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Steenbergen, 28 mei 2015 

Geachte mevrouw Schulz van Haegen, 

Eind november hebben wij op het grondgebied van de gemeente Steenbergen 
een nieuw tracédeel van de Rijksweg A4 in gebruik mogen nemen. Inmiddels 
hebben we enkele maanden ervaring kunnen opdoen met de nieuwe snelweg. 

Hoewel we als gemeente en regio uiteraard verheugd zijn over de 
ontwikkelingskansen die de nieuwe snelweg biedt, blijken er nu in de praktijk 
toch enkele knellende situaties van grote overlast voor onze inwoners te zijn. 
Wij hebben herhaaldelijk hiervoor aandacht gevraagd. Omdat wij ons door 
Rijkswaterstaat onvoldoende in deze klachten gehoord voelen, vraagt de 
gemeenteraad van de gemeente Steenbergen middels dit schrijven nu uw 
dringende aandacht. 

Ondanks de maatregelen en voorzieningen die in het voortraject zijn 
genomen, ondervinden inwoners van de eind november 2014 geopende A4 
nabij Steenbergen-West naar onze mening onacceptabel veel overlast van 
verkeerslawaai en lichthinder. Inwoners zijn na de opening van de snelweg 
met name zeer onaangenaam verrast door de toegepaste 
geluidsproducerende wegmarkering VisiDot. 

In afwijking van de in het Tracébesluit van maart 2011 genoemde lengte van 
1.300 meter is de geprofileerde wegmarkering toegepast op circa 16.500 
meter. Slechts op een zeer beperkt gedeelte van dit traject zijn 
geluidswerende maatregelen getroffen. 

Omdat het wegdek zelf is gemaakt van relatief stil asfalt, overstemt het geluid 
afkomstig van verkeer dat over de geprofileerde wegmarkering rijdt duidelijk 
het normale verkeersgeluid. Voor bewoners in de nabijheid van de rijksweg 
geeft dit alles een irritant, snerpend extra geluid. 

Door de toepassing op niet alleen de kantmarkeringen maar ook de scheiding 
van de wegvakken en de blokmarkeringen bij de in- en uitvoegstroken wordt 
de wegmarkering vaak bereden, met een spreiding over een heel etmaal en 
over alle dagen van de week. Het extra geluid leidt bij omwonenden tot grote 
frustratie, extra spanningen en stress, slapeloosheid en overspannenheid. 
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Wij vinden als gemeenteraad dat omwonenden terecht klagen over deze extra 
geluidsoverlast. Zowel gemeente als bewoners hebben bij Rijkswaterstaat 
klachten geuit over de gehanteerde geprofileerde wegmarkering. Wij hebben 
Rijkswaterstaat meermalen verzocht om begrip voor deze situatie te tonen en 
medewerking te verlenen aan het vinden van een verbetering. 

Tot onze grote teleurstelling heeft Rijkswaterstaat hier tot op heden zeer 
afhoudend op gereageerd. Rijkswaterstaat geeft aan dat in de huidige wet- en 
regelgeving geen normen zijn gesteld aan het geluid dat wordt veroorzaakt 
door wegmarkering en dat modellen voor geluidsnormering alleen uitgaan van 
een vlakke weg. 

Omwonenden hebben ook klachten geuit over lichtoverlast. Het gaat daarbij 
niet alleen om direct de woning in schijnende koplampen, maar ook om diffuus 
licht dat door het verkeer in de omgeving wordt verspreid. Ook het draaiende 
verkeer op de viaducten verspreidt 's avonds veel licht over de polders. 
Overdag wordt overlast ervaren van reflecterend zonlicht in de aangebrachte 
geluidsschermen. 

In reactie op deze klachten geeft Rijkswaterstaat aan dat alleen in specifieke 
gevallen waarin toezeggingen zijn gedaan maatregelen hoeven te worden 
getroffen en dat dit alleen betrekking heeft op direct naar binnen schijnend 
licht. Rijkswaterstaat verwijst daarbij naar een uitspraak van de Raad van 
State van 14 maart 2012. Nr201103533nZR4 (lichthinder 2.57.2) en de 
toezegging hierover in het verweerschrift van de minister. 

Wij betwijfelen of Rijkswaterstaat wettelijk gezien correct gehandeld heeft. Als 
gemeente Steenbergen voelen wij ons zeer tekort gedaan in het begrip van 
Rijkswaterstaat voor de emotionele gevolgen die licht- en geluidsoverlast voor 
het dagelijks leven van onze inwoners kunnen hebben. 

Niet alleen bij de direct omwonenden maar ook in de verre omtrek van de 
snelweg draagt het extra geluid van de wegmarkering via accumulatie bij aan 
een toename van het verkeersgeluid. Als gemeenteraad zijn wij teleurgesteld 
in de houding van Rijkswaterstaat met betrekking tot de geuite klachten. Het 
gevoel van urgentie wordt onvoldoende erkend en er wordt niet naar een 
oplossing gezocht. 

Samen met en namens de bewoners van de gemeente Steenbergen richten 
wij als gemeenteraad ons daarom nu tot u. Wij vragen u in alle redelijkheid om 
voor de hierboven beschreven knelpunten die door de betreffende inwoners 
van de gemeente Steenbergen als zeer ingrijpend worden ervaren, een 
ruimhartige, constructieve en pragmatische oplossing te bieden, zoals ook in 
uw eerdere verweerschrift aan de Raad van State doorklonk. 

Met deze brief geven wij uitvoering aan een motie die in de 
gemeenteraadsvergadering van 23 april 2015 unaniem door de 
gemeenteraad Steenbergen is aangenomen. 
U treft de motie van 23 april 2015 als bijlage bij deze brief aan. 

De raad voornoemd, 

2 de griffier 

drs. E P.M. van der Meer 

i.a.a.: Rijkswaterstaat Zuid ncLPostus A, Maastricht Tweede kamer, Postbus 20018, 2500 EA Den-Haag 
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Motie. 

De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 23 april 

Gem. STEENBERGEN 

2 4 APR 2015! 

Kopie aan Gem. STEENBERGEN 

2 4 APR 2015! i/ertouwBliļk 

. ļ 1 
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Stelt vast dat: 

-dossiers met klachten over de A4 met betrekking tot licht en geluid in plaats van worden opgelost 
juist worden uitgebreid. 

-de reacties van Rijkswaterstaat naar onze bewoners hoewel gebaseerd op het Tracébesluit van 2011 
leiden tot onbegrip en frustratie. 

-de minister schriftelijk heeft toegezegd dat, als zich na de opening onverwachte zaken voordoen 
m.b.t. lichthinder zij bereid is daarnaar te kijken. 

-de aangelegde extra geluid producerende belijning op Steenbergs grondgebied vanaf de Zoekweg 
tot en met Dinteloord niet strookt met het Tracébesluit. 

-de gemeente Steenbergen haar coöperatieve houding ten opzichte van Rijkswaterstaat aantoont 
door het puin bij Van Tilburg nog maanden te gedogen. 

Overwegende dat: 

De gemeenteraad in haar rol als volksvertegenwoordigers en als steun in de rug aan het College een 
ultieme poging wil wagen om met Rijkswaterstaat de problemen van onze inwoners te bespreken. 

Verzoekt de gemeenteraad: 
Een brief te schrijven naar de minister waarin de bovenstaande problematiek wordt 

verwoord. 
Rijkswaterstaat uit te nodigen voor een gesprek over verbeterpunten met betrekking tot de 
inpassing van de A4. 

Verzoekt het College: 

Alles te doen om bij Rijkswaterstaat de druk te verhogen om maatregelen te nemen die voor 
onze inwoners hun aangetast woongenot herstellen. 
De brief die de gemeenteraad gaat schrijven naar de minister te ondersteunen. 

C.A.A.M. Gommeren W.A rtmans 
7* 

W.J. van den Berge 
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