
 

 

 

AAN: 

Tweede Kamer der Staten Generaal 

t.a.v. commissieleden vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

Postbus 20018 

2500 EA Den Haag 

 

e-mail cie.im@tweedekamer.nl 

 

Betreft: Reactie inzake  problematiek rondom de A29/A4 t.b.v. MIRT overleg 11 december a.s. 

(agendapunt 22) 

 
Contactpersonen:  

dhr. E.M. Korevaar, gemeente Moerdijk (tel. 14 0168, e-mail ewald.korevaar@moerdijk.nl) 

dhr. G. Geijsel, gemeente Bergen op Zoom (tel. 06 – 5282 1277, e-mail g.geijsel@bergenopzoom.nl) 

dhr. M. Meulblok, gemeente Steenbergen (tel. 0167-54 3414, e-mail m.meulblok@gemeente-steenbergen.nl) 

 

Datum:  

 

Geachte commissieleden, 

Op 18 april 2017 heeft u de minister en staatsecretaris  van Infrastructuur en Milieu gevraagd te 

reageren op onze gezamenlijke brief aan de minister inzake de afronding van de A4/A29 

(‘doortrekking Dinteloord-Bergen op Zoom’). Concreet hebben wij in onze brief van eind februari 2017 

de minister verzocht met ons in gesprek te gaan over:   

- Het aanpakken van de geluidsknelpunten die zijn ontstaan ten gevolge van de doortrekking van de 

A4 in de gemeenten Moerdijk (ter hoogte van de dorpen Heijningen en Helwijk) en in Steenbergen; 

- Het zoeken naar een oplossing voor de verkeersopstoppingen die zijn ontstaan bij knooppunt 

Zoomland (Bergen op Zoom) als gevolg van het extra verkeer dat daar via de doorgetrokken A4 aan 

komt. 

Inmiddels heeft u een afschrift ontvangen van de brief die gestuurd zal worden naar onze gemeenten 

en heeft u dit onderwerp geagendeerd voor het aanstaande MIRT overleg op 11 december 

(agendapunt 22).  

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken kort naar u te reageren op de reactie van de minister. 

Geluid algemeen 

In het algemeen willen wij aangeven dat wij het ten zeerste betreuren dat er wordt uitgegaan zowel 

ten aanzien van het nieuwe tracé A4, Dinteloord- Bergen op Zoom gedeelte Steenbergen maar ook 

voor de al bestaande weggedeelten van een modelberekening en niet van de werkelijke 

geluidsmetingen. Zoals ook al in onze gezamenlijke brief aangegeven is de werkelijke 

geluidsbelasting hoger dan de modellen aangeven, wat onder andere blijkt uit de metingen bij 

Heijningen (verschil ongeveer 2 dB, maar bij veroudering van tweelaags Zoab zullen deze verschillen 
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groter worden). Dit wordt ook als zodanig door deskundigen onderkend, waaronder het RIVM
1
. Het is 

niet uit te leggen naar omwonenden dat computermodellen blijkbaar als uitgangspunt worden 

genomen en niet het geen wat bewoners daadwerkelijk horen en ervaren. Op z’n minst zou voor dit 
verschil gecorrigeerd moeten worden in de berekeningen. 

 

Geluidsoverlast Heijningen en Helwijk (gemeente Moerdijk) 

In een recent onderzoek dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant  (OMWB) heeft 

uitgevoerd  naar kosten en effecten van geluidsmaatregelen bij Heijningen en Helwijk is 

geconcludeerd dat bij het tracébesluit de akoestische effecten bij Heijningen en Helwijk ten onrechte 

niet zijn onderzocht (zie bijlage voor samenvatting van het rapport). Aangezien wij destijds, op grond 

van de Crisis- en Herstelwet niet de mogelijkheid hadden beroep aan te tekenen tegen dit besluit, is 

het tracébesluit destijds juridisch niet door ons aangevochten. Ook de bewoners zijn altijd in de 

veronderstelling geweest dat aanvullende geluidsmaatregelen genomen zouden worden, dan wel 

hebben de gevolgen voor hun leefomgeving onderschat en zijn derhalve niet in beroep gegaan tegen 

het besluit.  

Waren deze gevolgen wel onderzocht dan waren geluidsschermen bij Heijningen noodzakelijk, aldus 

de OMWB, vergelijkbaar met de geluidsschermen die langs de rest van het A4 tracé Dinteloord-

Bergen op Zoom zijn geplaatst. Ook aanvullende maatregelen, zoals dubbellaags Zoab en een 

geluidswal of –scherm bij Helwijk, zijn zeer wenselijk. 

Los daarvan heeft het ons altijd verbaasd dat er bij Heijningen en Helwijk sprake is van een 

‘bestaande’ weg en daarom geen schermen noodzakelijk zijn, terwijl dit in bijvoorbeeld Heijningen wel 

noodzakelijk is wanneer er sprake is van een nieuwe weg. Voor de doortrekking was er sprake van 

een ‘doodlopend’ deel snelweg langs Heijningen dat grotendeels werd gebruikt voor 
bestemmingsverkeer. Het onderscheid tussen een bestaande en nieuwe weg is wat ons betreft hier 

onredelijk en een ‘papieren’ werkelijkheid, die geen recht doet aan de bestaande situatie. 

Ook vanuit de nieuwe geluidswetgeving voor snelwegen, gebaseerd op de systematiek van 

geluidsproductieplafonds (GPP’s), zijn in de (nabije) toekomst aanvullende maatregelen in de vorm 

van schermen noodzakelijk wanneer de verkeersgroei zich doorzet zoals verwacht (4 x zoveel verkeer 

in 2023 als voor de doortrekking!).  

Los van de vraag wat juridisch wel en niet had gemoeten, ondervinden de inwoners van het dorp 

Heijningen, gelegen direct naast de A4, en het dorp Helwijk, gelegen op korte afstand van de A4, 

dagelijks ernstige geluidsoverlast  vanwege  de nieuwe snelweg. 

De kosten voor de aanleg van de geluidsschermen bij Heijningen worden door de OMWB geschat op 

€ 600.000,-  tot € 800.000,- , afhankelijk van de hoogte van het scherm (3 of 4 meter). Kosten voor 

geluidsvoorzieningen voor  Helwijk worden vergelijkbaar ingeschat.  

Geluidsoverlast Steenbergen 

Voor het al langer bestaande weggedeelte A29 gelegen tussen knooppunt Sabina en Dinteloord, 

evenals voor het weggedeelte van de A4 Bergen op Zoom - Halsteren blijkt dat er ook uitgaande van 

de modelberekening sprake is van een overschrijding. Wij zijn van mening  dat dit zo spoedig mogelijk 

moet worden opgelost en niet op de lange baan moet worden geschoven zoals in de beantwoording 

van de minister staat weergegeven. 

Voor het nieuwe tracégedeelte van de A4, gedeelte Steenbergen verwijzen wij u naar hetgeen is 

opgenomen onder geluid algemeen. 

Doorstroming Knooppunt Zoomland 

In haar reactie geeft het ministerie aan een aantal kleinschalige maatregelen te nemen met betrekking 

                                                      
1
 Zie o.a. Geluidmonitor 2016 : Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en 

spoorwegen, RIVM Rapport 2017-0122 



tot veilige bermen en bewegwijzering. Ook zal Rijkswaterstaat een expert meeting organiseren om te 

kijken naar korte en lange termijn maatregelen. Wij zijn blij met deze stappen en willen hier graag in 

participeren. In de brief wordt ook ingegaan op de (structurele) filevoming op en rond het knooppunt. 

De minister geeft aan dat uit haar monitoringsgegevens blijkt dat er geen structurele filevorming zou 

plaatsvinden op het knooppunt. In dat kader wil ik u graag wijzen op de uitkomsten van de regionale 

verkeersmonitoring van het rijkswegennet. Deze verkeersmonitor is opgezet om halfjaarlijks een 

actueel beeld te krijgen van het functioneren van het West-Brabantse snelwegennet. Dit gebeurt 

onder meer op basis van floating car-data (vanuit TomTom). Uit de monitoring blijkt dat de vertraging 

op knooppunt Zoomland nu al steeds verder toeneemt. Ook is uit de meest recente cijfers (tot oktober 

2017) gebleken dat het aandeel vrachtverkeer op de A4 sinds vorig jaar fors is gegroeid. 

Vrachtverkeer zorgt voor meer overlast en heeft een grote invloed op de verkeersafwikkeling. Gezien 

de nog verwachte groei van het verkeer op de A4 zal de doorstroming steeds verder onder druk 

komen te staan. Wij willen graag gezamenlijk, ook samen met de regio, kijken naar de mogelijkheden 

om de bereikbaarheid op orde te houden.  

Tot slot  

De minister geeft in haar reactie aan dat de verkeersgroei op de A4/A29 hoger uitvalt dan destijds 

verwacht. De doortrekking van de A4 mag derhalve een succes genoemd worden. Dit levert veel 

economische winst op, onder andere door een veel snellere verbinding tussen Rotterdam en 

Antwerpen. Het tracébesluit van destijds heeft echter onvoldoende oog gehad voor een aantal 

knelpunten zoals hierboven genoemd.  

Wij verzoeken u daarom  om binnen de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

alsnog geld te reserveren voor de aanpak van de overgebleven knelpunten, waarmee de negatieve 

effecten ten gevolge van deze weg kunnen worden gecompenseerd.  

Met vriendelijke groet, 

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, 

De gemeentesecretaris, de burgemeester, 

 

 

 

P.A.M. van Bavel  J.P.M. Klijs 

 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

secretaris,     burgemeester, 

 

 

 

 

Mevr. mr. A.C. Spindler    Dhr. dr. F.A. Petter 



 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

De secretaris,     de burgemeester, 

 

 

 

 

M.J.P. de Jongh RA    R.P. van den Belt, MBA 

 

 

Bijlage: Samenvatting “Akoestisch onderzoek: Gevolgen doortrekking A4 bij Heijningen e.o.”  



Bijlage: Samenvatting “Akoestisch onderzoek: Gevolgen doortrekking A4 bij Heijningen e.o.” 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, 23 oktober 2017 

Als gevolg van de doortrekking van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom is de 

verkeersintensiteit op de A4 ter hoogte van Heijningen drastisch toegenomen. 

In de akoestische rapportage behorende bij het Tracébesluit “Dinteloord – Bergen op Zoom, gedeelte 

Steenbergen” is niet ingegaan op de akoestische gevolgen van de doortrekking van de A4 bij 
Heijningen. Op grond van de toen geldende wet- en regelgeving was dit wel noodzakelijk. 

In dit onderzoek zijn de akoestische gevolgen van de doortrekking van de A4 inzichtelijk gemaakt bij 

Heijningen. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat als gevolg van de doortrekking de geluidbelasting bij Heijningen 

drastisch is toegenomen en in de toekomst nog verder toeneemt. In onderhavig geval zijn 

afschermende maatregelen in de vorm van geluidschermen doelmatig en daarmee noodzakelijk. 

Verder is gebleken dat in de toekomstige situatie de vastgestelde geluidproductieplafonds (GPP’s) 
worden overschreden. Ook in dat geval dienen aanvullende maatregelen genomen te worden om te 

kunnen blijven voldoen aan de GGP’s. Omdat bij Heijningen al tweelaags ZOAB is aangelegd, is de 
enige en reële maatregel het realiseren van schermen. Ook vanuit de nieuwe wetgeving zullen 

daarom schermen noodzakelijk zijn. 

Volledige rapport is te downloaden via de site: https://www.moerdijk.nl/OverlastA4 

 

 

Luchtfoto Heijningen 

 

NB. Rapport “Akoestisch onderzoek: Gevolgen doortrekking A4 bij Helwijk e.o.” is binnenkort 
ook gereed en dan tevens te downloaden via de site: https://www.moerdijk.nl/OverlastA4 
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