
 
 
 
 
Amendement 
Reg.nr. 14.A9  

 

Agendapunt: 14. Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en het kwadrant 
Maarssenbroek 

Onderwerp: Gezond Leefklimaat 
 
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 2 juni 2020. 

 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:  

Als sub beslispunt in het raadsbesluit onder 1. op te nemen en daarmee onder het kopje “Geluid ” 
(deel B, p33, GO p14)  toe te voegen aan de voorgestelde  Eisen:  
 

• Maatregelen of voorzieningen te treffen op of rond het plangebied om de geluidsbelasting 
in het gehele plangebied te verminderen,  en daarmee te zorgen voor een gezond woon- 
en leefklimaat - tenminste op maaiveldniveau.  

 
Toelichting:  

• De Planetenbaan en het Kwadrant zullen binnenkort bebouwd worden met 1500 tot 2300 
woningen. 

• De geluidsbelasting in het gebied is enorm hoog, niet alleen vanwege de Zuilense Ring, maar 
ook vanwege het verkeer op de Ruimteweg. 

• De hoeveelheid verkeer op de Ruimteweg zal de komende jaren alleen nog maar toenemen :  
- Niet alleen als gevolg van de (voorgenomen) afsluiting van de Maarssenbroekseslag  
- Maar ook vanwege verkeer uit het plangebied zelf 

 
• Stichtse Vecht hecht aan een gezond woon - en leeftklimaat voor al haar inwoners. 
• Dit gezonde leefklimaat in het beoogde plangebied staat ernstig onder druk vanwege de 

aanwezige geluidsbelasting. 
• Dit zal op de lange duur nadelig uitpakken voor de toekomstige bewoners.  
 

De maatregelen kunnen bestaan uit:  
• Maatregelen op of langs de Ruimteweg en de aangrenzende wegen die het (verkeers)geluid 

tegenhouden of dempen - bijvoorbeeld in de vorm van een geluidswal of scherm. 
• Maatregelen en voorzieningen in het plangebied zelf, die het geluid  afschermen of dempen.  
• Van belang hierbij is dat niet alleen in het 'binnengebied'  dwz, inpandig, maar ook in de 

buitenruimte een aangenaam verblijfsklimaat ontstaat, tenminste op maaiveldniveau. 
 

 
 Namens de Fractie van GroenLinks,  
 
Albert Gemke 

Aangenomen, de griffier 

Unaniem 


