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Bijlage(n) 

Geachte heer/mevrouw , 

Op 1 juni j l . heb ik uw brief in goede orde ontvangen. In uw brief vraagt u 
aandacht voor een aantal onderwerpen welke gerelateerd zijn aan de A4 
Dinteloord-Bergen op Zoom, omlegging Steenbergen. Middels deze brief wil ik op 
uw vragen ingaan. 

Geluid 
In uw brief geeft u aan dat bewoners sinds de openstelling geluidshinder ervaren 
van verkeer die over de wegmarkering ri jdt. U stelt dat Rijkswaterstaat, door het 
aanbrengen van VisiDot markering, zou afwijken van het Tracébesluit A4 
Dinteloord-Bergen op Zoom, gedeelte Steenbergen van maart 2011. Ik heb begrip 
voor uw situatie. De keuze voor deze markering is mede ingegeven om verstoring 
en lichtvervuiling voor mens en dier in dit gebied zoveel mogelijk te voorkomen én 
omdat het energiezuinig is. VisiDot markering zorgt voor een verbeterde 
zichtbaarheid, met name in het donker en bij nat weer. Bij het overrijden van de 
markering is een afwijkend geluid te horen wat als hinderlijk ervaren kan worden. 
Uw stelling dat door het gebruik van VisiDot markering Rijkswaterstaat afwijkt van 
het Tracébesluit is niet juist. In de bestaande wet- en regelgeving bestaat over 
geluidsproductie bij overrijden markering echter geen normering. Deze effecten 
zijn en kunnen niet meegenomen worden in de akoestische onderzoeken bij een 
Tracébesluit. 

In uw brief merkt u in het algemeen over geluid nog een tweetal punten op, ten 
eerste geeft u aan dat er zeer beperkt geluidwerende maatregelen zijn getroffen 
binnen het gehele traject en ten tweede dat het geluid van de markering door 
accumulatie ook bijdraagt aan geluidhinder in de verre omgeving. Deze punten 
herken ik niet. Voor het hele traject en dus bij beide tracébesluiten is de geldende 
wet- en regelgeving gevolgd. Hieruit volgen een aantal maatregelen op het gebied 
van geluid. Over het gehele tracé is ZOAB aangebracht. Bij woningen die dicht op 
de snelweg staan zijn geluidsschermen en/of wallen aangebracht. Tot slot zijn alle 
woningen (128) met een toegekende Hogere Waarden opgenomen in het 
programma gevelisolatie, waaruit vervolgens bij 31 woningen een voorstel gedaan 
is tot maatregelen om het geluidsniveau in de woning te verlagen. 
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Lichthinder 
Met betrekking tot lichthinder stelt u dat omwonenden hinder ondervinden van 
direct in de woning schijnende koplampen, van diffuus licht in de omgeving en van 
reflecterend zonlicht in de geluidsschermen. Ten aanzien van het licht van direct 
binnenschijnende koplampen kan ik u melden dat Rijkswaterstaat mede na mijn 
toezegging in het verweerschrift bij de Raad van State waar u naar verwijst, op 
alle locaties waar sprake is van direct binnenschijnende lampen maatregelen 
getroffen heeft in de vorm van het plaatsten van een jaarrond groen blijvende 
beplanting. 
Dit is niet alleen gebeurd op de locaties waar bij de Raad van State over is 
gesproken, maar ook op andere locaties is serieus bekeken of er sprake was van 
direct binnenschijnende verlichting, waar dat zo was is een haag aangeplant. 
Feitelijk is dit op alle locaties (vi j f) gebeurd waar woningen in de directe omgeving 
staan van rotondes en viaducten over de A4. 
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Ten aanzien van een diffuus licht wat in de gehele omgeving verspreid wordt zijn 
een aantal punten van belang: 

» Er is bewust geen verlichting geplaatst met onder meer als reden om deze 
verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen, (met uitzondering van 
verlichting bij op- en afritten. 

» Het tracé loopt met name bij Steenbergen door een open polder 
landschap, in het kader van een goede landschappelijke inpassing is dit 
zoveel mogelijk gehandhaafd (conform Tracébesluit), waardoor 
maatregelen als wallen langs het hele tracé niet mogelijk zijn. 

» Aan de oostkant van de A4 is over een lang traject, tussen Stierenweg en 
Dinteloordseweg over nagenoeg de gehele lengte een watergang met 
rietvegetatie aangebracht. 

Bij beide punten geldt dat de rietbeplanting en de aangeplante hagen nog niet 
volledig volgroeid zijn, waardoor ze de lichtwerende functie nog niet volledig 
vervullen. 
Gezien de reeds getroffen maatregelen, andere belangen en de serieuze afweging 
van Rijkswaterstaat bij klachten over lichthinder, vraag ik uw begrip voor het feit 
dat er geen aanvullende maatregelen meer getroffen worden. 

U noemt ook het feit dat er overlast ervaren zou worden van reflecterend zonlicht, 
bij Rijkswaterstaat is hierover één klacht bekend. Voor deze en eventuele andere 
schermen geldt dat het nooit volledig uit te sluiten valt dat op een bepaald tijdstip 
bij zonnig weer sprake is van enige reflectie. 

Ik betreur uw geuite opmerkingen over uw twijfel of er wetteli jk gezien correct is 
gehandeld en uw teleurstelling over de houding van Rijkswaterstaat. In mijn 
optiek heeft Rijkswaterstaat gehandeld conform de huidige wet- en regelgeving. 

Binnen de geldende wet en regelgeving is ruime aandacht geweest voor de 
belangen van alle partijen en omwonenden. Rijkswaterstaat is hiermee zo goed 
mogelijk omgegaan. Uiteraard zijn er vragen en klachten geweest, een groot deel 
is door Rijkswaterstaat naar tevredenheid van bewoners opgelost. Vanuit mijzelf 
en Rijkswaterstaat is er begrip voor het feit dat een aantal bewoners blijvend 
hinder onder vindt van het verkeer op de A4. Echter zie ik geen mogelijkheden 
meer om deze hinder te verzachten. 
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Ik hoop u met deze brief volledig geïnformeerd te hebben en zie uit naar een 
prettige overdracht van het project aan de regio op 9 juli a.s. 

Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu 

Hoogachtend, ľ , a t u m , m , 
3 ' 22 j un i 2015 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, T E N ^ ^ 2 0 1 5 / 1 2 2 9 5 3 
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 

namens deze, 
WAARNEMEND DIRECTEUR-GENERAAL BEREIKBAARHEID, 

drs. M. Sonnema 
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