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Kennisnemen van 
voortgang Motie geluidswal A58. 
 
Inleiding 
In 2020 heeft uw raad een besluit genomen over de “motie geluidswal langs de A58”. Daarbij is onder 
andere besloten om de aanleg van een geluidswal langs de A58 in een later stadium opnieuw te 
overwegen. In de afgelopen periode hebben gesprekken plaatsgevonden met de Stichting 
Geluidoverlast A58. Daarnaast treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. In dat kader moeten 
op het gebied van geluid ook stappen worden gezet. Hierbij willen wij uw raad over de stand van zaken 
en het proces informeren.  
 
Informatie 
De gesprekken met de Stichting Geluidoverlast A58 vonden plaats eind 2020. 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 geluidswal. Met de Stichting zijn wij van 
mening dat een onafhankelijke partij het beste deze vraag kan beantwoorden. We hebben gezamenlijk 
een uitgebreide onderzoeksvraag opgesteld en voorgelegd aan twee gerenommeerde adviesbureaus. 
Met dit onderzoek is een bedrag van € 35.000,00 euro gemoeid. Dit budget hebben wij momenteel niet 
voorhanden.  
 
Ontwikkelingen A58 
We moeten rekening houden met de toekomstige ontwikkeling rondom de A58. Een verwachte 
toename van het verkeer kan een verhoging van het geluid betekenen. We hebben een check 
uitgevoerd bij het geluidregister van Rijkswaterstaat (RWS) waarin de Geluidproductieplafonds (GPP’s) 
zijn opgenomen. RWS heeft langs de A58 referentiepunten opgenomen waarvoor GPP’s zijn vastgesteld. 
Bij overschrijding hiervan dient RWS een geluidwerende voorziening te treffen. We hebben bij deze 
check geconstateerd dat in het Geluidregister van RWS een afwijkende schermhoogte is opgenomen 
aan Tilburgse zijde; het scherm is lager aangegeven dan de daadwerkelijke hoogte. Hierdoor wordt een 
behoorlijk deel van de geluidreflectie (met een negatief effect) niet meegenomen in de berekeningen. 
Dit kan betekenen dat de GPP’s ter hoogte van de Tilburgseweg en de Kloostertuin worden 
overschreden. 
 
Omgevingswet 
Met de komst van de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van geluid. De regels over geluid 
uit de Wet Geluidhinder, het Activiteitenbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gaan bij 
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inwerkingtreding van de Omgevingswet over naar het tijdelijke omgevingsplan dat later wordt omgezet 
in een definitief omgevingsplan (naar verwachting in 2023/2024).  
 
In het nieuwe Besluit Kwaliteit Leefomgeving, dat tegelijk met de Omgevingswet in werking treedt, zijn 
standaardwaarden en grenswaarden voor geluid opgenomen. De gemeenten kunnen van deze 
standaardwaarden gemotiveerd afwijken, zowel naar boven als naar beneden. Gemeenten kunnen zelf 
bepalen welke geluidniveaus zij aanvaardbaar vinden voor geluidbelastende activiteiten en voor 
geluidgevoelige gebouwen en regelen daarmee de invloed van geluid op lokaal niveau. 
 
Verplicht onder de Omgevingswet wordt het vaststellen van een Basisgeluidemissiekaart voor 
gemeentelijke wegen en het vervolgens monitoren van de geluidbelasting. De gevolgen van nieuwe 
grootschalige ontwikkelingen worden preventief getoetst. Dit houdt in dat verkeerstellingen en 
berekeningen moeten worden gedaan wanneer een situatie nog onbekend is.  
 
De eerste stap op weg naar de Basisgeluidemissiekaart wordt gezet in de Omgevingsvisie. Daarin geven 
we in de milieulaag aan wat we verstaan onder een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. De 
Basisgeluidemissiekaart vormt vervolgens een belangrijke bouwsteen voor het omgevingsplan.  
 
In 2023 moeten de Basis geluid emissies (BGE’s) van gemeentelijke wegen met 4.500 of meer 
motorvoertuigen per etmaal beschikbaar zijn. Voor minder drukke wegen (vanaf 1.000 motorvoertuigen 
per etmaal) moeten de gegevens in 2027 beschikbaar zijn. Het gaat daarbij ook om wegen waar een 
maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. Daarna monitoren gemeenten iedere vijf jaar hoe de 
geluidniveaus zich ontwikkelen en bepalen op basis daarvan of maatregelen nodig zijn om 
geluidemissies terug te dringen. De vastgestelde BGE’s vormen samen de Basisgeluidemissiekaart. 
 
Conclusie 
In afwachting van deze Basisgeluidemissiekaart is het niet zinvol om verder te gaan met de casus van de 
Stichting Geluidsoverlast A58. De juiste volgorde is immers om eerst met uw raad het gesprek te voeren 
over welke geluidswaarden we als gemeente willen hanteren en pas daarna te kijken of en welke 
maatregelen nodig zijn om die te bereiken. 

 
Vervolg 
In het laatste kwartaal van 2021 inventariseren wij van welke wegen binnen de gemeente de BGE’s 
moeten worden bepaald. In de eerste helft van 2022 werken we de wegen uit met 4.500 of meer 
motorvoertuigen. We stellen dit vast in de tweede helft van 2022. Wij zullen uw raad in 2022 actief 
betrekken bij het vaststellen van de Basisgeluidemissiekaart.  
 
Het college vraagt bij RWS om opheldering over de vastgestelde GPP’s ter hoogte van de Tilburgseweg 
en de Kloostertuin. Wij koppelen de uitkomst hiervan terug aan uw raad. In afwachting van de nieuwe 
ontwikkelingen wacht het college de resultaten af alvorens een opdracht voor de uitvoering van het 
onderzoek voor te leggen aan uw raad. 

 
Communicatie 
Het college stelt de Stichting Geluidoverlast A58 Goirle op de hoogte van de geconstateerde afwijking in 
het Geluidregister van RWS met betrekking tot de hoogte van het scherm aan Tilburgse zijde en de 
mogelijke effecten op de GPP’s aan Goirlese zijde. 
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