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Onderwerp Getuidsschermen langs het spoor

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyctus?

Ja, Raadsmededeting 1 -2018,

Stedenbouwkundige visie Roosendaal

getuidsschermen langs het spoor

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuittehouder Wethouder Lok

Naar aanleiding van de Raadsmededeling 1--2018 heeft de SP een aantal vragen aan het college

Al meer dan L50 jaar rijden er treinen door Roosendaal en moeten de bewoners leven met de

gevolgen hiervan. Om aan de geldende wettelijke normen voor geluidsbelasting te voldoen is het

Meerjaren Programma Geluidsanering Spoor (MJPG-spoor) in het leven geroepen.

Onlangs zijn de geplande maatregelen voor Roosendaal aan de direct betrokkenen voorgelegd.
Naar aanleiding van dit overleg heeft de gemeente een alternatief plan opgesteld dat zowel aan de

gemeentelijke stedenbouwkundige visie voldoet als ook de vrijwel unanieme instemming van de

direct betrokken bewoners heeft.

Het grootste bezwaar betreft de geplande geluidsschermen op verschillende plekken langs het

spoor. Vooral in de Badhuisstraat zou een hoog geluidscherm de woonkwaliteit maar ook de

veiligheid onaanvaardbaarverslechteren. ln deze gevallen lijkt het middelerger dan de kwaal.

De SP heeft hierover de volgende vragen

1". Kunnen bewoners zich beroepen op planschade door een hoog geluidsscherm

2. Veel bewoners hebben zich neergelegd bij de geluidsoverlast of zijn eraan gewend

geraakt. ls het mogelijk om de wettelijke geluidsnormen plaatselijk te overschrijden door af te zien

van zogenaamde 'Berlijnse muren' en alleen gevelmaatregelen toe te passen? Bij de plannen voor

het Zand is een dergelijke constructíe immers ook toegepast met betrekking tot het verkeerslawaai?

Namens de SP fractie,

Bernd Missal



Wij beantwoorden deze vragen als votgt:

1. Burgers kunnen een planschadeverzoek indienen bij de gemeente. Op grond van artikel 6.6 tid

van de Wet ruimtetijke ordening is de minister verantwoordetijke voor de afhandeting van het

ptanschadeverzoek. De gemeente dient dan ook het verzoek door te sturen naar het bestissend

bestuursorgaan, in dit gevat het ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat (artiket 6.6 tid 4 Wro).

Op basis van het ingediende planschadeverzoek wordt door een onafhanketijk

ptanschadedeskundige gekeken of ook daadwerketijk sprake is van ptanschade.

2. Uitgangspunt bij de doelmatigheidsafweging is om in de volgorde bronmaatregelen-

overdrachtsmaatregelen-gevetisotatie te bekijken of aan de streefwaarde voor sanering kan worden

voldaan. Bron- en overdrachtsmaatregeten hebben nametijk ook effect op de akoestische kwatiteit

van andere woningen én de omgeving. Gevelmaatregeten werken a[leen voor die specifieke woning

en het binnen niveau. ln deze gemeentetijke visie worden op diverse ptekken schermen afgekeurd

en wordt op die ptekken impticiet gekozen voor gevelmaatregelen aan de woning. Dan wordt

gekeken in hoeverre aan de streefwaarde kan worden votdaan met gevetisolatie. We rekenen er op

dat ProRait de stedenbouwkundige visie en reacties van de direct betanghebbenden respecteer bij

de uitvoering van haar plannen.

Wij hopen u hiermee votdoende te hebben geTnformeerd.

en Wethouders,

Wethouder Bereikbaarheid en Mobititeit


