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Geachte mevrouw,
U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 37 Reglement van Orde op l4 oktober 2016
met betrekking tot beleid A4lA29 aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

1.
2.

3.

Deelt het college de mening van Moerdijk Lokaal, dat de maximaal toelaatbare norm
voor voornoemde overlast, in een gebied met een rustiek en landelijk karakter niet
afdoende is om de bijbehorende leefbaarheid te borgen.
Deelt het college de mening van Moerdijk Lokaal, dat het wenselijk is om nu een
gemeenschappelijk standpunt af te geven aan alle betrokken partijen, waarin we niet
alleen aandacht vragen voor de verslechterde omstandigheden van onze
omwonenden, maar ook een eisen- en wensenpakket neerleggen, over hoe wij als
gemeente zelf vinden dat we hiermee om moeten gaan?
Deelt het college de mening van Moerdijk Lokaal dat een deel van onze
maatschappelijke taak is, dat we proberen sturing te geven, in plaats van wederom
verrast te worden en metingen over normen af te moeten wachten?

Het antwoord op bovengestelde vraag c.q. vragen luidt:
Ook het college is bekend met de verslechterde situatie in Heijningen en Helwijk. Helaas
betekenen situaties waarbij aan de wettelijke geluidsnormen wordt voldaan, niet dat er geen
overlast is. Wij zijn over deze verslechterende situatie al enige jaren in gesprek met Rijkswaterstaat. Dit overleg heeft er toe geleid dat er recent bij onderhoudswerkzaamheden op
diverse locaties, o.a. bij Heijningen "stil asfalt" is aangebracht. Het college deelt daarom niet
uw constatering dat we verrast zijn door de huidige situatie.
Het "stille asfalt" heeft, ook volgens bewoners, voor een verbetering gezorgd. Helaas zorgt de
toename van verkeer weer voor een verslechtering van de situatie. Om deze situatie te
monitoren worden momenteel gedurende een jaar op twee locaties (zowel in Heijningen als
ten oosten van de rijksweg) geluidsmetingen uitgevoerd. Begin volgend jaar zullen de
resultaten van deze metingen bekend zijn. Dan zal ook duidelijk worden welke stappen we als
gemeente kunnen nemen richting Rijkswaterstaat en het ministerie van lnfrastructuur en
Milieu. Bij de metingen en het overleg met Rijkswaterstaat houden we regelmatig contact met
de werkgroepen geluid van de gebiedsplannen Heijningen en Helwijk.
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Daarnaast zijn we o.a. met de buurgemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom in overleg
om te bespreken wat de beste aanpak is om in te zetten op het beschikbaar stellen van de €
17 miljoen die over is na afronding van de aanleg van de A4 ten zuiden van onze gemeente.
Tenslotte houden we natuurlijk ontwikkelingen, zoals de mogelijk versnelde aanleg van de A4
in de Hoeksche Waard, in de gaten.
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