
 

 

  

 

Amendement ex artikel 34 van het reglement van Orde 
 
Onderwerp: Budget onderzoek geluidswerende voorziening A58 
 

De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 9 november 2021 voor de vaststelling 
van de begroting 2022. 
 
 
Constaterende dat: 
 

▪ De raad op 18 februari 2020 reeds een motie heeft aangenomen betreffende geluidswerende 

voorzieningen aan de Goirlese zijde van de A58 die het college de opdracht geeft om een 
financieel haalbaar en uitvoerbaar plan te presenteren voor het realiseren van een geluidswal 
langs de A58 (of andere bouwwerken die dezelfde functie hebben). 

▪ Er eind 2020 gesprekken tussen de gemeente Goirle en de Stichting Geluidsoverlast A58 Goirle 
plaatsgevonden hebben. Doel van de gesprekken was om gezamenlijk een aantal te 
beantwoorden basisvragen te definiëren. De gesprekken waren constructief, maar één vraag is 
nog niet beantwoord. Namelijk op basis van welke aanpak een adequate inschatting kan 

worden gemaakt van de kosten voor een geluidswerende voorziening. 
▪ De gemeente Goirle en de Stichting Geluidsoverlast A58 Goirle daarom gezamenlijk een 

uitgebreide onderzoeksvraag hebben opgesteld en voorgelegd aan twee gerenommeerde 
adviesbureaus. Met dit onderzoek is een brutobedrag van €35.000,00 euro gemoeid (circa € 
28.000,00 euro na teruggave van de btw). 

▪ Het college op 6 juli 2021 heeft aangegeven dat het budget voor dit onderzoek niet 

voorhanden is. 
 
 
Overwegende dat: 
 
▪ De begroting voor 2022 een overschot van €1.182.000,- laat zien. 
▪ De gemeente Goirle door haar handelen (o.a. het gezamenlijk opstellen van een uitgebreide 

onderzoeksvraag en het aanvragen van offertes) verwachtingen heeft gewekt bij de Stichting 
Geluidsoverlast A58 Goirle. 

▪ In de beoogde onderzoeksopzet ook de kosten van het bouwen van geluidswalwoningen zullen 
worden doorgerekend. Dit biedt wellicht extra mogelijkheden om betaalbare woningen te 
bouwen èn geluidsoverlast te reduceren (win-win). 

▪ De onderzoeksresultaten van belang kunnen zijn voor de besluitvorming op relatief korte 
termijn (geluidsnormen omgevingswet). 

▪ De onderzoeksresultaten van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de door het college 
opgestelde omgevingsvisie voor de A58-zone (visie: ‘inzetten op mitigerende maatregelen bij 
nieuwe ontwikkelingen’). 

▪ Goirle midden in een economische hotspot ligt en dat de toenemende drukte op de snelwegen 
ook een toename van de geluidsproductie tot gevolg heeft. 

▪ Het college doormiddel van de uitvoering van haar beleidsagenda bij wenst te dragen aan het 

behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Global Goals), 
waaronder ‘goede gezondheid & welzijn’. 

 
 
Verzoekt het college: 
 
▪ Een bedrag van €35.000,00 euro in de begroting voor 2022 op te nemen voor de uitvoering 

van een onderzoek naar de kosten van een geluidswerende voorziening. 

(Met financiële dekking uit het begrotingsoverschot 2022). 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van de VVD Goirle, 

 
Ad van Beurden 


