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Aan de Raad, 

Gezamenlijke brief gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk en Steenbergen 
Op 27-02-2017 is er een gezamenlijke brief uitgegaan namens de colleges van de gemeenten Bergen op 
Zoom, Moerdijk en Steenbergen naar de minister onder andere met het verzoek om extra geluidschermen 
te plaatsen rondom het tracé van de snelweg in de gemeente Steenbergen en Moerdijk (zie 
raadsmededeling 21 februari 2017 BM1700624). Tot op heden hebben wij nog geen antwoord gekregen 
van de minister. De verwachting is wel dat we deze reactie op korte termijn gaan krijgen. 
De tweede kamer heeft de gezamenlijke brief onder voorbehoud op de agenda geplaatst van de 
zogenaamde MIRT vergadering van 20 november 2017. In eerste instantie stond de brief geagendeerd 
voor de MIRT vergadering van 21 juni 2017. Maar deze vergadering is geannuleerd. 

Meerjarenprogramma Geluidsanering Rijkswaterstaat (MJPG) 
In 2012 is de wetgeving gewijzigd, middels de zogenaamde wet Swung. Dit houdt in dat er niet enkel 
wordt gekeken naar de geluidsbelasting ten tijde van de vaststelling van een tracébesluit, ^het wettelijk 
kader voor de aanleg van nieuwe snelweg of de verbreding van een snelweg) maar ook in de periode 
daarna. Er wordt gekeken of de gehanteerde aannames qua verkeer ten tijde van de vaststelling van een 
tracébesluit ook daadwerkelijk voldoen. In 2015 bleek uit het nalevingsverslag Geluid Productie Plafonds 
dat een aantal wegen in Nederland niet voldoet, waaronder de A29, gelegen tussen de afslag Dinteloord 
en knooppunt Sabina. 
Het nieuwe tracé van de A4 voldoet dus wel aan het geluidsproductieplafond en woningen langs dit 
weggedeelte staan dus niet op de saneringslijst. Op de lijst voor de gemeente Steenbergen staat één 
woning in Dinteloord. 
Voor de saneringsobjecten berekent Rijkswaterstaat mogelijke geluidsmaatregelen. De maatregelen 
worden afgewogen volgens het zogenaamde doelmatigheidscriterium. De hoogte van de geluidsbelasting 
is daarvoor medebepalend. In de tweede helft van dit jaar worden de nadere resultaten van het nog door 
Rijkswaterstaat uit te voeren onderzoek en de te treffen geluidsmaatregelen bekend. 

Hoogachtend, 
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