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Onderwerp
Uw motie inzake geluidsoverlast Stoofdijk aangenomen d.d. 27 februari 2014

Steenbergen; 25 maart 2014
Aan de Raad,
In uw motie aangenomen op 27-02-2014 stelt u vast dat:
De keuze voor geluidsarm asfalt niet de oplossing biedt voor de situatie bij de Stoofdijk. Er blijft
nog steeds een dispuut met Rijkswaterstaat over de geluidsbelasting op hun woningen.
De Stoofdijk in de toekomst geen nieuwe kans maakt op geluidwerende maatregelen omdat ze
ook hier net buiten de 200 mtr zone van de A4 liggen. De op en afritten worden niet
meegerekend.
De bewoners van de Stoofdijk enkel nog houvast hebben indien de gemeente hierin een
bemiddelende rol speelt.
Op basis van het resultaat er recht kan worden gedaan aan de belangen van de bewoners aan de
Stoofdijk
Draagt uw raad het college op om:
Een onafhankelijk bureau na te laten gaan of RWS uit had mogen gaan van de werkelijke
tellingen van de wegbeheerder.
Hiervoor binnen nu en zes weken twee offertes aan de gemeenteraad voor te leggen.
Dit bedrag hiervoor benodigd te dekken uit de post onvoorzien.
In antwoord op uw motie delen wij u mede dat wij gelet op onze demissionaire status momenteel geen
standpunt innemen ten aanzien van de motie en de verdere afhandeling en besluitvorming wegleggen bij
het nieuwe college.
Wel wijzen wij u erop dat wij geen rechtsprekend orgaan zijn en ook geen bevoegd gezag zijn betreffende
de besluitvorming tot het aanleggen van de snelweg en de daarbij behorende zaken, zoals het plaatsen
van geluidsschermen. De uitvoering van uw motie zou verwachtingen wekken bij de omwonenden die niet
kunnen worden waargemaakt. Daarnaast zou uitvoering van de motie een ongewenste precedentwerking
met zich meebrengen voor die gevallen waarbij burgers conflicten hebben met andere overheden, zonder
dat hier de gemeente een formele bevoegdheid heeft. Ons college treedt hierdoor op als juridisch
adviseur, hetgeen ook niet onze taak is.
Hoogachtend,
burgemgfistei/en wethouders van Steenbergen,
de şéerëīãnfeJ
de burgermeester,

W.hl Leloux

