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Onderwerp:
Asfalttype N207 Gouda

Publiekssamenvatting

:

De gemeente Gouda vraagt aan de provincie om tijdens de komende
onderhoudswerþaamheden geluidsreducerend asfalt neer te leggen op de N207 nabij
Westergouwe (tussen Sluiseiland en rotonde 't Weegje). De provincie biedt aan de gemeente aan
om deze werkzaamheden uit te voeren als de gemeente bereid is om de hogere realisatiekosten
en hogere beheer- en onderhoudskosten te dragen. Dit omdat er geen sprake is van een
reconstructie in het kader van de geluidwetgeving en de provincie dus ook niet verplicht is om stil
asfalt te realiseren.

Advies:
1. Vast

te stellen de brief aan de gemeente Gouda waarin staat dat er momenteel geen noodzaak

is tot het aanleggen van geluidsreducerend asfalt op de N207 (ter hoogte van Westergouwe),

zoals verzocht door de gemeente Gouda.
2. De publiekssamenvatting over het asfalt op de N207 bij Gouda vast te stellen.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen:
Brief van de gemeente Gouda - Geluidsreducerend asfalt N207 Gouda (kenmerk 1030169).pdf
Brief aan de gemeente Gouda - Geluidsreducerend asfalt N207 Gouda.docx
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Toelichting voor het Gollege

ln 2017 staat Groot Onderhoud gepland aan de N207 nabij Gouda tussen het Sluiseiland en
kruising Gouwepark. Er vindt voornamelijk asfaltonderhoud plaats. Ook wordt op een gedeelte
een nieuwe fietsstructuur gerealiseerd.
Ook een toekomstige reconstructie van dit weggedeelte, inclusief het traject N457 en de afrit 420,
wordt momenteel onderzocht in overleg met de betrokken omgevingspartijen.
ln de brief dringt de gemeente Gouda aan op het meenemen van geluidsreducerend asfalt tijdens
werkzaamheden in 2O17.
De provincie staat op het standpunt dat deze maatregel pas tijdens de volgende reconstructie
hoeft te worden geëffectueerd. De aanleg en beheer en onderhoud van geluidsreducerend asfalt
is duurder dan het toepassen van regulier asfalt. Ook is er in 2017 geen sprake van een
reconstructie in het kader van de geluidswetgeving, waardoor het niet verplicht is om
geluidsreducerende maatregelen te treffen.
ln het bestemmingsplan van Westergouwe staat omschreven dat de provincie bereid is mee te
werken aan geluidreducerende maatregelen ten behoeve van de woningen. De provincie is van
mening dat deze toezegging niet inhoudt dat de meerkosten ook voor rekening van de provincie
moeten komen. Het ligt voor de hand dat de partij waardoor de geluidsreducerende maatregelen
nodig zijn (de gemeente, dan wel projectbureau Westergouwe) deze kosten draagt en de
provincie verzoekt om maatregelen te treffen. De provincie biedt de gemeente aan om alsnog
geluidsreducerend asfalt te realiseren mits de gemeente dan wel projectbureau Westergouwe
bereid is de meerkosten te dragen.
ln de brief aan de gemeente wordt dit standpunt kenbaar gemaakt.
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Proces

Met voorgestelde beantwoording van de brief van de gemeente Gouda wordt de vraag van de
gemeente voor de provincie afgehandeld.
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Gommunicatiestrategie
Er hoeft over het besluit niet aanvullend te worden gecommuniceerd, aangezien de provincie
geen aanvullende maatregelen neemt.
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