
Amendement  
Art. 34 Reglement van Orde 

   

Datum raadsvergadering: 7 juli 2020 

Raadsvoorstel: Motie geluidswal langs A58 

 

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 

 

1. Beslispunt 1 wordt aangepast in: 

Een geluidswal zoals bedoeld in de motie van 18 februari 2020 is binnen de 

financiële mogelijkheden van Goirle op dit moment niet uitvoerbaar. De aanleg 

zal later heroverwogen worden. 

2. Beslispunt 2 wordt verwijderd.  

Aan het besluit wordt beslispunt 3, 4 en 5 toegevoegd: 

3. Na het gereedkomen van de geluidswal Bakertand en/of de nieuwbouw in het 

eerste gedeelte (deel A) van de Bakertand onderzoek te doen naar de 

geluidshinder van de A58 voor de woningen in Goirle noord.  

4. Bij het beoordelen van de resultaten van het onderzoek als norm aan te houden 

de streefnorm van maximaal 60 dB(A) aan de gevel en 36 dB(A)  in de woning. 

5. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zoeken naar financiële 

middelen om de te nemen maatregelen zoals bedoeld in de motie 

geluidwerende voorzieningen te kunnen financieren en realiseren. 

 
Toelichting: 

Geluidsoverlast kan gezondheid en woongenot schaden. Daarom zijn er regels. In de 

Wet geluidshinder en de Wet milieubeheer staan regels voor verkeerslawaai. 

De voorkeurswaarde bedraagt 50 dB(A), de gevonden waardes niet meer dan 65 dB(A) 

(de maximale waarde die op grond van de Wet milieubeheer is toegestaan).  

 

Uitgaan van maximaal toegestane afwijking op het geluidsniveau mag niet als 

basisnorm gaan gelden zeker niet wanneer het een leefgebied van honderden inwoners 

betreft.  Dat verhoud zich niet tot onze Goirlese kernwaarden. 

Ook het gegeven dat het financieel niet haalbaar is een geluidswal te financieren mag 

niet een argument zijn om de maximale grens van de toegestane dB(A) op te zoeken. 

Ook dat past niet bij onze mooie gemeente, waar het goed toeven is. (red: 

bouwstenennotitie) 

 

Er worden in de nabije toekomst tal van veranderingen verwacht die het 

geluidspatroon van het gebied langs de A58 kunnen beïnvloeden, daarom is het niet 

wenselijk om zo definitief van te nemen geluidsbeperkende maatregelen af te zien. 
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Amendement 

 

Geluidshinder kan een serieus probleem vormen voor wie er gevoelig voor is, 

Een geluidsniveau van ca 70DB is zonder meer onwenselijk als uitgangspunt 

voor een gezond leefklimaat in de bewoonde omgeving. 

Het uitgaan van maximaal toegestane afwijking op het geluidsniveau mag niet 

als basisnorm gaan gelden zeker niet wanneer het een leefgebied van honderden 

inwoners betreft, dat verhoud zich niet tot onze Goirlese kernwaarden. 

Er worden in de nabije toekomst tal van veranderingen verwacht die het 

geluidspatroon van het gebied langs de A58 kunnen beïnvloeden, daarom is het 

niet wenselijk om zo definitief van te nemen geluidsbeperkende maatregelen af 

te zien. 

 

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en 

wethouders d.d. 28 april 2020 gelet op de Gemeentewet; b e s l u i t :  

 

1 Een geluidswal zoals bedoeld in de motie van 18 februari 2020 is binnen de 

huidige financiële mogelijkheden van Goirle niet uitvoerbaar, en zal daarom nu 

niet in de planning opgenomen worden.  

2 Zolang de situatie aan de A58 niet veranderd zal er geen verder onderzoek 

worden uitgevoerd naar de financiële haalbaarheid van een geluidswal.  

3. Na aanleg van de geluidswal voor de Bakertand worden er nieuwe 

geluidsmetingen gepland waaruit moet blijken of door die aanpassingen de 

normen alsnog worden overschreden. 

4.  De streefnorm voor geluid wordt vastgesteld op minder dan 60DB. Zodra de 

gemeente over middelen beschikt om de daarvoor noodzakelijke investeringen 

te doen kan alsnog worden besloten tot plaatsing van de geluidswal over te gaan 

waar die streefnorm wordt overschreden. 

 

Geluidsoverlast kan gezondheid en woongenot schaden. Daarom zijn er regels. 

In de Wet geluidshinder en de Wet milieubeheer staan regels voor 

verkeerslawaai. 

 

De geluidsbelasting is het hoogst in de buurt van wegen, spoorwegen en 
aan- en uitvliegroutes van vliegvelden. Meer dan 70% van de Nederlandse 
woningen is blootgesteld aan geluid van meer dan 50 decibel. Dit is het 
geluidsniveau in een gemiddelde woonwijk overdag buiten. Ongeveer 5% 
van de woningen heeft een relatief hoge geluidsbelasting van 65 decibel 
of meer. Bijna 1% van de huishoudens wordt blootgesteld aan 
geluidsniveaus boven 70 decibel, te vergelijken met het geluid van een 
autosnelweg op 25 meter afstand. 
 


