomen. Ook niet als dat wel was 

beloofd in het verleden.  

 

Rijkswaterstaat is van plan om de spitsstrook op de A12 tussen Woerden en Gouda permanent open 

te stellen. Dat kan voor veel Woerdenaren goed nieuws zijn, maar D66 vreest wel dat hierdoor ook 

een toename van de geluidsoverlast ontstaat voor met name de wijk Molenvliet. Tegelijkertijd is 

onlangs bekendgemaakt dat aan Arcadis en Bureau M+P opdracht is gegeven om de geluidsbelasting 

rondom de snelwegen in Utrecht en Zuid-Holland te onderzoeken.  

 

D66 vindt dat al deze ontwikkelingen voldoende aanleiding moeten zijn voor de gemeente Woerden 

om structureel aandacht te besteden aan de geluidseffecten van de A12. De fractie van D66 heeft 

daarom de volgende vragen. 

 

1. Uit navraag door de D66-fractie is gebleken dat de gemeente Woerden tot op heden op geen 

enkele manier betrokken is bij het onderzoek dat door Arcadis en Bureau M+P wordt 

uitgevoerd. Acht het college het, met de D66-fractie, van belang om daar op korte termijn 

wel bij betrokken te raken en de belangen van de inwoners van Woerden daarbij te 

behartigen? 

2. Wil het college zich inzetten om de geluidsoverlast van de A12 zoveel mogelijk te 

verminderen, om te beginnen door bestuurlijk overleg met de juiste instanties? 

3. Is het college van plan om een zienswijze in te dienen op het plan om de spitsstrook op de 

A12 permanent open te stellen? Is het college bereid om de raad in kennis te stellen van die 

zienswijze? 

 

Graag verzoeken wij het college om de beantwoording van bovenstaande vragen te voorzien van een 

adequate toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Heerd Jan Hoogeveen 

Fractievoorzitter D66 Woerden 

 

 

 

 

 


