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Onderwerp 
A4 resultaten vervolgoverleg met minister en Rijkswaterstaat 

Steenbergen; 26 augustus 2015 

Aan de Raad, 

Naar aanleiding van het antwoord van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d.22 juni 2015, 
binnengekomen op 2 juli 2015, op uw op 28 mei 2015 verstuurde brief aangaande de overlast (geluid- en 
licht) van de A4, is hierover gesproken met de Minister op de dag van haar bezoek aan Steenbergen op 9 
juli 2015. De Minister heeft toen Rijkswaterstaat verzocht om samen met de gemeente nogmaals te 
bekijken wat er binnen het wettelijk kader nog mogelijk zou zijn om de inpassing van de A4 te verbeteren. 
De Minister gaf hierbij wel aan dat niet zal worden teruggekomen op hetgeen verwoord in de brief van 22 
juni 2015. 

In een overleg met Rijkswaterstaat zijn vervolgens de volgende punten aan bod gekomen: 

Geluid (SWUNG) 
Op het gebied van geluid geldt tegenwoordig hoofdstuk 11 van de wet milieubeheer (SWUNG). Hierin zijn 
geluidproductieplafonds (GPP) vastgelegd, deze plafonds stellen een grens aan de geluidproductie van 
rijkswegen. In het geluidregister staan alle rijkswegen opgenomen met in totaal zo'n 60.000 
referentiepunten. Referentiepunten zijn rekenpunten die op 50 m afstand aan weerszijden van een 
rijksweg gelegen zijn, 100 m hart-op-hart en 4 m boven lokaal maaiveld ligt. Voor de A4 Steenbergen is 
het GPP bepaald door de verkeersintensiteiten in het Tracébesluit, de snelheid van het verkeer, de 
verharding en de maatregelen (geluidwallen en -schermen) in het Tracébesluit. Omdat de 
verkeersprognoses in het Tracébesluit gebaseerd zijn op het jaar 2023, wordt verwacht dat het GPP pas 
omstreeks 2023 zal worden overschreden. Jaarlijks wordt dit gemonitord op basis van de jaargemiddelde 
verkeersintensiteit. De A4 zal voor het eerste in de jaarlijkse rapportage meegenomen worden in 2016, op 
basis van de verkeersintensiteit van 2015. 
Situatie Kruislandsedijk 
Met Rijkswaterstaat en de bewoner van het pand Kruislandsedijk 5 is ondanks dat voldaan wordt aan de 
wettelijke normen, besproken of er mogelijkheden zijn om een aarden wal te plaatsen voor de woning op 
het eigen perceel om zodoende de geluidsbelasting te beperken. In andere vergelijkbare situaties hebben 
mensen op hun eigen grond ook een aarden wal geplaatst om de geluidsbelasting te beperken. De 
bewoner van het pand heeft echter aangegeven hier geen toegevoegde waarde in te zien omdat door de 
situering van het perceel en de aanwezige voorzieningen de aanleg van een aarden wal praktisch niet 
mogelijk is. De eventuele aankoop van aangrenzende gronden behoort in ieder geval op dit moment niet 
tot de mogelijkheden. 

Situatie Drìelindekensweg/ Westlandse Langeweg 



De bomenrij aan de oostkant van de A4 ter hoogte van de Drielindekensweg zal doorgetrokken worden 
tot het viaduct Westlandse Langeweg. Hetgeen naar onze mening zorgt voor een mooiere en logischere 
inpassing van de snelweg in het landschap ter plaatse. Op het oostelijke talud naar het viaduct 
Westlandse Langeweg zal een haag geplaatst worden, welke vergelijkbaar is met de hagen nabij de 
rotondes bij de Zeelandweg - Oost. Hierdoor zal de ervaren lichthinder enigszins afnemen. Beide 
maatregelen worden in het najaar uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Ten aanzien van het viaduct bij de 
Westlandselangeweg zijn wij nog in onderhandeling om een fraaiere groenaankleding te krijgen dan 
alleen puur het plaatsen van een haag. 

Dat wat is weergegeven in deze raadsmededeling zien wij als het maximaal haalbare resultaat. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
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