
Meulblok, M. (gemeente Steenbergen 

Van: Smeets, Onno (ZN) [onno.smeets@rws.nl] 
Verzonden: dinsdag 5 november 2013 13:38 
Aan: Meulblok, M. (gemeente Steenbergen) 
Onderwerp: RE: geluidsarm asfalt /motie raad 
Bijlagen: Cwegdekl 31001 .xls 

Dag Martin, 

We gaan het geluidsarm asfalt toepassen. Indien er een discussie gevoerd zal/moet worden over de kostenverdeling 
dan zullen we dat later doen. Ik hou je daarvan op de hoogte. 
Het type asfalt is overigens geen ZOAB zoals via diverse bronnen gemeld wordt maar SMA-05. ZOAB is ongeschikt 
voor wegen waar wringende bewegingen op gemaakt worden zoals remmen, optrekken, draaien etc. SMA kan daar 
veel beter tegen en levert eveneens een aanzienlijke geluidreductie. 
In bijgevoegde mail van de Provincie kun je de onderbouwing van de geluidreductie terugvinden. Mocht je er vragen 
over hebben dan hoor ik dat graag. 

Groeten 
Onno 

Van: Meulblok, M. (gemeente Steenbergen) rmailto:m.meulblok@gemeente-steenberqen.ni1 
Verzonden: vrijdag 1 november 2013 11:08 
Aan: Smeets, Onno (ZN) 
CC: Heijmans, L. (gemeente Steenbergen) 
Onderwerp: geluidsarm asfalt /motie raad 

Beste Onno, 

Gisteren is in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over het geluidsarme asfalt als oplossing om het geluid op 
gevels aan de Stoofdijk te reduceren. De door de oppositie ingediende motie om een onafhankelijk onderzoek in te 
stellen heeft het niet gered. In concrete houdt dus dit in dat de raad nu ook staat achter het verder uitwerken van de 
oplossing tot het aanbrengen van geluidsarm asfalt. 

1. Aan de wethouder is wel de boodschap meegegeven dat de wethouder er alles aan moet doen om de kosten 
niet bij de gemeente weg te leggen. Hierover moet dus nog worden gesproken. Het lijkt me het beste om op 
zo kort mogelijke termijn een vervolg overleg in te plannen. 

2. Vanuit de raad kwam de vraag om de verwachte afname van de geluidsreductie nader te onderbouwen 
(akoestische rapportage of op andere wijze). Is dit mogelijk op korte termijn? 

In het verlengde van het voorgaande heeft de aannemer al aangegeven wat de meerkosten zijn voor het aanbrengen 
van het geluidsarme asfalt? 

Ten slotte is vanuit de raad gevraagd om ten aanzien van de fietsbrug bij Klutsdorp ook de andere adviezen 
ingebracht door Veilig Verkeer Nederland over te nemen. Zijn jullie hiertoe bereid? Zo ja wanneer? Zo nee waarom 
niet? 

Met vriendelijke groet, 
Martin Meulblok 
Projectleider 
Gemeente Steenbergen 
Tel.nr. 0167-543414 

Gemeente Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434 
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Meulblok, M. (gemeente Steenbergen) 

Van: 
Verzonden: 

H.J.M. (Harrie) van Doornmalen [HvDoornmalen@brabant.nl] 
dinsdag 29 oktober 2013 14:42 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Smeets, Onno (ZN) 
B.A.M. (Bart) Couvee 
Cwegdek131001.xls 
Cwegdek131001.xls 

Hallo Onno, 

Op verzoek van Bart Couvee stuur ik je bijgaand rekenblad toe. 
Op dit blad staan diverse asfaltsoorten genoemd. Door het invullen van de snelheid kan je de geluidsreductie 
aflezen tov de referentieverharding (in oude benaming dab). 
Meer info via de website www. stillerverkeer.nl 

met vriendelijke groet, 

H. (Harrie) van Doornmalen I Projeetingenieur/Techrasch manager I Projecten&Ontwikkelbedrijf I Bureau Voorbereiding 
Infrastructurele Werken (VIW) I tel. 06 5568 65661 e-mail. hvdoornnralen@brdbant.nl I Postbus 90151,5200 MC, V 
Hertogenbosch. I 
Bezoekadres: Petíelaarpark 113 te 's-Hertogenbosch 1 

Waar is Brabant mee bezig? Lees het online Brabant Magazine. 
Abonneer gratis op: www.brabant.nl/magazine 
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Meulblok, M. (gemeente Steenbergen) 

Van: Smeets, Onno (ZN) [onno.smeets@rws.nl] 
Verzonden: donderdag 19 december 2013 13:29 
Aan: Meulblok, M. (gemeente Steenbergen) 
CC: Heijmans, L. (gemeente Steenbergen) 
Onderwerp: RE: A4 

Dag Martin, 

Aanvullend op onderstaande kan ik aangeven dat de kosten voor het ander type asfalt niet op gemeente 
Steenbergen verhaald zullen worden. 

Vriendelijke groeten 
Onno Smeets 

Van: Smeets, Onno (ZN) 
Verzonden: donderdag 19 december 2013 11:09 
Aan: 'Meulblok, M. (gemeente Steenbergen)' 
CC: Heijmans, L. (gemeente Steenbergen) 
Onderwerp: A4 

Dag Martin, 

Via deze weg wil ik graag reageren op jouw verzoek. 
Zoals je weet zouden wij conform TB DAB (dicht asfalt beton) aanleggen op de Zeelandweg-Oost. Dat type asfalt is 
ook als basis gebruikt voor de akoestische berekeningen bij het TB. 
In de gesprekken die wij met jullie hebben gevoerd over de geluidproblematiek rondom de Stoofdijk heeft wethouder 
Heijmans zich steeds sterk gemaakt om toch maatregelen te treffen om het geluidniveau naar beneden te halen. Het 
TB biedt geen ruimte hiervoor, de enige mogelijkheid is het toepassen van een ander type asfalt. We hebben contact 
gezocht met de toekomstige beheerder van de weg, Provincie Noord-Brabant, en in samenspraak met hen besloten 
hetzelfde type asfalt toe te passen als wat de Provincie op de rest van de N257 gaat aanleggen. Dit proces is richting 
de Combinatie A4 in gang gezet. 
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groeten 
Onno Smeets 

Van: Meulblok, M. (gemeente Steenbergen) [mailto:m.meulblok@gemeente-steenbergen.nl] 
Verzonden: dinsdag 17 december 2013 13:51 
Aan: Smeets, Onno (ZN) 
CC: Heijmans, L. (gemeente Steenbergen) 
Onderwerp: RE: A4 

Besîe Onno, 

in B&W is besproken dat men niet akkoord met de mededeling over de geluidsoverlast vanuit het college met een 
verwijzing naar het eerder gestuurde excel! bestand. Het college wií van jullie, Rijkswaterstaat, een officiële brief 
waarin staat aangegeven dat er geluidsarm asfalt komt, wat de geluidsreductie is en hoe jullie dit berekend hebben. 
Zou dit voor komende donderdag kunnen? 

Met vriendelijke groet, 
Martin Meuibíok 
Projectleider Gemeente Steenbergen 
Tel.nr. 0187-543414 


