
 

 

  

 

 
Motie Ex artikel 35 van het reglement van Orde 
 
Onderwerp: Geluidswal A58 

 
De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 1 juni 2021 voor de vaststelling van het 
raadsvoorstel concept omgevingsvisie Goirle: de spelregels. 
 
 
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); 

▪ Het college in paragraaf 4.7.4 van de concept omgevingsvisie (milieuaspecten) aangeeft dat 
het in de A58-zone (Oost en West) wil ‘inzetten’ op mitigerende randvoorwaarden bij 
ontwikkelingen; 

▪ Deze formulering zéér veel ruimte openlaat voor interpretatie, terwijl de raad een duidelijke 
voorkeur heeft laten blijken voor een bepaalde vorm van mitigatie; een geluidswal (of andere 
bouwwerken die dezelfde functie hebben)! 

 
Overwegende dat: 
 

▪ De omgevingsvisie onze leidraad vormt voor de inrichting van de fysieke leefomgeving voor de 
middellange- (5-10 jaar) en lange termijn (>10 jaar); 

▪ Goirle midden in een economische hotspot ligt en dat de toename van het aantal 
distributiecentra en vraag naar werknemers ook zorgt voor toenemende drukte op de 

snelwegen, inclusief een grotere hoeveelheid uitstoot van schadelijke gassen en toename van 
geluidsoverlast; 

▪ Het college door middel 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’; 

▪ Deelnemers aan de ‘Week van de Omgevingsvisie’ hebben aangegeven dat zij belang hechten 
aan strengere regelgeving op het gebied van geluid, fijnstof en geur; 

▪ Vele inwoners van onze gemeente zich achter de Stichting Geluidsoverlast Goirle A58 hebben 
geschaard en zij een duidelijke erkenning verdienen van de door hen geagendeerde 
problematiek en een actieve houding van het college ten aanzien van de door hen aangedragen 

oplossing; het realiseren van een geluidswal (of andere bouwwerken die dezelfde functie 
hebben). 

 
Verzoekt het college: 
 
▪ Paragraaf 4.7.4 (bladzijde 65, regel 5) van de concept omgevingsvisie Goirle, als volgt aan te 

passen: 
 
[...] Wel zetten we in op mitigerende randvoorwaarden bij ontwikkelingen, waaronder de 
bouw van een geluidswal (of andere bouwwerken die dezelfde functie hebben) langs de 
grens van huidige en toekomstige Goirlese woongebieden en de A58. [...] 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Namens 
VVD Goirle 
 
Ad van Beurden 


