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Gemeente ré:lé:lci 
Best 

Amendement 

. " .' . •... . .. _.... . .... - _ ... - ... _ . 
: Raadsvergadering: 21 maart 2011. 

I •... ..•• • .. . •.. • •.• . .... ...... ....... . - .••. . ..• ..•. ...• .. ... . .••.• "', ....... ,.. . .• , .....,.... ' C" ,. .. ... , .......... ......... .. 

I Ondergetekenden, J.H.E. Verheijen (WO), M.Q. van Leeuwen (PvdA), H.G.E.M. Slagers 
I: (CDA), F.J.W. Slijper (D66), J.J.W.M. van den Boogaard (JO) en W.P.J.M. Gloudemans i 

I: (Gemeentebelangen). 
I: 

: Gezien het raadsvoorsteljraadsbesluit over Geluidsmeetnet (11012); 

i Overwegende dat: 

I: 
I; 

li 

I 
I 

a. De gemeente Best voor wat betreft de geografische ligging een unieke positie inneemt in de 
regio (en wellicht landelijk) met directe raakvlakken aan nagenoeg alle denkbare 
grootschalige en intensieve verkeersmodaliteiten zoals luchtvaart, railverkeer, wegverkeer en i 

binnenscheepvaart; 

b. Dat deze ligging er mede toe heeft geleid dat er sprake is van een meer dan gemiddelde ' 
~ 

zakelijke bedrijvigheid, een hoog aantal arbeidsplaatsen in relatie tot het aantal inwoners in , 
combinatie met een grote inkomende pendel van werknemers; 

c. Dat de bewoners van Best, met name die van VillawijkjKoekoeksbos en Batadorp, in absolute , 
zin veel overlast ervaren van cumulatief geluid als gevolg van de punten a. en b. en dat het : 
leefklimaat, en daardoor de volksgezondheid, onder een steeds toenemende druk komt te I 

staan; 
, 
i 

I 

d. Dat de vigerende wetgeving nog niet voorziet in geluidsnormen en -maatregelen om ii 
cumulatieve geluidsoverlast "aan te pakken" en dat de raad van de gemeente Best dit een ' 
ongewenste situatie acht; 

e. Dat om de urgente problematiek van de inwoners inzichtelijk te maken meting van de , 
geluidsbelasting in Best op korte termijn wenselijk is, te meer omdat de uitbreidingsplannen 

i van Eindhoven Airport, de voorziene verbreding van de A2 en de toename van de 
bedrijvigheid in de Brainportregio de aanwezige geluidsoverlast voor de inwoners van Best ; 

alleen maar zal verergeren; 

11 f. 

i , 
! 

I 

De staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, dhr. Atsma, in de discussie in de Vaste 
, 

Kamercommissie bij de behandeling van het Alders rapport 2, heeft aangegeven t.b.v. de 
! 

overeengekomen evaluatie in 2015 behoefte te hebben aan objectieve meetgegevens met I 

name betrekking hebbende op geluidsoverlast. ! 

.. . 

. I 



I:' stellen ten~aanzien van !iet raadsbesluit tot GëluicÎsmeetnet{ rÏr. lÜÜ2) de völgende aanpassirïg--',; 
. en aanvulling voor: ." 

•• • •• ~ ._ ••• __ _ I' ._ _~ _ _ • __ _ ____ • __ '' . __ ••• _. __ • _ _ ._. __ _ . _ .• ___ . _. __ ~: 

"2. om niet over te gaan tot aanschaf van een geluidsmeetpuntennetwerk". 

Te vervangen door: 

"2. Pas te besluiten over de aanleg van een geluidsmeetpuntennetwerk als de resultaten van de 
hier onder 3 genoemde acties bekend zijn. 

En toe te voegen: 

3. Aanvullend de volgende acties op te starten en conform punt 4. tijdig af te ronden: 

3.1. Het college op bestuurlijk niveau te laten onderzoeken of samenwerking en financiering ten 
aanzien van een geluidspuntennetwerk in Brainport-verband of samen met (niet limitatief) de 
gemeenten: -Eindhoven, Son en Breugel, St. Oedenrode, Veldhoven en Eersel, tot de 
mogelijkheden behoort; 

3.2. Het college te laten onderzoeken of er samenwerking en financiering ten aanzien van een 
geluidspuntennetwerk binnen SRE-verband of Provincie mogelijk is. 

3.3. De gemeenteraad van Best zal op het niveau van de betreffende gemeenteraden 
onderzoeken of samenwerking en financiering ten aanzien van een 
geluidsmeetpuntennetwerk met (niet limitatief) de gemeenten: Eindhoven, Son en Breugel, 
St. Oedenrode, Veldhoven en Eersel tot de mogelijkheden behoort. Het initiatief voor 
deze aktie ligt bij de indieners van dit amendement. 

3.4. De gemeenteraad van Best plus de betrokken wethouder gaan in gesprek met 
vertegenwoordigers van het KoekoeksbosjVillawijk en Batadorp over de doelstelling, de 
tijdsduur en de mogelijke inrichting van een geluidsmeetpuntennetwerk. Het initiatief voor 
deze aktie ligt bij de indieners van dit amendement. 

4. De resultaten van de onder 3 genoemde akties dienen tijdig beschikbaar te zijn voor 
agendering in de raadsvergadering van 20 juni 2011, waarna definitieve besluitvorming over 
een geluidsmeetpuntennetwerk in Villawijk/Koekoeksbos en Batadorp kan plaatsvinden. 

I: 
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li 

I 

Samen Sterk, Samen een Vuist maken om deze problematiek aan te pakken door Samenwerking 
met aanpalende gemeenten of formele bestuurlijke organisaties heeft toegevoegde waarde. 
Naast het vergroten van de draagvlak in diverse overlegfora, kan er mogelijk ook een 
omvattender geluidsmeetnet gerealiseerd worden, waardoor het inzicht in de 
geluidsproblematiek zal toenemen. Aanvullend kunnen er mogelijkerwijs ook kostenvoordelen 
behaald worden. 
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M.Q. van Leeuwen. H.G.E.M. Slagers. 

~ \c 
"'---

Handtekening 

W.PJ.M. Gloudemans. 

\ 

In te vul/en door griffier: 

Besluit van de raad van de gemeente Best d.d. 

Dit amendement is: aangenomen / 'tef1A'Qrpe.JJ / ~ 

Griffier, ................... .......... ........ ...... .......................... .... . 
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