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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Antwoord minister op gezamenlijke brief gemeenten Moerdijk, Bergen op Zoom en Steenbergen over
geluidsoverlast en knooppunt Zoomland

Steenbergen; 6 maart 2018

Aan de Raad,
Bijgevoegd vindt u het antwoord van de minister van Infrastructuur en milieu op de 27 februari 2017
verzonden gezamenlijk brief van de colleges van de gemeenten Moerdijk, Steenbergen en Bergen op
Zoom over geluidsoverlast van de A4 en de verkeersproblematiek bij knooppunt Zoomland. Kort
samengevat komt het erop neer dat er vanuit de minster geen verder actie wordt ondernomen waar het
betreft geluidsoverlast. Op het weggedeelte van de A29 tussen Heijningen en de aansluiting Dinteloord is
in 2017 het extra stille tweelaags Zoab aangebracht. Ten aanzien van de problematiek van Knooppunt
Zoomland wordt een aantal kleinere maatregelen genomen en wordt er nog een studie verricht naar
eventuele andere maatregelen. Het uitgangspunt is echter wel dat dit plaatsvindt binnen de huidig
beschikbare middelen.
De brief is op 31 januari 2018 ontvangen en volgens het ministerie al verstuurd op 13 september 2017. Dit
is echter de datum waarop de brief is toegestuurd naar de gemeente Bergen op Zoom en niet naar de
gemeente Steenbergen. Na regelmatig aandringen bij Rijkswaterstaat die overigens zelf ook de brief nog
niet ontvangen hadden, is de brief uiteindelijk toegestuurd. Onduidelijk is waarom het ministerie aangeeft
dat de brief al is verstuurd op 13 september 2017. Een gezamenlijke brief van de drie colleges van de
gemeenten d.d. 5 december 2017 (brief bijgevoegd + eerdere raadsmededeling) aan de tweede kamer
heeft niet tot een wijziging van het standpunt van de minister geleid.
De mogelijkheden om in juridische zin iets te doen als gemeente zijn nihil. Op 14 maart 2012 heeft de
Raad van State een uitspraak gedaan in het kader van het A4 tracé en zijn alle ingediende beroepen ook
ten aanzien van geluid ongegrond verklaard. Als het hoogste gerechtsorgaan een uitspraak doet, is dit
bindend. De gemeente mocht op grond van de crisis en herstelwet niet eens in beroep gaan. Door de
introductie van deze wet zijn gemeenten in juridische zin buitenspel gezet en mogen ze alleen nog een
zienswijze indienen tegen een ontwerp van een tracébesluit.
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