RAADSINFORMATIE
Raadsvergadering: 11 mei 2017
Nummer: 04c-04-17
Behandelend medewerker: M.M. Hendrickx
Portefeuillehouder: dhr. A. van de Heijning
Afdeling:
Datum Informatie: 9 mei 2017
Onderwerp: Voortgang N639
1. Inleiding
Begin april stuurden wij u een notitie waarin wij de voortgang meldden van het dossier
N639. In die notitie gingen wij in op de resultaten van het Rapport Goudappel en op de
bespreking daarvan met de Gedeputeerde op 21 maart 2017.
Onze acties voor de maand april benoemden wij als volgt:
a. Raad en gemeenschap informeren: u krijgt het rapport va Goudappel en wij
stellen het beschikbaar op de website
b. Wij pakken het overleg met de Dorpsraad (die een link heeft met de
Actiegroep) op om gezamenlijk de acties voor de korte termijn ter hand te
nemen
c. Wij agenderen het rapport Goudappel voor de raadsvergadering van 11 mei
en betrekken bij de bespreking van het rapport de resultaten van onze
afstemming met de dorpsraad.

In de raadsvergadering van 6 april kwam uit uw raad het verzoek om een presentatie van het
rapport Goudappel. Op 20 april organiseerden wij een thema-avond, waarop de resultaten
van het rapport werden gepresenteerd en toegelicht. Daarbij was ook een delegatie van
dorpsraad en actiegroep aanwezig.
Wij zegden u toe nog vóór de raadsvergadering van 11 mei een overleg met dorpsraad en
actiegroep te voeren en vervolgens onze bevindingen voor een effectieve aanpak met u te
delen.
2. Inhoudelijk
Het overleg met de dorpsraad/actiegroep heeft op 8 mei plaatsgevonden. In dat overleg is
vastgesteld dat het op dit moment niet raadzaam is met de provincie in discussie te gaan
over de procesgang tot op heden of over de kwaliteit of de “juistheid” van het rapport van
Goudappel Coffeng: het rapport is een waardevolle bron van informatie, maar op essentiële
punten is het nu juist aan de politiek om de verschillende belangen af te wegen. In die
belangenafweging staat wat ons college en de dorpsraad betreft de leefbaarheid in de kern
Chaam centraal. Ook de gedeputeerde heeft in het overleg van 21 maart aangegeven dat hij
nog steeds onderkent dat er iets moet gebeuren aan de leefbaarheid in Chaam rond de
N639.
Intentie van college en dorpsraad is dat we zo snel mogelijk uit de modus “onderzoeken en
vergaderen” komen en overgaan tot concrete acties.
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De dorpsraad heeft ter voorbereiding op overleg van 8 mei de volgende “oplossingen”
aangedragen:


Alle oplossingen moeten erop gericht zijn om het doorgaande verkeer via de hoger in
rangorde aangemerkte weg, de N260 te sturen, A58-Gilze-Alphen-Baarle-Turnhout-E313.
Het doorgaande vrachtverkeer zal uit het centrum van Chaam geweerd moeten worden.
Een verbod voor doorgaand vrachtverkeer is het meest effectief. De heer Peters van bureau
Goudappel bevestigde in het overleg van donderdag 20 april 2017 dat een effectieve
handhaving met technische hulpmiddelen tot de mogelijkheden behoort.
De formele functie (Gebiedsontsluitingsweg of Erftoegangsweg) van de N639, of een
deel hiervan vindt de dorpsraad minder relevant. Middels maatwerk en meerdere
maatregelen moeten we samen op zoek naar het maximale resultaat om de leefbaarheid in
het centrum van Chaam te herstellen.
De suggestie van het College om het centrum van Chaam, een deel als 30 km zone in te
richten ondersteunt de dorpsraad.
De dorpsraad staat open voor meerdere experimenten, zoals bijvoorbeeld snelheden
van 70 km buiten de bebouwde kom.
Zo spoedig mogelijk het overleg met bureau Copier weer op te starten, zodat hun
ideeën en oplossingen gerealiseerd kunnen worden.
Het college onderschrijft de voorgestelde acties van de dorpsraad, met dien verstande dat
de mate waarin, de wijze waarop en de voorwaarden waaronder ideeën van bureau Copier
gerealiseerd worden zeker ook nog onderwerp van gesprek met uw raad zullen zijn. Er is
een eerste concept-rapportage van Copier beschikbaar, maar die is door de provincie nog
niet vrijgegeven: de werkzaamheden aan het rapport zijn eind 2016 opgeschort tot na
verschijning van het rapport Goudappel. De dorpsraad is bij de gesprekken rond de
rapportage van Copier betrokken en beschikt dus over de eerste concept-rapportage. Wij
stellen de concept-rapportage voor u vertrouwelijk digitaal ter beschikking door
tussenkomst van de griffier.
Overigens heeft de Gedeputeerde op 21 maart aangegeven dat het niet vanzelfsprekend is
dat de kosten voor realisering van maatregelen uit het onderzoek Copier exclusief voor
rekening van de provincie komen.
Daartegenover staat dat de aanpak die wij voorstaan vele malen goedkoper is dan de
realisering van een omleiding rond Chaam. Als wij op afzienbare termijn medewerking van
de provincie krijgen op onze voorstellen zullen wij standpuntbepaling omtrent de
wenselijkheid van een omleiding aanhouden totdat de door ons gewenste maatregelen
gerealiseerd zijn en getoetst op effectiviteit.
Concreet willen wij nu - zoveel mogelijk gezamenlijk met de dorpsraad - de volgende acties
ondernemen:


In overleg met Provincie en Rijkswaterstaat komen tot een verbod voor doorgaand
vrachtverkeer via de N639 en de daarbij horende uitvoerings- en
handhavingsmaatregelen.



In overleg met de provincie aansturen op maatregelen voor de korte termijn, gericht
op snelheidsbeperking op delen van de N639, in ieder geval in de kern.
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Heropenen van het overleg met de provincie over het onderzoek van Bureau Copier
en het in beeld brengen van
a. mogelijkheden voor aanvullende maatregelen ter versterking van de
leefbaarheid in de kern Chaam
b. de condities waaronder die gerealiseerd kunnen worden.

3. Procedureel
Wij houden uw raad met regelmaat op de gebruikelijke wijzen op de hoogte van de
vorderingen in het proces.
Wij zullen de bewoners van Chaam via een bewonersbrief informeren over de stand van
zaken en de vervolgstappen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM
mr. M.M. Hendrickx
secretaris

mr. J.W.M.S. Minses
Burgemeester
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