
Motie vreemd aan de orde van dag

Onderwerp:  maatregelen tegen de geluidsoverlast Goudenrood-Vroenhof

De raad in vergadering bijeen op 17 februari 2020, 

gelet op de bespreking in de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 
28 januari jl.

Overwegende, 

 dat de werkgroep geluidsoverlast A79 al 27 jaar aandringt om bestuurlijke medewerking 
ter oplossing van de geluidsoverlast die in de wijken Goudenrood en Vroenhof wordt 
ondervonden van het verkeer op de A79; 

 dat alle verzoeken en smeekbeden tot op heden onbeantwoord zijn gebleven;
 dat een oorspronkelijk kritische houding van de zijde van de gemeente gelukkig is gekeerd 

naar actieve ondersteuning en medewerking;

Verder overwegende,

 dat het oorspronkelijk voor 2020 geplande groot-onderhoud aan de A79 dreigt te worden 
uitgesteld vanwege de stikstofdiscussie; 

 dat geluidsmaatregelen, i.c. het aanbrengen van geluidsschermen langs de A79 ter hoogte 
van Goudenrood en Vroenhof in het MJPG (meerjarenprogramma geluidsanering) 
vooralsnog is ingedeeld in fase 2, hetgeen betekent dat nog langer gewacht zou moeten 
worden, wellicht zelfs tot 2027; 

 er nu wellicht kansen liggen om het groot onderhoud aan de A79 te combineren met het 
nemen van geluidswerende maatregelen, omdat wellicht ‘kleinere’ infrastructurele werken 
vanwege de stikstofproblematiek prioriteit gaan krijgen; 

 om die redenen alle druk dient te worden uitgeoefend om dit te bewerkstelligen, zowel 
van de zijde van de werkgroep als van gemeentezijde;

Constaterende,

 dat het geduld van de werkgroep vrijwel op is en het vertrouwen in de overheid wel heel 
fragiel is geworden en nu daadwerkelijk wordt gerekend op bestuurlijke medewerking en 
daadkracht op alle niveaus; 

 dat er intensief overleg gepleegd wordt met Rijkswaterstaat;
 dat er inmiddels schriftelijke Kamervragen zijn gesteld door de CDA-fractie, ingediend op 

12 december 2019, maar nog onbeantwoord op de dag van vandaag;
 dat diverse andere tweede kamer-fracties de vraagstellingen ondersteunen;



acht de raad het verstandig de druk op de ketel te houden en wordt nu voorgesteld ter 
ondersteuning van alle in het verleden ondernomen en nu lopende acties ook vanuit de 
gemeenteraad een dringend beroep te doen op de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
middels bijgevoegde brief, en een afschrift daarvan te sturen aan de werkgroep, 
Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de Tweede Kamer; 

stellen hiermee de leden van de raad voor aldus te besluiten, 

en gaan over tot de orde van de dag.

Getekend, 

namens de fractie CDA

namens de fractie PGP

namens de fractie AB

namens de fractie VSP

namens de fractie VVD


