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Naar aanleiding van uw brief over geluidsreducerend asfalt op de N207 ter hoogte van 

Westergouwe (dd. 19 december 2016, met kenmerk 1030169) geven wij u hierbij een nadere 

toelichting op ons standpunt.

De provincie heeft zich op het standpunt gesteld dat de aanleg van stil asfalt zal worden 

meegenomen bij de toekomstige reconstructie van het traject N207/N457 (tussen Sluiseiland en 

de afrit A20). Bij de nu noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, die dit jaar aan het gedeelte 

tussen rotonde ’t Weegje en Sluiseiland worden uitgevoerd, is de aanleg van stil asfalt, zoals 

eerder aangegeven, niet voorzien.

Bestemmingsplan ‘Westergouwe’ en ‘Westergouwe herziening 1’

Het is juist dat de provincie in het verleden heeft aangegeven bereid te zijn om mee te werken 

aan het aanbrengen van stil asfalt. Dit is ook zo vastgelegd in het bestemmingsplan. De provincie 

is echter van mening dat deze toezegging niet inhoudt dat ook de (meer)kosten voor de aanleg 

en het onderhoud van het stil asfalt voor rekening van de provincie zijn. Het geluidsreducerende 

asfalt zou ten behoeve van de te realiseren woningen worden aangelegd en het ligt dan ook voor 

de hand dat de gemeente dan wel het Projectbureau Westergouwe deze kosten, als vragende 

partij, voor haar rekening neemt.

Geluidwetgeving SWUNG2

In tegenstelling tot de suggestie in uw brief is de inwerkingtreding van de nieuwe geluidwetgeving 

voor de provincie niet de belangrijkste reden om nu geen stil asfalt aan te leggen. Wel is het zo 

dat door de nieuwe geluidwetgeving het mogelijk complexer wordt om toekomstvaste 

infrastructuur te realiseren, ten behoeve van een goede westelijke ontsluiting van de gemeente 

Gouda, wanneer in 2017 al stil asfalt aangebracht zou zijn. De provincie ziet dat als een 

gezamenlijke opgave en doelstelling en heeft hier derhalve op gewezen in een eerder overleg 

met projectbureau Westergouwe.
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Onderhoudswerkzaamheden of reconstructie

Bij de onderhoudswerkzaamheden aan de N207 in 2017 is geen sprake van een reconstructie in 

het kader van de geluidwetgeving. De provincie is wettelijk dan ook niet verplicht om al in 2017 

stil asfalt aan te leggen. De toezegging waar u naar verwijst, over het aanleggen van stil asfalt 

door de provincie, had betrekking op een reconstructie van dit gedeelte van de N207 (inclusief

rijstrookverdubbeling). In dat geval zou de provincie volgens de geluidwetgeving verplicht zijn om 

geluidsreducerende maatregelen te treffen. De onderhoudstoestand van dit gedeelte is echter 

zodanig dat de weg dit jaar onderhouden dient te worden en het niet verantwoord is langer te 

wachten tot de daadwerkelijke reconstructie.

Kosten

De meerkosten van het aanleggen van stil asfalt op dit weggedeelte zijn, zoals u aangeeft, relatief 

beperkt ten opzichte van het totale projectbudget, maar de beheer- en onderhoudskosten zijn 

hoger in vergelijking met regulier asfalt. Zo is ook de levensduur van stil asfalt een aantal jaren 

korter.

Op basis van bovenstaande argumenten blijft de provincie van mening dat de aanleg van stil 

asfalt op de N207 in 2017 niet noodzakelijk is. Wel begrijpt de provincie dat het lastig is om uit te 

leggen aan de toekomstige bewoners waarom zij met een relatief hoge geluidsbelasting worden 

geconfronteerd. Onder de voorwaarde dat de gemeente bereid is de meerkosten van aanleg en 

toekomstig beheer en onderhoud van stil asfalt voor haar rekening te nemen zijn wij bereid 

alsnog dit jaar stil asfalt aan te leggen. Dit ondanks het feit dat de provincie al ver gevorderd is 

met de voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden. Indien u dit voor 1 maart aanstaande 

aan ons laat weten kunnen wij dit nog bij de aanbesteding van het onderhoud meenemen. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas mr. J.F. Weber
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