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Kennisnemen van
Vervolg van het handhavingsverzoek dat is ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport
(IL&T).
Inleiding
In de raadvergadering van 9 november 2021 heeft wethouder Van de Wiel aangegeven de raad op de
hoogte te houden van de voortgang van het handhavingsverzoek dat is ingediend.
Informatie
Op 12 november 2021 ontving de gemeente een reactie van de inspectie. De inspecteur stelde dat
het college van Burgemeester en Wethouders geen belanghebbende is in deze zaak. In reactie op dit
schrijven, heeft wethouder Van de Wiel daarom verzocht om een telefonisch overleg met de
Inspectie Leefomgeving en Transport.
De gemeente staat voor een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen. Daar horen milieuaspecten
zoals geluidsoverlast bij. Het is van belang om ons te baseren op normen en wetenschappelijk
onderbouwde feiten. In een dynamisch werkveld als dit, is het ook belangrijk om de actuele
ontwikkelingen goed te volgen en daarop in te spelen. Daarom richten we onze energie op de
(bestaande) wet- en regelgeving, zoeken we goed uit wat de positie is van de gemeente en van onze
inwoners en proberen we zo gebruik te maken van kansen die zich voordoen.
Het telefonisch overleg heeft op 24 november 2021 plaatsgevonden. De inspectie heeft aangegeven
dat juridisch gezien de huidige situatie nog voldoet volgens de Wet geluidhinder en wet
milieubeheer. De inspectie staat -ondanks de juridische correctheid- wel open dit nader te bekijken
omdat wij klachten hebben ontvangen na het plaatsten van het scherm aan Tilburgse zijde.
Geluidproductieplafond (GPP)
Het RIVM is verantwoordelijk voor de controle, metingen en berekeningen van de GPP’s langs de
snelwegen. In zijn berekeningen wordt een marge aangehouden van 2 decibel. Onze geluidspecialist
heeft aangegeven dat deze marge discutabel is vanwege de gewijzigde schermhoogte aan Tilburgse
zijde, een wijziging die niet is doorgevoerd in de berekeningen en het geluidregister. Door deze
verschillen kan de marge beduidend groter zijn. Een verificatie van het GPP door middel van
metingen is daarom gewenst. De inspectie heeft aangegeven dat men dit gaat heroverwegen.
Vervolg
Naar aanleiding van ons gesprek, neemt de inspectie de casus opnieuw in heroverweging om alsnog
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metingen uit te voeren. Wij delen ons onderzoek van de metingen die in 2020 zijn uitgevoerd door
de gemeente Goirle (OMWB) en trekken samen op in de casus. Wanneer de inspectie de
heroverweging heeft afgerond zullen wij de raad en de Stichting Geluidsoverlast A58 hierover
informeren.
Bijlage:
Brief Inspectie leefomgeving en Transport; “Reactie op verzoek tot handhaving”
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