
From: mgriffie
Sent: dinsdag 11 april 2017 14:05:20
To: balie DIV
Cc:
Subject: FW: Geo Noise Model

Beste collega�s,

Graag onderstaande mail en bijlage inboeken en in de werkvoorraad van de geadresseerden zetten. Krijgt de heer Van Nieuwenhuyzen een 
bevestiging van ontvangst?

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen
Griffier
Lenneke van der Meer 

tel.: 0167 - 54 33 71 
mobiel: 06-85347707
e.mail: l.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl
Website gemeenteraad: www.raadsteenbergen.nl
Website: www.gemeente-steenbergen.nl
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Van: Paul van Nieuwenhuyzen [mailto:potatoes4651@gmail.com] 

Verzonden: woensdag 5 april 2017 14:34
Aan: mgriffie

Onderwerp: Geo Noise Model

 ?
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 ?Geachte Lenneke,

Wil je dit even doorsturen naar het college, de raad en de Burgemeester?

Geachte, 

Hierbij de input van het Geo Noise model waarin alle huizen in Steenbergen staan inzake de geluidsbelastingen.

Ik heb hier vorig jaar al een 5 tal huizen van uit laten draaien, en U aangegeven dat de waardes uit het model sterk afwijken van de 

waardes die men voorgelegd heeft aan de raad van state.

Tevens is ook gebleken dat de verhoogde waardes alleen correct zijn afgegeven op huizen in de Burgemeester van Loonstraat, maar 

dat er NOOIT hogere waardes afgegeven zijn voor 1986 buiten Steenbergen in de omgeving van de Zeelandweg Oost, Stoofdijk en 

diverse andere plaatsen langs het trace.

Verhoogde waardes zijn daarnaast ook diverse malen te hoog en onrechtmatig vastgesteld en zaken rondom de Wet geluidhinder 

inzake een reconstructie zijn ook foutief.

Dit is al vastgesteld bij de Stoofdijk door het rapport van Cauberg en Huijgens maar is ook van toepassing op andere plaatsen in het 

trace.

Dit maakt dat de zaak onrechtmatig is vastgesteld en dat nagenoeg alle huizen in het onderzoeksgebied hogere geluidsbelastingen 

hebben dan dat men heeft opgetekend en vastgesteld heeft naar de Raad van State en de bewoners.

De verschillen per woning zijn ook zover uiteen lopend dat er geen sprake is van een modelfout of fout in het programma, ze zijn te 

uiteen lopend om dat als oorzaak te kunnen vastleggen.

De bijgevoegde input kunt u zo in het geo-noise model stoppen en men kan de verkeerscijfers en andere zaken correct controleren 

volgens het trace besluit, en men zal zelf zien waar de cijfers verschillen.

Tevens zijn bij diverse huizen gevels niet meegenomen in het model die wel bepalend en meegenomen hadden moeten worden. 

Defilet
Markering



Men moet maatgevende gevels nemen inzake de geluidshinder, waar het meeste geluid op geprojecteerd wordt, en niet de gevels die 

van een weg zijn afgedraaid en met de rijrichting mee liggen, of zelfs gevels gewoon niet meenemen.

Ik neem aan dat U weet en beseft dat dit duidelijke bewijsstukken zijn waarmee ik deze zaken aankaart, en er door U als bevoegd 

gezag stappen kunnen ondernomen worden om dit te corrigeren, en de verantwoordelijke mensen hier op te wijzen.

Mag ik als laatste opmerking nog plaatsen dat de zaken bij Klutsdorp en grondgebied Bergen op Zoom wel op orde blijken te zijn, 

en dat het juist alleen Steenbergen is waar het fout gaat.

Bijgevoegd de goe noise input en de powerpoint presentatie van de cijfers die ik al eerder overlegd heb aan de raad tijdens een 

inspraak.

Hopende U hiermede voldoende ingelicht te hebben verblijf ik hoogachtend,

Paul van Nieuwenhuyzen

Ruiterstallen 9

4651 ER Steenbergen
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