
Ambtelijke bijstand: Sylvia Torremans 
Zaaknummer 2022-009869    
  1 

 
Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2022-009869 

 
Onderwerp 
Onderzoeksopdracht geluidvoorzieningen A58 ter hoogte van Barbara Benzpark Tilburgseweg e.o. 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
26 april 2022 5 juli 2022   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. In te stemmen met de Onderzoeksopdracht geluidvoorzieningen A58 ter hoogte van Barbara 

Benzpark Tilburgseweg e.o.. 
2. Ten behoeve van de uitvoering van dit onderzoek een krediet beschikbaar te stellen van               

€ 50.000,- exclusief BTW. 
3. Dit budget te dekken uit de algemene reserve grondexploitatie. 
 
Inleiding 
Uw raad heeft op 8 maart 2022 de “Motie onderzoek geluidswal A58 & Barbara Benzpark” met 
algemene stemmen aangenomen. Het college heeft naar aanleiding van deze motie in de 
raadsvergadering de toezegging gedaan om met een raadsvoorstel de onderzoeksvragen aan uw 
raad voor te leggen. Dit ligt nu ter besluitvorming voor tezamen met het voorstel om voor dit 
onderzoek het benodigde krediet beschikbaar te stellen. 
 
Argumenten 
1.1 In de onderzoeksopdracht wordt aangegeven wat zal worden onderzocht. 
In de bij het raadsvoorstel gevoegde onderzoeksopdracht is in beeld gebracht wat de aanleiding is 
van het onderzoek, wat het probleem is, wat zal worden onderzocht en wat voor het onderzoek 
nodig is qua middelen en tijd. De onderzoeksopdracht kadert daarmee de opdracht duidelijk in. 
 
1.2 Uw raad heeft de mogelijkheid om op de inhoud van het onderzoek te sturen. 
De problematiek over het geluid langs de A58 houdt zowel inwoners als raadsleden al geruime tijd 
bezig. In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Desondanks blijft er behoefte aan 
meer onderzoek naar de geluidhinder in dit gebied en naar de mogelijkheden om daarvoor met 
geluidwerende voorzieningen een oplossing te bieden. Het is belangrijk dat wanneer dan besloten 
wordt om nog een aanvullend onderzoek uit te voeren, er bij eenieder niet alleen een duidelijk beeld 
bestaat over wat precies wordt onderzocht, maar dat er ook draagvlak is voor de inhoud van het 
onderzoek. Door de onderzoeksopdracht aan uw raad voor te leggen, wordt uw raad in de 
gelegenheid gesteld om aan de voorkant input te leveren en zo eventueel bij te sturen. 
 
2.1 Het uitvoeren van het onderzoek kost geld. 
Voor de uitvoering van het onderzoek moet een extern bureau worden ingehuurd. De specialistische 
kennis die voor de uitvoering van het onderzoek noodzakelijk is ontbreekt binnen de gemeentelijke 
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organisatie. In de begroting zijn geen middelen voor de uitvoering van dit onderzoek opgenomen. 
Deze moeten daarom door de raad beschikbaar worden gesteld. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Door dit onderzoek vertraagt de planvorming van het Barbara Benzpark. 
Onderdeel van het onderzoek is te bekijken of het realiseren van geluidwalwoningen aan de 
noordzijde van het Barbara Benzpark een oplossing zou kunnen zijn. Omdat de keuze hierin bepalend 
kan zijn voor de afwegingen bij de ontwikkeling van deze potentiële woningbouwlocatie vertraagt dit 
proces. De afwegingsnotitie die aan de raad moet worden voorgelegd over de ontwikkeling van het 
Barbara Benzpark kan pas na het onderzoek, dus op zijn vroegst Q1 2023 aan de raad worden 
voorgelegd.  
 
2.1 Het vragen om nieuw krediet staat haaks op het besluit te temporiseren. 
Het college heeft besloten om voorlopig de uitgave van middelen te temporiseren. Het vragen van 
een extra krediet aan de raad past daar niet bij. Vertraging van het Barbara Benzpark heeft 
inkomstenderving tot gevolg. De raad heeft echter unaniem de motie, waarin ook middelen ter 
beschikking werden gesteld, gesteund. Daarom wordt het voorstel toch aan de raad voor gelegd.   
 
Financiën 
Er is op dit moment geen budget beschikbaar om het onderzoek uit te laten voeren. Om de kosten 
van het onderzoek te dekken wordt voorgesteld om een bedrag van € 50.000,00 beschikbaar te 
stellen en deze eenmalige kosten te dekken uit de algemene reserve grondexploitatie. Deze heeft 
hiervoor voldoende ruimte.  
De vertraging van de ontwikkeling van het Barbara Benzpark zorgt voor meer rentelasten. 
 
Samenwerking 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
De Stichting Geluidhinder is geïnformeerd dat een onderzoeksopdracht aan uw raad wordt 
voorgelegd. 
 
Vervolg 
Na een positief besluit van de raad wordt een onderzoeksbureau geselecteerd en wordt het 
onderzoek uitgevoerd. Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten eind 2022 bekend. Deze 
worden aan de raad voorgelegd zodat een afweging kan worden gemaakt of, en op welke manier, 
geluidvoorzieningen langs de A58 getroffen worden.  
 
Bijlagen 

- onderzoeksopdracht 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Ruud Lathouwers, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2022 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
1. In te stemmen met de “Onderzoeksopdracht geluidvoorzieningen A58 in relatie tot Barbara 

Benzpark”. 
2. Ten behoeve van de uitvoering van dit onderzoek een krediet beschikbaar te stellen van               

€ 50.000,- exclusief BTW. 
3. Dit budget te dekken uit de algemene reserve grondexploitatie. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 juli 2022. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


