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Randweq Klundert

Verantwoordel ii ke portefeuillehouder: drs. T. H. R. Zwiers
ln 2015 heeft uw raad het tracé A3 aangewezen als voorkeursalternatief van de randweg Klundert.
Na de eerste uitwerkingsslag hebben gesprekken plaatsgevonden met enkele direct
belanghebbenden en is een bijeenkomst met een klankbordgroep gehouden. Deze gesprekken
hebben geleid tot nieuwe inzichten en argumenten die mogelijk zouden kunnen leiden tot een
heroverweging (op onderdelen) van het voorkeursalternatief. Bij raadsinformatiebrief van I november
2016 hebben wij u daarover bericht.
Mede naar aanleiding van een verzoek van één van de grondeigenaren in het studiegebied voor de
randweg Klundert is in 2017 een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een alternatieve variant
op de voorkeursvariant A3: de zogenaamde 44. Het onderzoek is op basis van drie sporen
uitgevoerd:
Te komen tot een overeenkomst met de particulier eigenaar over verwerving van de
woning en opstallen, dusdanig dat de kosten A4 vergelijkbaar zijn met A3;
Een formele toestemming van de provincie voor de planologische mutatie die nodig is
vanwege (gedeeltelijke) bedrijfsverplaatsi ng;
Een duidelijke indicatie dat de realisering van een A4-variant kan steunen op
maatschappelijk draagvlak vanuit de directe omgeving.
Voor het verkeerskundig aspect is voor de A4-variant een aanvullend onderzoek uitgevoerd.
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ln de raadsinformatiebrieven van 22 februari 2017 en 15 september 2017 hebben wij u tussentijds
geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de gesprekken gevoerd met de grondeigenaar en
de provincie.
Draagvlakmeting
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was de zogenaamde draagvlakmeting. Deze heeft
plaatsgevonden op 12 december 2017, zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief van 6
december 2017 en waarvan de resultaten vervolgens bij raadsinformatiebrief van 22 december 2017
aan u zijn teruggekoppeld.
Resultaat
Het onderzoek is nu afgerond en heeft het volgende resultaat opgeleverd:
De voorwaarden / condities voor bedrijfsverplaatsing op grond waarvan de particuliere
eigenaar wenst te komen tot overeenstemming kunnen niet leiden tot een akkoord. Het
voorstel en de randvoorwaarden liggen te ver uiteen van de basisuitgangspunten;
De provincie heeft aan de hand van de voorstellen voor bedrijfsverplaatsing een
beoordeling gedaan. Aan de gewenste volledige bedrijfsverplaatsing wordt geen
medewerking verleend. Een gedeeltelijke bedrijfsverplaatsing is eventueel mogelijk met
sloop bestaande bedrijfswoning en opstallen. Een andere mogelijkheid is behoud van de
bedrijfswoning en opstallen en het enkel verplaatsen van de bedrijfsgebouwen;
De draagvlakmeting van 12 december 2017 geeft duidelijk aan dat de omgeving twijfelt
aan de noodzaak voor aanleg van een randweg en dat men de actuele noodzaak nader
onderzocht wenst. ln het geval dat de noodzaak aangetoond is, dan is de overgrote
meerderheid voor de 43. Daarnaast hebben bewoners uit de omgeving van het Walletje
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en de Oliemolenstraat op voorhand bezwaren ingediend tegen een eventuele aanleg van
een A4-variant.
De algehele conclusie op grond van het uitgevoerde onderzoek is dat voor de uitwerking van de A4variant geen basis en onvoldoende draagvlak is.
Verkeerstelling
Daarnaast heeft het college besloten om, in vervolg op het resultaat van de draagvlakmeting tijdens
de informatieavond op 12 december 2017, in maart 2018 een nieuwe verkeerstelling te houden. Deze
verkeerstelling wordt vergeleken met de resultaten van de verkeerstelling uit 2014. De resultaten van
de nieuwe verkeerstelling nemen we mee in de verdere afiueging voor de realisering van de
voorkeursvariant 43.
De grondeigenaren, de aanwezigen op de informatieavond van l2 december 2017, alsmede degenen
die bezwaren hebben ingediend tegen de zogenaamde A4-variant informeren wij over het besluit.

wijvertrouwen erop u hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
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