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lnleiding
ln 2015 heeft uw raad het tracé A3 aangewezen als voorkeursalternatief van de randweg Klundert.
Een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek naar dit voorkeursalternatief is het in beeld
brengen van het maatschappelijk draagvlak voor dit tracé. Na de eerste uitwerkingsslag hebben
gesprekken plaatsgevonden met enkele direct belanghebbenden en is een bijeenkomst met de
klankbordgroep gehouden. Deze gesprekken hebben geleid tot nieuwe inzichten en argumenten die
mogelijk leiden tot een heroverweging (op onderdelen) van het voorkeursalternatief.
U bent hierover in eerdere raadsinformatiebrieven geïnformeerd.

lnhoud
Het college heeft die nieuwe inzichten en
argumenten serieus genomen en onderzocht.
Dit heeft geleid tot een nieuwe tracévariant,
genaamd 44. Deze variant is in het voortraject
als niet realistisch beschouwd vanwege de
behoorlijke doorsnijding van particulier bezit.
Alternatieven waren voorhanden, waardoor is
gekozen om die variant niet nader te
beschouwen.
Tijdens gesprekken met de grondeigenaar is
deze variant aan het licht gekomen. De
grondeigenaar blijft echter wel bij het standpunt
dat geen randweg de beste oplossing is.
Variant A4 is op dezelfde wijze (aspecten)
onderzocht als de andere varianten. Hieruit is
een lichte voorkeur, vanuit gemeentelijk
perspectief, voor A4 naar voren gekomen.

Op basis van dit onderzoek heeft het college besloten, in afwijking van het door de raad aangewezen
voorkeurstracé A3, te kiezen voor het nieuwe tracé A4, onder de volgende voorwaarden:
Een overeenkomst is gesloten met de particulier eigenaar van de woning en overige opstallen
voor de verwerving van de benodigde gronden zodanig dat de kosten van de variant A4
vergelijkbaar zijn met de kosten voor de variant A3;
De provincie formeel toestemming heeft verleend voor de benodigde verplaatsing van de
bedrijfsopstallen eventueel in combinatie met de bouw van een nieuwe bedrijfswoning en het
handhaven van de huidige bedrijfswoning.

o

¡

De komende maanden worden gesprekken gevoerd met de grondeigenaar en de provincie. ln
december maakt het college op basis van de gesprekken de balans op of A4 inderdaad haalbaar
wordt geacht. Als dit niet haalbaar is, wordt er teruggevallen op variant A3. We streven naar
raadsbehandeling in het eerste kwartaal 2018.
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Bijlagen:

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groei,

De

en wethouders van Moerdijk,
de

M. van Bavel

J.P.M.
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