ONTWERP BESTEMMINGSPLAN, ONTWERP BESLUIT HOGERE WAARDEN EN M.E.R.
BEOORDELING REMBRANDTBRUG

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat met ingang van 14 januari 2022 tot
en met 24 februari 2022 voor een ieder ter inzage ligt:
-

het ontwerpbestemmingsplan ‘Rembrandtbrug’ met identificatienummer
NL.IMRO.0632.bprembrandbrug-bOW1.
het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Rembrandtbrug’

Plangebied en doel
Het plangebied ligt voor een groot deel binnen het bedrijventerrein Barwoutswaarder dat ten westen
van het centrum van Woerden ligt. Het noordelijke deel van het plangebied ligt binnen de wijk
Schilderskwartier. Het zuidelijke deel van het plangebied grenst aan de wijk Molenvliet.
Het doel van het bestemmingsplan is om een nieuwe hoofdontsluitingsweg mogelijk te maken die
een verbinding maakt tussen de kruising Leidsestraatweg - Rembrandtlaan en de Hollandbaan. Met
de aanleg van de Rembrandtbrug over de Oude Rijn worden de verkeersproblemen op de route
Rembrandtlaan-Boerendijk opgelost, wordt het verkeersnetwerk in Woerden West robuuster en
wordt de doorstroming verbeterd.
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
Vanwege het wegverkeer in de nieuwe situatie na aanleg van de weg en brug wordt de
voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder bij een aantal woningen overschreden. Daarnaast worden
voor een aantal woningen de grenswaarde overschreden als gevolg van de reconstructie van de
Leidsestraatweg en de Rembrandtlaan. Ten behoeve van het plan is het voornemen om hogere
waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen.
M.e.r.-beoordelingsplicht
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapport hoeft te worden
opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt dat door de voorgenomen activiteit zich geen belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu voordoen die het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling of een
milieueffectrapport noodzakelijk maken.
Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende relevante stukken en het ontwerpbesluit hogere
waarden kunt u tijdens de genoemde termijn inzien op www.woerden.nl > inwoners > bouwen,
verbouwen en slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding.
Tevens kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder
NL.IMRO.0632.bprembrandbrug-bOW1 en op de projectwebsite www.brugwoerdenwest.nl.
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit
noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te
nemen via het algemene telefoonnummer 14 0348.
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn
zienswijze indienen.
U kunt digitaal een zienswijze indienen via onze website (met DigiD). Het digitale formulier kunt u
vinden op www.woerden.nl > inwoners > melding-klacht-bezwaar-maken > zienswijze-indienen. Vul

bij het veld “adres/locatie” de vermelding zoals hieronder beschreven in. U kunt géén zienswijze
indienen via de e-mail.
Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u per post indienen gericht aan de
Gemeenteraad Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Rembrandtbrug’ en (bij voorkeur) uw emailadres in verband met verdere communicatie.
Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u per post indienen gericht
aan het college van burgemeester en wethouders, via hetzelfde postadres onder vermelding van
‘zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Rembrandtbrug’.
Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van; uw naam, adres, handtekening en datum.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een
terugbelafspraak maken via het algemene telefoonnummer 14 0348. Dit nummer kunt u ook
gebruiken als u wilt worden teruggebeld over nadere informatie en/of vragen.
Informatiebijeenkomst (digitaal)
Op 25 januari 2022 om 20:00uur organiseert de gemeente een digitale informatieavond over het
plan. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Tijdens deze digitale bijeenkomst lichten wij het
bestemmingsplan en de hogere grenswaarden toe. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via
de website www.brugwoerdenwest.nl.

