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Geachte heer Veraart, 

U heeft artikel 40 vragen gesteld over de raadsmededeling van 26 augustus 2015. Uw 
vragen hebben betrekking op geluid, de zogenaamde geluidsproductieplafonds en 
over de groeninpassing van de A4. 

Artikel 40 vragen geluid: 
1. Waar in Steenbergen zijn de referentiepunten exact gelokaliseerd? 
2. Zijn de berekeningen voor de referentiepunten gebaseerd op werkelijke 

geluidsmetingen op die locatie, of betreft het slechts extrapolaties of 
anderszins een methode gebaseerd op akoestische, theoretische modellen? 

3. Kunt u bij gereedkomen van de jaarlijkse geluidsrapportage, deze ter 
beschikking stellen van de raad? 

Artikel 40 vragen groeninpassing: 
4. Waarom gebeurt het plaatsen van een bomenrij alleen aan de oostkant van de 

weg? Kunt u de mogelijkheden nagaan om die mooiere logischere inpassing 
ook aan de Westkant te realiseren? 

5. Het westelijk deel van het viaduct Westlandse Langeweg is onlangs voorzien 
van een flinke haag. Is het mogelijk om dan ook op het oostelijk deel een haag 
van dezelfde proporties te plaatsen? 

6. Is het mogelijk te kiezen voor groenblijvende hagen die dus meer lichthinder 
wegnamen? Zo nee, waarom niet? 

7. U refereert aan hagen nabij de rotondes bij de Zeelandweg-Oost. Het gaat 
hier om lage, bladverliezende haagjes op een zeer beperkt deel van de 
rotondes. Heeft u bij RWS geprobeerd om op meer plaatsen op en rondom 
deze rotondes hagen gerealiseerd te krijgen? 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 
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1. De referentiepunten zijn gesitueerd langs het tracé van de snelweg. Via 
bijgevoegde link kunt u toegang krijgen tot het kaartmateriaal 
http://wvvw.riikswaterstaat.nl/wegen/wetten-reqels-en-verqunningen/geluid-langs-
rijkswegen/geluidregister.aspx. 

2. De geluidsmetingen zullen gebaseerd zijn op verkeerstellingen die verwerkt 
worden in modellen en niet op werkelijke geluidsmetingen. 

3. Ja, 
4. Het doortrekken gebeurt alleen aan de oostkant van de weg omdat bij Rijkswaterstaat 

niet de bereidheid aanwezig was om dit ook aan de westkant te doen. 
5. Na het gesprek dat wij gehad hebben met Rijkswaterstaat gingen wij er vanuit uit dat 

de groenaankleding van de opritten naar het viaduct meer in zou houden dan nu 
aangegeven. Nadere afstemming hierover zal nog plaatsvinden. 

6. Zie beantwoording vraag 5. 
7. Ja, Rijkswaterstaat was hiertoe niet bereid. 

Hoogachtend 

de burgemeester, 

J 
Vos og T 
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