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1 Inleiding 

Op 24 november 2014 is het in opdracht van Rijkswaterstaat nieuw gerealiseerde tracé van Rijksweg A4 
tussen Dinteloord en Bergen op Zoom opengesteld voor het verkeer. Dit nieuwe wegvak leidt onder andere 
langs de kern Steenbergen. Het Tracébesluit dat hieraan ten grondslag ligt is vastgesteld op 18 februari 
2011 en gewijzigd op 14 oktober 2011. 
 
Door bewoners van de Stoofdijk te Steenbergen zijn zienswijzen op het Tracébesluit ingediend en vervol-
gens beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Door de Afdeling Bestuursrecht 
is echter geen van de beroepsgronden gehonoreerd, zodat het Tracébesluit in stand is gebleven en onher-
roepelijk is. 
 
De gemeente Steenbergen heeft besloten middels mediation te proberen beide partijen (Rijkswaterstaat en 
de bewoner van Stoofdijk 10, dhr. Van Nieuwenhuyzen) tot elkaar te brengen. Uit dit mediationtraject is ge-
volgd dat door een onafhankelijk adviesbureau een onderzoek wordt uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek 
is vast te stellen of de basis-input, de gekozen beginwaardes, de streefwaardes, de verhoogde waardes, de 
methodieken, de parameters, en de verwerking daarvan in de NRM, en de Wet Geluidhinder op correcte  
wijze zijn toegepast. 
 
Deze opdracht is gegund aan DPA Cauberg-Huygen, dat geen belangen kent bij een uitkomst ten faveure 
van één van beide partijen. Het voorliggende rapport is het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 
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2 Algemene informatie 

Tot voor kort was Rijksweg A4 van Rotterdam (A29) naar Antwerpen onderbroken tussen Dinteloord en  
Bergen op Zoom. De verkeersstromen tussen Dinteloord, Steenbergen en Bergen op Zoom liepen via de  
provinciale weg N259. Om deze provinciale weg en rijkswegen A16 en A17 te ontlasten is besloten het  
“ontbrekende” tracé in de A4 aan te leggen.  
 
Bij een nieuwe wegaanleg hoort een Tracébesluit, waarin gekeken wordt wat de gevolgen zijn van deze 
nieuwe weg, zoals het akoestisch leefklimaat. Dit besluit genaamd “Tracébesluit A4 Dinteloord -  Bergen op 
Zoom, gedeelte Steenbergen” is vastgesteld op 18 februari 2011. In dit besluit is het akoestisch klimaat voor 
en na de aanleg van de nieuwe Rijksweg A4 onderzocht, zijn er diverse bron- en overdrachtsmaatregelen 
onderzocht en zijn er voor diverse woningen hogere waarden vastgesteld.  
 
Naar aanleidingen van een aantal foutieve uitgangspunten is er een Wijzigings Tracébesluit(WTB) vast-
gesteld, waarin onder andere een aantal dijken beter gemodelleerd zijn. Vanwege deze wijziging werden 
mogelijk onjuiste geluidbelastingen berekend op nabijgelegen woningen. In het WTB zijn een aantal hogere 
waarden herzien. 
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3 Werkwijze 

3.1 Afkadering en onafhankelijkheid 

Dit onderzoek geeft een onafhankelijke, technische beschouwing van de kwestie Stoofdijk. Rondom de feite-
lijk betwiste besluitvormingen spelen mogelijk andere zaken, belangen en emotionele aspecten. Deze zaken 
zijn niet betrokken in het voorliggende onderzoek. Dit rapport geeft dan ook een feitelijke beschouwing van 
de doorlopen procedures op basis van wetgeving en jurisprudentie. Daar waar aspecten van het doorlopen 
proces buiten wettelijk vastgelegde kaders ligt, is aangesloten bij best common practice. Dit houdt in dat  
beschreven wordt hoe bepaalde zaken in vergelijkbare processen doorlopen zijn, hetgeen logischerwijs niet 
bindend is.  
 
Benadrukt wordt dat DPA Cauberg-Huygen geen belang of nadeel kent bij enige uitkomst van het onderzoek 
en dus volledig onafhankelijk is. Gedurende het onderzoek is DPA Cauberg-Huygen niet benaderd door  
belanghebbenden die – buiten de aangeleverde feitelijke informatie en eigen zienswijzen – op enige manier 
gepoogd hebben de onderzoeksresultaten te beïnvloeden. 
 
In dit onderzoek wordt niet nader ingegaan op de acties die naar aanleiding van de onderzoeksresultaten 
ondernomen zouden moeten worden. Dit rapport wordt in zijn definitieve vorm aangeboden aan de  
opdrachtgever (gemeente Steenbergen), waarna de betrokkenheid van DPA Cauberg-Huygen bij de kwestie 
in principe eindigt. Eventuele vervolgstappen zullen naar verwachting onderdeel vormen van het vervolg van 
het mediationtraject.  
 
3.2 Draagvlak 

De onderzochte kwestie is een kwestie die al geruime tijd speelt. In dit proces is meermalen contact geweest 
tussen de verschillende betrokken partijen. De betrokken partijen hebben ieder vanuit hun eigen belangen 
gehandeld, waarbij deze belangen tot nu toe niet verenigbaar zijn gebleken. Een onafhankelijk onderzoek 
als dit heeft als doelstelling alle betrokken partijen uitsluitsel te geven over de kwestie, waarna de kwestie 
kan worden afgesloten. Om deze afsluiting te kunnen bereiken dient bij alle partijen voldoende draagvlak te 
bestaan voor het onderzoek, ongeacht het onderzoeksresultaat. 
 
Gemeente Steenbergen 
De gehanteerde werkwijze is gebaseerd op de door de gemeente Steenbergen (opdrachtgever) uitgevaar-
digde onderzoeksvraagstelling. Op basis van deze vraagstelling is middels de uitgebrachte offerte een  
onderzoeksopzet voorgesteld. Middels opdrachtverlening op dit onderzoeksvoorstel is door de gemeente 
Steenbergen goedkeuring gegeven aan de gehanteerde werkwijze. 
 
Dhr. Van Nieuwenhuyzen 
Door de heer Van Nieuwenhuyzen en diens adviseur (Kraaij Akoestisch Adviesbureau) is ten tijde van het 
persoonlijk gesprek mondeling de werkwijze geaccordeerd en bevestigd dat de resultaten van het onderzoek 
definitief uitsluitsel geven over de kwestie. 
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Rijkswaterstaat 
Ook door Rijkswaterstaat is bevestigd dat de gekozen aanpak wordt ondersteund. Na oplevering van het 
conceptrapport is door Rijkswaterstaat één week uitstel aangevraagd voor het verstrekken van commentaar 
op het conceptrapport. Dit uitstel is op aangeven van de gemeente Steenbergen verleend. 
 
3.3 Aanpak 

Alle documenten die onderdeel hebben gevormd van formele procedures (Tracébesluit, Wijziging Tracébe-
sluit, uitspraak Raad van State), alsook de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State vormen onderdeel van het dossier van dit onderzoek. 
 
Aanvullend zijn bij aanvang van het onderzoek Dhr. Van Nieuwenhuyzen en Rijkswaterstaat in de gelegen-
heid gesteld documenten in te brengen die naar inzien van die partij in het onderzoek betrokken zouden 
moeten worden. De aangeleverde gegevens zijn bijgevoegd in bijlage I van dit rapport. 
 
In bijlage II is een overzicht opgenomen van de in het onderzoek betrokken documenten. 
 
Vervolgens is aan beide partijen de gelegenheid geboden hun zienswijze mondeling toe te lichten. Van deze 
mogelijkheid is door beide partijen gebruik gemaakt op respectievelijk 23 januari 2015 (dhr. Van Nieuwen-
huyzen) en 4 februari 2015 (Rijkswaterstaat).  
 
Vervolgens heeft het bureauonderzoek plaatsgevonden. Deze rapportage doet verslag van de onderzoeks-
resultaten. Zowel Dhr. Van Nieuwenhuyzen als Rijkswaterstaat zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze 
te geven op: 
1. De juiste verwoording van de eigen standpunten zoals opgetekend tijdens het mondeling overleg. 
2. De inhoudelijke standpunten van de andere partij. 
3. De wijze van uitvoering van het onderzoek, indien afwijkend van hetgeen vooraf is afgesproken.  
4. De volledigheid van het onderzoek en de onderzoeksresultaten.  
 
De gemeente Steenbergen (feitelijk geen partij in de kwestie, doch opdrachtverlener voor het onderzoek) 
heeft de mogelijkheid gekregen een zienswijze te geven op: 
5. De wijze van uitvoering van het onderzoek, indien afwijkend van hetgeen vooraf is afgesproken (geac-

cordeerde offerte).  
6. De volledigheid van het onderzoek en rapport. 
7. De kwaliteit van het onderzoek en rapport. 
 
De ontvangen zienswijzen zijn opgenomen in bijlage III van dit rapport. Waar de zienswijzen naar inzicht van 
de onderzoekers aanleiding gaven voor inhoudelijke aanpassing, is (eventueel na nader onderzoek) het rap-
port aangepast of aangevuld. 
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4 Het verkeersmodel NRM 

4.1 Algemeen 

Voor het akoestisch onderzoek zijn er een drietal jaren van belang: 
• 1986 (voor het inventariseren van saneringssituaties). 
• 2010 (Eén jaar voor de wijziging van de weg, voor het bepalen van de grenswaarden). 
• 2023 (Situatie tien jaar na openstelling van de weg). 
 
Voor de situatie in 1986 is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens uit 1990 zoals deze zijn opgenomen 
in de rapportage “Akoestisch onderzoek reconstructie/nieuwe weg Rijksweg A4” van maart 1998 door Inge-
nieursbureau Oranjewoud. Deze verkeersgegevens zijn teruggerekend naar het jaar 1986 door een jaarlijks 
groeipercentage van 2,0% in mindering te brengen vanaf 1990. 
 
Voor de peiljaren 2010 en 2023 zijn de verkeersgegevens ontleend aan het Nieuw Regionaal Model (NRM) 
Noord-Brabant, versie 3.3.2 van 12 februari 2009. 
 
De voor de diverse fasen van het planproces bij RWS benodigde verkeerscijfers worden gegenereerd met 
verkeersmodellen. Deze modellen zijn deels gebaseerd op verkeerscijfers die verkregen zijn met behulp van 
meetlussen op het hoofdwegennet en op de overige wegen. Voorts worden in deze modellen toekomstige 
ontwikkelingen geprognosticeerd. De standaard werkwijze bij RWS is om het Nieuw Regionaal Model te  
gebruiken voor het maken van verkeersprognoses.  
 
Het NRM stelt mobiliteitsprognoses op voor het verkeer en vervoer over de weg en voor andere modaliteiten 
(trein, bus, tram of metro en langzaam verkeer). Met deze prognoses kan inzichtelijk worden gemaakt wat 
het effect van allerlei factoren, zoals de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking, de ruimtelijke sprei-
ding van wonen en werken, de economische ontwikkeling en de kwaliteit en kosten van de verschillende 
vervoerssystemen kan zijn op het toekomstig personenvervoer. Het NRM houdt wel rekening met ontwikke-
lingen in het goederenverkeer (vrachtauto’s leggen beslag op wegcapaciteit en hebben daarmee invloed op 
de reistijden ook voor het autoverkeer). 
 
Het NRM is vooral bedoeld voor de strategische en tactische afweging op regionaal niveau van verschillende 
beleidspakketten zoals infrastructurele maatregelen. Dat betekent dat het model geschikt is voor de beant-
woording van de vraag of de infrastructuur moet worden aangelegd. 
Wat het NRM hiervoor in beeld brengt, is de samenhangende invloed van algemeen maatschappelijke en 
sociaal demografische ontwikkelingen, beleid op het gebied van personenvervoer en specifieke veranderin-
gen in het vervoer zelf. 
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4.2 Kwaliteit NRM 

De prognoses van het NRM zijn uiteraard zo nauwkeurig mogelijk. Maar zoals bij alle modellen is een be-
paalde mate van onzekerheid onvermijdelijk. Het NRM is ontworpen om de verkeersbelastingen op het 
hoofdwegennetwerk zo goed mogelijk kunnen voorspellen. 
Het NRM is vooral bedoeld om prognoses te maken voor het hoofdwegennet. De prognoses worden bere-
kend vanuit een autonoom basisjaar. Dit basisjaar kan afwijken van eventuele verkeerstellingen, omdat bij 
elke aanpassing van een weg de output van een andere weg kan veranderen. Er zullen daarom altijd ver-
schillen zijn tussen verkeerstellingen en het model. 
 
In de verkeerscijfers Planstudie A4 Steenbergen wordt uitgelegd hoe de verkeerscijfers in dit plan tot stand 
zijn gekomen. Hieruit volgt echter niet of er een afstemming is geweest tussen lokale verkeerstellingen en 
het NRM. Door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is reeds meermalen geconcludeerd 
dat de kwaliteit van het NRM voldoende is om de effecten van plannen op de geluidbelasting op woningen te 
beoordelen. Kleine verschillen tussen de output van het NRM en lokale verkeersmodellen of –tellingen wor-
den in dat kader niet belemmerend geacht. 
 
De door Rijkswaterstaat gehanteerde aanpak voor het vaststellen van de verkeersstromen met behulp van 
het NRM wordt dan ook als juist beoordeeld. 
 
4.3 NRM 2011 

In april 2011 is het Nederlands Regionaal Model (NRM 2011) vastgesteld als opvolger van het Nieuw Regio-
naal Model (NRM). Sinds die datum maakt Rijkswaterstaat gebruik van het NRM 2011 voor verkeersprogno-
ses. Het WTB is vastgesteld na ingebruikname van NRM 2011. Bij de berekeningen in het kader van het 
WTB heeft geen actualisatie plaatsgevonden van NRM naar NRM 2011. 
 
Rijkswaterstaat heeft daarom correct gehandeld door het Tracébesluit alleen te wijzigen op de gegrond ver-
klaarde beroepsgrond. Geconcludeerd wordt dat Rijkswaterstaat zich in het WTB terecht heeft gebaseerd op 
de gegevens van het NRM, ook al was inmiddels NRM 2011 in gebruik genomen.  
 
4.4 Vergelijkend warenonderzoek 

Om te kunnen bepalen hoe het in andere Tracébesluiten is gedaan is er een vergelijkend warenonderzoek 
uitgevoerd om te bepalen hoe daar de verkeersgegevens tot stand zijn gekomen. De volgende Tracébeslui-
ten zijn onderzocht: 
• Tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel, vastgesteld op 21 februari 2007. 
• Akoestisch onderzoek voor de aanpassing van de A28 tussen knooppunt Hattemerbroek en knooppunt 

Lankhorst, vastgesteld op 14 november 2008. 
 
Tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel 
In dit onderzoek is er een verkeersonderzoek uitgevoerd voor het Tracébesluit, d.d. 19 juli 2006. In dit ver-
keersonderzoek wordt voor de huidige verkeerssituatie uitgegaan van de Maandelijkse Telrapportage van 
Rijkswaterstaat. De verkeersprognoses voor het jaar 2020 zijn verkregen vanuit het NRM. 
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In het akoestisch onderzoek blijkt dat de verkeersgegevens voor zowel het huidige als de toekomstige situa-
tie komen van het NRM, terwijl in het verkeersonderzoek wordt vermeld dat de verkeersberekeningen 1 jaar 
voor reconstructie gebaseerd zijn op tellingen. In de rapportage wordt niet vermeld wat de reden hiervan is.  
 
A28 Knooppunt Hattemerbroek en Lankhorst 
Dit akoestisch onderzoek is vastgesteld op 14 november 2008. In dit onderzoek is onderzocht wat de gevol-
gen zijn van een wegverbreding bij de A28. De verkeersintensiteiten voor het jaar 2008 (1 jaar voor recon-
structie) zijn afgeleid tussen de telcijfers van 2006 en de prognose van 2022, terwijl er wel een NRM model 
beschikbaar was. Voor het toekomstjaar 2022 zijn de verkeersgegevens gebaseerd op prognoseberekenin-
gen vanuit het NRM. 
 
Conclusie 
Uit de onderzoeken komt naar voren dat er niet consequent wordt omgegaan met de invoer van de  
verkeersgegevens. Het is niet altijd duidelijk waarom er gekozen wordt voor verkeersmodellen terwijl er wel 
verkeerstellingen aanwezig zijn. Uit de rapportages komt niet naar voren of de intensiteiten van de verkeer-
stellingen en het NRM model veel van elkaar verschillen. Geconcludeerd wordt dat Rijkswaterstaat klaarblij-
kelijk een keuzemogelijkheid heeft voor de verkeerscijfers die als uitgangspunt worden gehanteerd. Door de 
Raad van State is voor zover bekend geen uitspraak gedaan waarin het gebruik van het NRM wordt afge-
keurd. De gehanteerde werkwijze is daarom niet a priori onjuist, al bestond wel de mogelijkheid meer  
gewicht te geven aan lokale verkeerstellingen als die voldoende bruikbaar en betrouwbaar zijn. 
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5 Reconstructie vs nieuwe situatie 

5.1 Algemeen 

De herinrichting van de Zeelandweg-Oost ten hoogte van de nieuwe Rijksweg A4 is beoordeeld als een re-
constructieonderzoek. Volgens de omwonende moet er uitgegaan worden van een nieuwe situatie in plaats 
van een reconstructie, gelet op de aanleg van een fly-over en rotondes. Dit uitganspunt heeft grote conse-
quenties voor het vervolg van het onderzoek, omdat de grenswaarden van elkaar verschillen. Hieronder zijn 
de grenswaarden voor een reconstructieonderzoek en een nieuwe situatie weergegeven: 
 
Tabel 5.1. Grenswaarden voor een reconstructie van een weg. 

Reconstructie van een weg* (buitenstedelijk gebied) 

Voorkeursgrenswaarde: - 48 dB (bij saneringswoningen) (art. 87f, lid 1 Wgh); 

 

De laagste van de volgende twee waarden met een minimum waarde van 48 dB: (art. 87f, lid 2 Wgh) 

- De heersende waarde; 

- De eerder vastgestelde waarde 

Maximale ontheffingswaarde: - 58 dB bij woningen die zijn gebouwd na 1 september 1991; 

- 68 dB bij woningen die zijn gebouwd voor 1 september 1991; 

- Maximaal 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde ** 

* Er wordt gesproken van een reconstructie indien er een toename is van de geluidbelasting van ten minste 2 dB ten opzichte van de 

huidige geluidbelasting. 

** Hier kan van afgeweken worden indien er bij een ten minste gelijk aantal andere woningen een vermindering van de geluidbelasting 

optreedt en voor de woning een financiële vergoeding beschikbaar is om het binnenniveau te waarborgen.  

 
Tabel 5.2. Grenswaarden voor een nieuwe weg. 

Aanleg nieuwe weg (buitenstedelijk gebied) 

Voorkeursgrenswaarde: 48 dB 

Maximale ontheffingswaarde: 58 dB 

 
5.2 Voorwaarden voor reconstructie 

In de Wet geluidhinder is door de definiëring van het begrip reconstructie aangegeven wanneer er sprake is 
van reconstructie van een weg. De definitie is als volgt: 
Aanpassing van een weg: Een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit 
akoestisch onderzoek, blijkt dat de berekende geluidbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatge-
vende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidbelasting in het huidige jaar met  
2 dB of meer wordt verhoogd. 
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Volgens deze definitie dient het om een wijziging op of aan een aanwezige weg te gaan. In een publicatie-
reeks “Reconstructie van een weg en de toepassing van de Wet Geluidhinder” van 1988 wordt uitgelegd wat 
wordt verstaan onder Reconstructie. 
 
Uit de definitie blijkt dat reconstructie van een weggedeelte alleen als reconstructie in de zin van de Wet ge-
luidhinder is aan te merken indien in ieder geval aan alle drie genoemde voorwaarden in combinatie wordt 
voldaan: 
1. Een wijziging op of aan de aanwezige weg: 

Het dient te gaan om een fysieke wijziging van een weg zoals: 
- Wijziging van profiel, wegbreedte, hoogteligging of wegdek. 
- Wijziging van het aantal rijstroken. 
- Aanleg van kruispunten. 
- Aanleg van aansluitingen, op- en afritten. 
- Verwijdering, plaatsing of wijziging van verkeerstekens. 

 
2. Wijziging invoergegevens berekening geluidsbelasting: 

Tenminste één van de invoergegevens voor de berekening van de geluidsbelasting volgens het reken- 
en meetvoorschrift geluid dient te wijzigen als gevolg van de wegreconstructie. Dit houdt bijvoorbeeld in 
dat er verandering komt in de “verkeersgegevens” of in de “geometrische gegevens”. 
 

3. Het dient een aanwezige weg te betreffen: 
Volgens de definitie van reconstructie dient het om een wijziging op of aan een aanwezige weg te gaan. 
Bij meer ingrijpende reconstructies is er vaak sprake van een geheel nieuwe wegconstructie die over 
het tracé van de bestaande weg wordt aangelegd. Het komt daarbij voor dat het nieuwe wegtracé hier 
en daar afwijkt van het oude. In dat geval kan toch van reconstructie worden gesproken als het nieuwe 
tracé in de directe nabijheid van het oude komt te liggen en er zich geen geluidgevoelige bestemmingen 
tussen het oude en het nieuwe tracé bevinden. 
De aanwezige weg heeft een bepaalde verkeersfunctie. De gereconstrueerde weg dient dan eenzelfde 
verkeersfunctie te behouden als voorheen. Dit houdt in dat het aantal wegen na reconstructie niet mag 
zijn toegenomen. 
De aanwezige weg zal een geluidsbelasting veroorzaken op bepaalde gevels. Alleen voor die gevels 
die reeds door geluid van de aanwezige weg worden belast kan van reconstructie sprake zijn. 
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5.3 Beoordeling 

In figuur 5.1 en 5.2 is de ligging van de Zeelandweg-Oost ter plaatse van de Rijksweg A4 in de oude en 
nieuwe situatie weergegeven. De blauw gearceerde objecten zijn de geluidgevoelige bestemmingen. 
 

 
Figuur 5.1. Ligging Zeelandweg-Oost oude situatie 

 

 
Figuur 5.2. Ligging Zeelandweg-Oost nieuwe situatie 

 
Om te beoordelen of er sprake is van een toetsing op een nieuwe weg of dat er sprake is van reconstructie 
dient er gekeken te worden of er wordt voldaan aan de drie voorwaarden conform hoofdstuk 5.2: 
 
- Fysieke wijziging; 

Het profiel van weg is veranderd, de weg is verhoogd ten opzichte van de oude situatie. Er zijn twee 
kruispunten toegevoegd, en er zijn aansluitingen van op- en afritten naar de nieuwe snelweg. Aan deze 
voorwaarde wordt voldaan. 
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- Wijziging geluidsbelasting berekeningsparameters; 
De afstand van de geluidgevoelige bestemmingen naar de weg veranderd. Daardoor veranderen de  
berekeningsparameters. Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
 

- Aanwezige weg; 
De weg is in de nieuwe situatie ongeveer 100 meter naar het zuiden verplaatst. In de oude situatie zijn 
aan de noordzijde van de Zeelandweg-Oost achttien geluidgevoelige bestemmingen en aan de zuidzij-
de twaalf. In de nieuwe situatie worden er aan de noordzijde vier geluidgevoelige bestemmingen en aan 
de zuidzijde één geluidgevoelige bestemming geamoveerd. Er zijn geen geluidgevoelige bestemmingen 
gelegen tussen de oude en nieuwe situatie. Het aantal wegen is niet toegenomen. Aan deze voorwaar-
de wordt eveneens voldaan. 

 
Conclusie 

Aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan. Deze situatie is als reconstructie van een aanwezige weg 
aan te merken  
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6 Verkeersstromen Zeelandweg-Oost 

Volgens het NRM is voor de verkeersgegevens van de Zeelandweg-Oost voor het jaar 2010 onderscheid 
gemaakt tussen twee wegvakken met ieder een eigen intensiteit (zie figuur 6.1): 
1. Zeelandweg-Oost (Warwickstraat - richting Zeeland)  etmaalintensiteit: 6912 mvt/etmaal. 
2. Zeelandweg-Oost (Warwickstraat - Franseweg)  etmaalintensiteit: 9004 mvt/etmaal. 
 
In het akoestisch model voor het jaar 2010 zijn de verkeersgegevens ingevoerd zoals hierboven omschre-
ven. 
 

 
Figuur 6.1. Verkeersintensiteiten Zeelandweg-Oost in het jaar 2010. 

 
Voor het jaar 2023 is de weg in drie delen gesplitst (zie figuur 6.2): 
1. Zeelandweg-Oost (aansluiting A4 - richting Zeeland) etmaalintensiteit: 21520 mvt/etmaal. 
2. Zeelandweg-Oost (tussen aansluiting A4)  etmaalintensiteit: 17652 mvt/etmaal. 
3. Zeelandweg-Oost (Franseweg - aansluiting A4) etmaalintensiteit: 15576 mvt/etmaal. 
 

6912 mvt/etmaal 

9004 mvt/etmaal 
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Figuur 6.2. Verkeersintensiteiten Zeelandweg-Oost in het jaar 2023. 

 
Voor het jaar 2023 zijn de intensiteiten op de Zeelandweg Oost ten westen van de Stoofdijk lager dan ten 
oosten van de Stoofdijk (zie figuur 6.3).  
 

 
Figuur 6.3. Verkeersintensiteiten ingevoerd rekenmodel voor Zeelandweg-Oost in het jaar 2023. 

21520 mvt/etmaal 

17652 mvt/etmaal 

15576 mvt/etmaal 

21520 mvt/etmaal 

20944 mvt/etmaal 

576 mvt/etmaal 
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Het verschil tussen beide wegvakken is precies de etmaalintensiteit van de Stoofdijk. Hiermee wordt geïm-
pliceerd dat alle voertuigen die rijden op de Stoofdijk naar het oosten gaan of daar vandaan komen. Dit komt 
niet overeen met de verkeersgegevens conform het NRM. 
 
Het verschil in geluidbelasting tussen de verkeerscijfers conform het NRM en de verkeerscijfers die gebruikt 
zijn in de berekeningen bedraagt maximaal 0,1 dB. Dit verschil is op de Stoofdijk 25 en 27. Ondanks het 
kleine verschil wordt geconcludeerd dat de modellering op dit punt onjuist is. 
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7 Wegdekverhardingen 

In het akoestisch onderzoek wordt ook gekeken of geluidreducerend asfalt doelmatig is. Dit is ook gebeurd 
op de Zeelandweg-Oost. Uit de berekeningen bleek dat het wel financieel doelmatig is om geluidreducerend 
asfalt toe te passen, maar dat het vanuit optrekkend en afremmend verkeer niet wenselijk is. In het akoes-
tisch onderzoek is daarom ook uitgegaan standaard asfalt op de Zeelandweg-Oost met uitzondering van de 
twee rotondes bij de aansluiting van de Rijksweg. Daar wordt uitgagaan van uitgeborsteld beton. Na bemid-
deling van de gemeente Steenbergen is door Rijkswaterstaat toegezegd dat op de Zeelandweg-Oost extra 
geluidreducerend asfalt aangebracht wordt in de vorm van SMA, welke een geluidreductie levert van ca.  
1,7 dB. Omdat het akoestisch onderzoek hier niet mee heeft gerekend zijn alle resultaten getoetst aan de 
wegdekverhardingen conform het akoestisch onderzoek. 
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8 Hogere waarde Stoofdijk 10 vanwege Zeelandweg-Oost 

Voor de Zeelandweg-Oost te Steenbergen is een reconstructieonderzoek uitgevoerd (zie ook paragraaf 5.1), 
waarin de geluidbelasting op onder andere woningen aan de Stoofdijk voor en na reconstructie is berekend.  
 
In het verleden is voor de Stoofdijk 10 geen hogere waarde vastgesteld vanwege de Zeelandweg-Oost. De 
geluidbelasting (incl. aftrek ex Wgh) op de woningen 1 jaar voor reconstructie geldt daarom als referentie 
voor de reconstructie. Indien de geluidbelasting op de woning vanwege de Zeelandweg-Oost 10 jaar na  
reconstructie met ten minste 2 dB is toegenomen, dient te worden onderzocht of geluidreducerende maatre-
gelen aan of langs de weg financieel doelmatig zijn om de geluidbelasting terug te dringen.  
 
Indien geen doelmatige maatregelen beschikbaar zijn, dient een hogere waarde procedure gevolgd te wor-
den voor de woning. De geluidbelasting op de woning mag hierbij conform artikel 87f, lid 4 Wgh niet meer 
dan 5 dB toenemen ten opzichte van de referentie. Hier kan van afgeweken worden indien de geluidbelas-
ting van de gevel ten minste een gelijk aantal woningen elders met een tenminste gelijke waarde zal vermin-
deren en dat er een financiële vergoeding tegenover staat om het binnenniveau in de woning(en) waar de 
geluidbelasting op stijgt, te waarborgen. Onder andere de Stoofdijk 8 en 10 hebben een toename van meer 
dan 5 dB t.o.v. de voorkeursgrenswaarde. In het TB en WTB is er niet onderzocht of er voldaan wordt aan 
de eis conform artikel 87f, lid 4 uit de Wgh. Zonder aanvullend onderzoek kan er niet geconcludeerd worden 
of er voldaan wordt aan deze eis. 
 
Daarnaast mag op grond van artikel 87f, lid 5 van de Wgh de hogere waarde niet hoger zijn dan 58 dB  
indien de heersende waarde niet hoger is dan 53 dB. Als de heersende waarde hoger is dan 53 dB mag de 
hogere waarde niet hoger zijn dan 68 dB.  
 
In tabel 8.1 is aangegeven welke woningen een hogere waarde krijgen van meer dan 58 dB. 
 

Tabel 8.1. Aantal woningen met een hogere waarden meer dan 58 dB 

Adres Hoogte Heersende waarde 

[dB] 

Geluidbelasting  

na reconstructie 

[dB] 

Stoofdijk 8 1,5 52,80 58,56 

4,5 55,42 60,96 

Stoofdijk 10 1,5 52,80 58,56 

4,5 55,42 60,96 

Stoofdijk 33 1,5 57,38 61,11 

4,5 59,25 63,06 

7,5 59,38 63,22 

Stoofdijk 35 1,5 55,91 61,10 

4,5 57,43 62,44 
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Indien de heersende waarde meer bedraagt dan 53 dB mag er een hogere waarde aangevraagd worden van 
maximaal 68 dB. Geen enkele woning overschrijdt deze waarde. Als de heersende waarde maximaal 53 dB 
bedraagt mag er geen hogere waarde aangevraagd worden hoger dan 58 dB. De heersende waarde op de 
begane grond van de Stoofdijk 8 en 10 hebben een heersende waarde van 53 dB. Voor deze woningen is 
een hogere waarde aangevraagd van 59 dB. Geconcludeerd wordt dat de hogere waarde van 59 dB niet kon 
worden vastgesteld conform artikel 87f, lid 5. 
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9 Beoordeling geluidbelasting Stoofdijk 

De Stoofdijk is ter plaatse van de aansluiting op de Zeelandweg-Oost gereconstrueerd. In principe zou ook 
voor de Stoofdijk dus een reconstructieonderzoek moeten plaatsvinden. In het Tracébesluit wordt gesugge-
reerd dat vanwege de verwachte verkeerintensiteit er zonder nader onderzoek kan worden vastgesteld dat 
de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. De Stoofdijk is wel meegenomen in het akoestisch mo-
del en is alleen gebruikt voor de cumulatie van de geluidbelastingen. 
 
De geluidgevoelige woningen aan de Stoofdijk liggen op minder dan 5 meter van de weg. Door deze geringe 
afstand tot de bron kan niet zondermeer verondersteld worden dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt 
overschreden. 
Volgens het model is de maximum snelheid van de Stoofdijk in het jaar 2010 ingericht als een 80 km/uur 
weg en in 2023 is de Stoofdijk een 60 km/uur weg. Volgens Google Street View (foto’s van oktober 2009) en 
een plaatselijke veldstudie (februari 2015) is te achterhalen wat de situatie moet zijn in het jaar 2010 en in de 
toekomst (ervanuit gaande dat de situatie op dit moment niet meer gewijzigd wordt. 
 

 
Figuur 9.1. Maximum snelheid van de Stoofdijk in oktober 2009. 
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De foto van figuur 9.1 is genomen op de kruising van de Stoofdijk en de Zeelandweg-Oost. Hier is goed te 
zien dat de Stoofdijk is ingericht als 60 km/uur zone. Tijdens een locatiebezoek is onderzocht wat de huidige 
maximumsnelheid is op de Stoofdijk. Op de foto in figuur 9.2 is te zien dat de maximum snelheid op dit  
moment nog steeds 60 km/uur is. De snelheid van de Stoofdijk is niet goed ingevoerd voor het basisjaar. De 
verandering van snelheid in het basisjaar resulteert in een verandering van geluidbelasting op de woningen 
aan de Stoofdijk. Het bronvermogen van de Stoofdijk zal met ongeveer 2 dB afnemen bij een snelheid van 
60 km/h. De aftrek die toegepast mag worden conform de Wet geluidhinder bedraagt voor een 80 km/uur 
weg 2 dB en voor 60 km/uur weg 5 dB. Alles bij elkaar is de geluidbelasting bij een 80 km/uur weg ca. 5 dB 
hoger dan bij een 60 km/uur weg. 
 

 
Figuur 9.2. Maximum snelheid van de Stoofdijk in februari 2015. 

 
Met deze inzichten had er een uitstralingsberekening berekening gemaakt kunnen worden conform hoofd-
stuk 5.6 van de Tracébesluit om te bepalen of geluidreducerende maatregelen mogelijk zouden zijn. Dit is 
alsnog door ons onderzocht. Aan de ligging van de rijlijnen en de intensiteiten is niets veranderd. Hieronder 
zijn de berekeningsresultaten weergegeven op de Noordgevel van Stoofdijk 10. 
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In tabel 9.1 zijn de geluidbelastingen en het verschil voor en na reconstructie weergegeven in het eerste 
Tracébesluit. 
 
Tabel 9.1. Verschil in geluidbelasting op Stoofdijk 10 t.g.v. de Stoofdijk 

Verdieping Geluidbelasting voor  

reconstructie [dB] 

Geluidbelasting na  

reconstructie [dB] 

Geluidstoename t.g.v.  

reconstructie [dB] 

Begane grond 50,05 53,07 3,02 

1e verdieping 48,74 51,76 3,02 

 
Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting na reconstructie met meer dan 2 dB is toegenomen ten  
opzichte van voor reconstructie. Daarnaast wordt ook de voorkeursgrenswaarde van 48 dB na aftrek over-
schreden. Daarom had onderzocht moeten worden of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zouden zijn 
op de Stoofdijk. 
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10 Resumé 

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
• Het gebruik van de verkeersgegevens uit het NRM is common practice, door de Raad van State is voor 

zover bekend geen uitspraak gedaan waarin het gebruik van het NRM wordt afgekeurd. In andere Tracé-
besluiten is wel gebruik gemaakt van lokale verkeerstellingen. De gehanteerde werkwijze is daarom niet 
a priori onjuist, al bestond wel de mogelijkheid meer gewicht te geven aan lokale verkeerstellingen als die 
voldoende bruikbaar en betrouwbaar zijn. 

• De nieuwe verkeerssituatie ter plaatse van de aansluiting van de Zeelandweg-Oost op de A4 is terecht 
beoordeeld als een reconstructie. 

• In het akoestisch rekenmodel bij het geluidonderzoek zijn voor de Zeelandweg-Oost ten westen van de 
Stoofdijk niet de verkeersintensiteiten gehanteerd die in de tekst van het rapport worden benoemd. De 
modellering is op dit punt onjuist, de invloed van deze onjuistheid op de rekenresultaten is zeer beperkt. 

• De geluidbelasting vanwege de Zeelandweg-Oost op onder andere de Stoofdijk 10 is met meer dan 5 dB 
toegenomen, zodat de maximale ontheffingswaarde overschreden wordt met 1 dB. Omdat in het TB/WTB 
niet is aangetoond dat de geluidbelasting op even veel andere woningen met tenminste een gelijke waar-
de afneemt en er geen financiële vergoeding tegenover staat om het binnenniveau te waarborgen, is de 
vastgestelde hogere waarde onrechtmatig. 

• De geluidbelasting vanwege de Stoofdijk na wijziging is met meer dan 2 dB toegenomen ten opzichte van 
de oude situatie. Ook wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Voor de Stoofdijk had-
den hogere waarde aangevraagd moeten worden in combinatie met de afweging of bronmaatregelen 
mogelijk zijn. 

 
DPA Cauberg-Huygen B.V. 

 
Ing. A Kok 
Senior Projectleider 
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Bijlage I Ingezonden stukken 



Brief van de heer Kraai 

 

In 2012 en 2013 heb ik de belangen geprobeerd te behartigen van een aantal bewoners aan de 

Stoofdijk in Steenbergen. Zij zijn in verweer gekomen tegen de aanleg van de rijksweg A4 en de 

omleiding van de N257 (Zeelandweg oost).  

 

Door naar mijn meningen fouten in de rapportages, maar ook gebrekkige communicatie/ informatie 

richting bewoners, is de zaak geëscaleerd. Ik weet nog dat ik door de bewoners enkele dagen voor de 

zitting bij de Raad van State ben benaderd, helaas kon ik toen zonder een gedegen voorbereiding 

niks meer voor ze betekenen. Overigens kunnen bewoners natuurlijk niks met een zomaar 

plompverloren verkregen Geonoise model.  

 

Zeelandweg-oost, verkeerscijfers 

Er is heel veel te doen geweest over de verkeerscijfers in het basisjaar voor de Zeelandweg-Oost. Dit 

is een zeer relevante discussie, omdat de vraag is of er sprake is van een ‘geldige’ reconstructie. In 

het akoestisch rapport is hier slordig mee omgesprongen. Er worden 6912 mtv gerapporteerd, in de 

bijlage wordt over 8000 mtv gesproken en er zijn er 6912 ingevoerd (zie VL1309.B02).  

 

Dicht bij de woningen ligt een vast telpunt. In 2012 zijn 6316 motorvoertuigen geteld. Ik heb gevraagd 

waarom ze niet zijn uitgegaan van 6316 mtv. Hierop werd geantwoord dat RWS altijd uitgaat van 

rekenmodellen. Vervolgens is een eindeloze discussie gevoerd over rekenmodellen, werk- en 

weekdaggemiddelden enz. Mijn inziens zijn telgegevens het meest betrouwbaar en moet bij een 

reconstructieberekening altijd worden uitgegaan van de meest betrouwbare informatie.  

 

Daarnaast worden voor het prognosejaar 21520 motorvoertuigen gehanteerd in de rapportage. In de 

bijlage 16000 en in het model 16404.  

 

Door te spelen met het basisjaar en de prognosecijfers is een verkeerd beeld gegeven van de 

toename van de geluidbelasting. Toen RWS hier mee werd geconfronteerd, was het antwoord dat de 

RvS uitspraak had gedaan en hier niks over had opgemerkt. Dat is mijn inziens onzin. RvS zal niet zo 

snel eigenhandig met opmerkingen komen, als deze niet als beroepsgrond zijn aangevoerd.  

 

Er is niet voldaan aan de wetgeving voor wat betreft het reconstructiecriterium.  

 

 

 



Zeelandweg-Oost, nieuwe situatie 

De herinrichting van de Zeelandweg-Oost is betiteld als een reconstructie. Dat is maar de vraag, gelet 

op de aanleg van een fly-over en rotondes. Er is sprake van een nieuwe situatie voor een groot 

gedeelte van de weg.  Hierdoor geldt een totaal ander normenhuis. Door het bij een reconstructie te 

houden, heeft RWS problemen aan de Stoofdijk omzeild.  

 

Vast te stellen hogere waarde 

De hogere waarde die is vastgesteld voor de woning aan de Stoofdijk 10, voldoet niet aan het 

gestelde in de Wet geluidhinder. Alleen daarom al had de heer Nieuwenhuyzen, indien hij in de 

gelegenheid was gesteld om goed advies in te winnen, het hele besluit van tafel kunnen vegen. RvS 

had niet anders kunnen doen, dan het beroep gegrond verklaren. Ook hier heb ik RWS mee 

geconfronteerd. Het antwoord was dat de RvS uitspraak had gedaan en hier niks over had opgemerkt. 

Dat is mijn inziens onzin. RvS zal niet zo snel eigenhandig met opmerkingen komen, als deze niet als 

beroepsgrond zijn aangevoerd.  

 

Hierbij moet ik constateren dat bij twee essentiële punten RWS zich achter de uitspraak van RvS 

verschuilt en mijn conclusie is dat ik het dus bij het juiste eind heb.  

 

Er is een hogere waarde vastgesteld die niet kon worden vastgesteld. 

 

Rol van de gemeente 

In het proces heeft de gemeente een bemiddelende rol willen spelen. Nu wil de pech dat het 

gemeentebestuur ten tijde van dit verhaal in zeer woelig vaarwater zat, waarbij eigen belangen 

prevaleerde boven belangen van burgers. Met als toppunt een brief van het college richting de raad 

dat ik fouten gemaakt zou hebben in mijn rapportages.  Dit is een totaal verkeerde interpretatie van 

mijn briefrapportages. Ik heb hierover ook schriftelijk gereageerd richting het college.  

 

Mijn conclusie 

Gelet op het totale traject kan ik niet anders dan concluderen dat de heer van den Nieuwenhuyzen 

ernstig is benadeeld door de handelswijze van RWS. In spreektaal is hij overreden door de ambtelijke 

molens en is geen ruimhartige compensatie compensatie voorgesteld. Door gebrekkige 

informatievoorziening heeft de heer van den Nieuwenhuyzen zich ook niet kunnen verweren.  

 

Duidelijk is dat de woning vele malen minder waard is geworden door de aanleg van de A4 en de 

herinrichting van de Zeelandweg-Oost, inclusief de nieuwe aansluitingen. Ook is het woon- en 

leefklimaat dramatisch aangetast.  

Het lijkt mij niet meer dan logisch, dan dat dit erkend wordt en dat er een ruimhartige compensatie 

voor de geleden schade wordt toegekend.  
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Bijlage II Documentenlijst 



Documentenlijst: 

 Tracebesluit A4 Steenbergen, akoestisch onderzoek. Versie 06 , d.d. 14 januari 2011 van 

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 

 Wijzigingsbesluit met toelichting Tracebesluit A4 Dinteloord – Bergen op Zoom, gedeelte 

Steenbergen, d.d. 14 oktober 2011 van Rijkswaterstaat. 

 Verkeerscijfers Planstudie A4 Steenbergen TB-fase, d.d. 18 november 2010, van 

Rijkswaterstaat. 

 Uitspraak Raad van State met kenmerk 201103533/1/R4, d.d. 14 maart 2012 van Raad van 

State. 

 Audit LMS en NRM Syntheserapport met projectnummer: 034.23267, d.d. 29 juni 2012 van 

TNO innovation for life. 

 Project ZSM-II A28 Zwolle – Meppel, Hoofdrapport, Akoestisch onderzoek voor de aanpassing 

van de A28 tussen knooppunt Hattemerbroek en knooppunt Lankhorst met rapportnummer: 

051506.20, d.d. 14 november 2008 van Alcedo. 

 Tracebesluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Akoestisch onderzoek, d.d. september 2006 

van DHV. 

 Ontwerp-tracebesluit Westrandweg, Deelrapport verkeer en vervoer, d.d. 19 juli 2006 van 

Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland. 

 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, d.d. 1 oktober 2010. 

 Wet geluidhinder, d.d. 1 oktober 2010. 

 Besluit geluidhinder, d.d. 1 oktober 2010. 

 Reconstructie van een weg en de toepassing van de Wet Geluidhinder 1988 
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Bijlage III Reacties op conceptrapport 
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Betreft Beantwoording opmerkingen op conceptrapport 20141332-02 

 

1. Inleiding 

In deze memo worden de ontvangen reacties op het conceptrapport 20141332-02 weergegeven en 

vervolgens in cursief beantwoord. Daar waar de reacties hebben geleid tot een aanpassing van het rapport, 

is een verwijzing gegeven naar de gewijzigde tekst. 

2. Commentaar van de heer Van Nieuwenhuyzen 

a. Verkeersintensiteiten 

Er is in beide projecten (Stad Haven, en A4) dezelfde NRM van voor 2011 gebruikt. Het is ook dat een 

andere input ook voor een andere output zorgt. In het stad-haven project zijn er 2 modellen gebruikt: 1 van 

de grondmij en het NRM. In het NRM van Gem Steenbergen/Provincie in het stad-haven project zijn de 

verkeerstellingen gebruikt van de Provincie 6161 auto’s in 2010. Dit leidt tot 16000 auto’s in 2020 en niet 

2023!!!! 

 

Bijgevoegd een raadsmededeling van Wethouder Heijmans waarin hij stelt dat RWS gewerkt heeft met de 

cijfers van de wegbeheerder de Provincie. Dit is ook altijd zo gesteld door RWS. Het kan dus niet zo zijn dat 

in hetzelfde NRM model met een input verschil van 800 auto’s toch dezelfde uitkomst geeft  in het 

prognosejaar 2020. 

Bijgevoegd ook het rapport over de herinrichting van de N257 waarop bladzijde 5 de verkeersintensiteiten 

staan voor 2020. Ik heb voor de begincijfers gebeld naar da makers bij de Provincie en zij vertelde mij dat 

hun begincijfer 6161 bewegingen was in 2010 met de uitkomst van 16000 in 2020. Elke verandering van het 

begin getal zou leiden tot een andere uitkomst volgens de heren van de provincie. Het andere begingetal 

van ongeveer 7000 was dan ook niet mogelijk met een zelfde eind getal volgens hen.  

Hierin moet ook opgemerkt worden dat de modelmatige cijfers volgens de Raad v State maar een 1,5% 

afwijken van elkaar wat te verwaarlozen is, terwijl er bij ons een verschil van input is van 13,5% tussen het 

begincijfer wat de Gem Steenbergen/Provincie gebruikt hebben, en waar RWS mee gerekend zegt te 

hebben. 
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Rijkswaterstaat mag vanuit het NRM in principe kiezen voor de verkeersgegevens voor het huidige peiljaar. 

Maar er moet wel gewaarborgd worden dat de verkeerscijfers uit het NRM overeenkomen met de 

verkeerstellingen van de gemeente Steenbergen en de provincie Noord-Brabant. In het Tracébesluit 

waarnaar wordt verwezen is dat wel gebeurd. Verschillen in aantallen verkeersbewegingen vanuit 

verschillende modellen zijn onvermijdbaar. Het NRM zal nooit volledig aansluiten bij lokale verkeerstellingen 

en andere modellen. Rijkswaterstaat heeft de mogelijkheid de gehanteerde getallen bij te stellen op basis 

van andere gegevens dan het NRM, doch is hiertoe niet verplicht. In dit geval is besloten dat de gegevens 

uit het NRM passend zijn. Of deze conclusie juist is, kan door ons niet worden beoordeeld. 

b. Hoofdstuk 10 Resumé 

Citaat hoofdstuk 10: Het gebruik van de verkeersgegevens uit het NRM zijn common practice, door de Raad 

van State is voor zover bekend geen uitspraak gedaan waarin het gebruik van het NRM wordt afgekeurd. In 

andere Tracébesluiten is wel gebruik gemaakt van lokale verkeerstellingen. De gehanteerde werkwijze is 

daarom niet a priori onjuist, al bestond wel de mogelijkheid meer gewicht te geven aan lokale 

verkeerstellingen als die voldoende bruikbaar en betrouwbaar zijn. 

 

Het gebruik van het NRM staat voor ons niet ter discussie, wel de input en output die op geen enkele wijze 

correct zijn, zoniet onmogelijk. Zie verhaal boven en bijgevoegd de uitspraak van de Raad v State op 6 april 

2011 waar van men kan zeggen dat het de meest recente uitspraak is en dat we daardoor er vanuit mogen 

gaan dat dit een correcte werkwijze is gezien de korte tijd tussen deze en de uitspraak rondom de A4 in 

December. Al bij al niet positief voor RWS wanneer geen consistent beleid wordt toegepast in de input, deze 

lijkt meer gebaseerd op voorkeur van RWS zelf. 

 

Zie onze reactie op voorgaand punt 

De nieuwe verkeerssituatie ter plaatse van de aansluiting van de Zeelandweg-Oost op de A4 is terecht 

beoordeeld als een reconstructie. 

 

Dit is een zienswijze, volgens ons is het i.p.v. een doorgaande weg verandert in het op en afvoerpunt van 

verkeer, en is dus het karakter van de weg verandert. 

 

In hoofdstuk 5 is reeds uitgelegd waarom het formeel een reconstructie betreft en geen nieuwe weg. Onze 

conclusie wijzigt niet. 

De geluidbelasting vanwege de Zeelandweg-Oost op de Stoofdijk 10 is met meer dan 5 dB toegenomen, 

zodat de maximale ontheffingswaarde overschreden wordt met 1 dB. Omdat de geluidbelasting op andere 

woningen niet met tenminste een gelijke waarde afneemt en er geen financiële vergoeding tegenover staat 

om het binnenniveau te waarborgen, is de vastgestelde hogere waarde onrechtmatig.  

 

Een aanpassing d.m.v. gevelisolatie is niet van toepassing omdat op de gevels de maximale wettelijke 

waardes worden overtreden. Huizen die boven deze waardes komen dienen onteigend te worden, en gevel 

isolatie is niet meer van toepassing. 
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Op basis van artikel 87f, lid 4 kan er wel een hogere waarde verleend worden hoger dan 58 dB indien er aan 

een aantal voorwaarden wordt voldaan. Gevelmaatregelen vormen onderdeel van die voorwaarden. Het 

onteigenen van een woning is geen verplichting, maar een alternatieve oplossing als het niet mogelijk of 

wenselijk is ervoor te zorgen dat de toename voldoende wordt gereduceerd of voldaan wordt aan de 

genoemde voorwaarden voor ontheffing. 

 

Conform artikel 87f, lid 5 is voor de begane grond de maximale ontheffingswaarde 58 dB. Dit is aangepast in 

hoofdstuk 8 van de rapportage. 

 

De geluidbelasting vanwege de Stoofdijk na reconstructie is met meer dan 2 dB toegenomen ten opzichte 

van voor reconstructie. Ook wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Voor de Stoofdijk 

hadden hogere waarde aangevraagd moeten worden in combinatie met de afweging of bronmaatregelen 

mogelijk zijn. 

 

Verkeerstechnisch waren er voor de Stoofdijk geen geluidsschermen mogelijk inzake de verkeersveiligheid 

en de Stoofdijk moest open blijven. 

 

Het is best common practice de invloed van de veranderingen op de geluidbelasting vanwege de Stoofdijk te 

onderzoeken, net zoals de N257. Deze afweging is echter niet opgenomen in het akoestisch onderzoek. 

c. Bijkomend en niet vermeld 

 

De Stoofdijk moest openblijven en mocht geen geluidsschermen krijgen die de weg zouden afsluiten, voor 

de volgende redenen hieronder. Door de aanleg van de A4 en de reconstructie van de Burgemeester v 

Loonstraat, waardoor een landbouwverkeer werende constructie wordt gebruikt, komt alle landbouwverkeer 

via de Westlandselangeweg over de Stoofdijk naar de N257 omdat dit de meest voor de hand liggende en 

snelste route is voor het brede landbouwverkeer. Er is geen verkeersintensiteit’s onderzoek toegepast, en 

daardoor ook geen akoestisch onderzoek, terwijl dit een direct uitvloeisel is van de aanleg van de A4. Dhr 

Meulblok heeft dit zelf gezegd in de eerste bijeenkomst met Dennis Kraaij, RWS, de Gemeente en mij, toen 

wij hem hierom vroegen. De Gemeente en RWS hadden dit mee moeten nemen in het akoestisch 

onderzoek van de A4 en de N257. 

 

Het NRM houdt rekening met landbouwverkeer en de invloed van een wegverandering op die 

verkeersstroom. Of de verandering van de Burgemeester van Loonstraat is opgenomen in het NRM, is ons 

niet bekend. De toename van de hoeveelheid landbouwverkeer op de Stoofdijk lijkt vooral een gevolg van 

aanpassing van de Burgemeester van Loonstraat en minder een direct gevolg van de A4 zelf. Waarschijnlijk 

is de aanpassing van de Burgemeester van Loonstraat een gevolg van de aanpassing van de A4, doch een 

gevolg waartoe is besloten door de gemeente Steenbergen. De gevolgen daarvan voor de Stoofdijk hadden 

dan ook beschouwd moeten worden in het kader van aanpassing van de Burgemeester van Loonstraat.  

3. Commentaar Rijkswaterstaat 

a. Hogere waarde Stoofdijk 10 vanwege Zeelandweg Oost  

In de conceptrapportage stelt u dat de maximale hogere waarden voor deze woning 58dB en 60 dB zouden 

bedragen, onder meer vanwege het niet benoemen van een toename van meer dan 5 dB in het 

wijzingstracébesluit (WTB). Het was wellicht netter geweest om een nadere toelichting te geven in 

tracébesluit (TB) en/of WTB op de artikelen uit de Wet geluidhinder die deze toename wel toelaatbaar 
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maken. Het betreft dan artikel 87f, vierde en vijfde lid. De Raad van State heeft in haar uitspraak wel 

verwezen naar dit artikel: “vastgestelde hogere waarden zijn ingevolge artikel 87f, vierde en vijfde lid, van de 

Wet geluidhinder toelaatbaar.” 

 

Rijkswaterstaat heeft naar aanleiding van uw rapport nogmaals gekeken naar de toepassing van deze beide 

artikelen. Hierover het volgende: 

Op grond van artikel 87f lid 4 is een toename van meer dan 5 dB mogelijk onder de daarin gestelde 

voorwaarden:  

 Ten gevolge van de wijziging aan de weg bij een tenminste gelijk aantal woningen neemt de 

geluidbelasting met tenminste een gelijke waarde af. 

 Er wordt verklaard dat de wegbeheerder financiële middelen beschikbaar stelt om te voldoen aan de 

wettelijke binnenwaarde. 

Aan de eerst voorwaarde wordt voldaan omdat op de woningen Zeelandweg Oost 30 ,32 en 34 de 

geluidbelasting met ten minste 6dB afneemt. Aangezien de woning Stoofdijk 10 is opgenomen in het 

akoestisch onderzoek naar de binnenwaarde (project gevelisolatie) is ook aan de tweede voorwaarde 

voldaan.  

 

Op grond van artikel 87f lid 5 is bij het voldoen aan lid 4 de hogere waarde in dit geval gemaximaliseerd op 

58 dB indien er sprake is van een heersende waarde van maximaal 53 dB. Bij een heersende waarde boven 

de 53 dB is de maximale Hogere waarde 68 dB. 

Op de begane grond was sprake van een heersende waarde van 52,80 dB (afgerond 53 dB), waarmee de 

hogere waarde maximaal 58 dB mag zijn, daar waar 59 dB is vastgesteld. 

Op de eerste verdieping was de heersende waarde 55,42 dB, waardoor de als maximaal vast te stellen 

hogere waarde 68 dB is. De vastgestelde waarde van 61 dB voldoet hieraan.  

 

Rijkswaterstaat concludeert dan ook dat de hogere waarde van 61 dB op de eerste verdieping terecht is 

vastgesteld, maar dat de vastgestelde hogere waarde op de begane grond 1 dB te hoog is. Hiervoor hadden 

maatregelen onderzocht moeten worden om deze overschrijding van de maximaal toelaatbare 

geluidbelasting weg te nemen. 

 

Op basis van de vastgestelde hogere waarden van 59 dB en 61 dB is de woning aan de Stoofdijk 10 

meegenomen in het akoestisch onderzoek om vast te stellen of de noodzaak bestaat van het treffen van 

gevelmaatregelen. Hieruit blijkt dat hoewel het uitstotingsbesluit op dit moment nog niet door de 

gemeenteraad van de gemeente Steenbergen is genomen – de woning voldoet aan de gestelde eisen voor 

de binnenwaarde (33dB) en er geen aanpassingen aan de woning nodig zijn. 

 

Er wordt in het TB en het WTB niet ingegaan op het feit of er voldaan wordt aan artikel 87f, lid 4 en lid 5. Er 

wordt zonder berekening en argument ervan uitgegaan dat hier aan wordt voldaan. Deze onderbouwing had 

onderdeel van het afwegingsproces moeten zijn en dus opgenomen moeten worden in het TB. Het antwoord 

in reactie op het conceptrapport geeft slechts inzicht in één woning, terwijl voor meerdere woningen een 

toename hoger dan 5 dB optreedt. 

b. Beoordeling geluidsbelasting Stoofdijk 

In het akoestisch onderzoek bij het TB staat op pag. 52 vermeld: 'De Stoofdijk wordt bij de aansluiting op de 

Zeelandweg-Oost gereconstrueerd. Vanwege de verwachte lage verkeersintensiteit kan zonder nader 

onderzoek worden vastgesteld dat de voorkeursgrenswaarde nergens wordt overschreden.'Deze 
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beschrijving kan geleid hebben tot onduidelijkheid. Echter hoeft er pas een toets aan de grenswaarde plaats 

te vinden wanneer er sprake is van een wijziging van een weg die leidt tot een afgeronde toename van 2 dB 

of meer. In paragraaf 2.2 (pag. 12) staat in dat kader: 'In onderhavige situatie gaat het om nieuwe wegaanleg 

voor de A4, de Westlandse Langeweg en de parallelwegen en om “wijziging van een weg” voor de 

Zeelandweg-Oost, de Steenbergseweg en de Dinteloordseweg.' Verder is er in de optiek van Rijkswaterstaat 

ook daadwerkelijk geen aanleiding om te veronderstellen dat er hier sprake is van een wijziging van een 

weg. Enkel het kruisingsvlak Stoofdijk / Zeelandweg-oost is opgeschoven, waardoor de Stoofdijk feitelijk iets 

korter is geworden.  

 

Wel had voor de Stoofdijk het uitstralingseffect van de reconstructie van de Zeelandweg-oost onderzocht 

moeten worden op grond van art. 87d Wet geluidhinder. Dat is hier niet gebeurd. Overigens houdt een 

onderzoek naar het uitstralingseffect geen toetsing aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder in, waarvan 

het resultaat zou kunnen leiden tot de vaststelling van eventuele hogere grenswaarden of maatregelen op of 

langs de weg. 

 

Dit is aangepast in de rapportage, er wordt nu niet gesproken over een reconstructie, maar over een 

uitstralingseffect. 

c. Wegdekverhardingen 

Na de bemiddeling van de gemeente Steenbergen is door RWS toegezegd dat op de Zeelandweg Oost 

extra geluidsreducerend asfalt aangebracht wordt. Hiertoe is in 2014 een SMA-deklaag aangebracht, welke 

een geluidsreductie van ca. 1.7 dB bewerkstelligt. 

 

Feitelijke situatie 

De hierboven genoemde maatregel is niet in het maatregelvoorstel ten gevolge van de wijziging van de 

Zeelandweg Oost opgenomen en het effect is dan ook niet in het TB inzichtelijk gemaakt. Door de aanleg 

van een SMA-deklaag op de Zeelandweg Oost komt de geluidbelasting vanwege de Zeelandweg Oost uit op 

een waarde van 57 dB op de begane grond, waardoor in de praktijk voldaan wordt aan de voorwaarden 

zoals gesteld in artikel 87f lid 5 Wet geluidhinder. Er is dan ook geen sprake van een onrechtmatige situatie 

voor wat betreft de geluidbelasting op en binnen de woning. 

 

Na het WTB is er besloten dat t.p.v. de Zeelandweg-Oost SMA zou worden toegepast. Dat is in geen van de 

officiële documenten opgenomen. Dit onderzoek is gebaseerd op de ter beschikking gestelde documenten 

die onderdeel hebben gevormd van de procedure, dus is in de rapportage hier geen rekening mee gehouden 

en zijn de uitgangspunten gehanteerd op basis van het TB en WTB. 

d. Overige opmerkingen 

1 2. Algemene informatie 

a. Eerste Alinea N257, moet zijn N259 

 

Dit is aangepast in de rapportage 

 

b. Derde en vierde alinea, hierin wordt aangegeven appellanten in hun beroep tegen het TB in het gelijk 

zouden zijn gesteld. Dit is niet het geval. Naar aanleiding van het beroep is een andere fout ontdekt in het 

TB, welke vervolgens hersteld is in het WTB. Dit heeft niet geleid tot bronmaatregelen of een geluidsscherm. 

De raad van state heeft na publicatie van het WTB gelijktijdig een uitspraak gedaan over zowel TB als WTB. 

De Raad van State heeft bezwaren ongegrond verklaard. 
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Dit is aangepast in de rapportage 

 

2 4. Verkeersmodel NRM 

a. 4.3. Onjuistheid m.b.t. het WTB, zie opmerking bij 2.b. 

 

Dit is aangepast in de rapportage 

 

b. 4.4. Onder kopje A28, de laatste zin geeft u aan dat de verkeersintensiteiten van 2008 hoofdzakelijk 

gebaseerd zijn op tellingen. Dit is strijdig met de zin ervoor waarin gemeld wordt dat ze afgeleid zijn van de 

telgegevens van 2006 én de prognose voor 2022 op basis van het NRM. Bovendien geeft u aan dat gebruik  

gemaakt is van tellussen op de autosnelweg. Dit is echter onvoldoende om een verkeersmodel op te 

baseren; het kan dan ook niet de juiste conclusie zijn dat het verkeersmodel enkel gebaseerd is op deze 

tellingen. 

 

Dit is nu beter omschreven, maar omdat voor de verkeercijfers van 2008 is geïnterpoleerd tussen tellingen 

van 2006 en het NRM van 2022, hebben de tellingen een grotere invloed op de verkeerscijfers van 2008, 

omdat dit jaartal dicht in de buurt zit van 2006. 

 

c. De conclusie van hoofdstuk 4 lijkt gebaseerd op de aanname dat er bij de A4 geen gebruik gemaakt zou 

zijn van telgegevens, terwijl er bij de totstandkoming van het verkeersmodel van de A4 wel degelijk gebruik 

van gemaakt is. De telgegevens zijn echter, vanwege het kalibratieproces dat nodig is bij de totstandkoming 

van een functioneel verkeersmodel, niet allemaal op voertuigniveau nauwkeurig. 

 

Het NRM houdt ook rekening met telgegevens, dat weten wij ook en hebben daar rekening mee gehouden 

 

3 6. Verkeersstromen 

a. Opgemerkt wordt dat voertuigen die rijden op de Stoofdijk naar het westen gaan, ik veronderstel dat hier 

oosten bedoeld is. De intensiteiten die hier genoemd worden zijn intensiteiten per wegvak. Dit zegt niets 

over de richting waarin het verkeer rijdt. Uw veronderstelling op dit punt is dan ook niet juist. Daarnaast is  

het model een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Dat betekent dat een geringe afwijking van 

de werkelijkheid niet te voorkomen is. Gelet op de hoogte van de intensiteit, kan worden geconcludeerd dat 

de mogelijke afwijking niet van dien aard is, dat sprake zou zijn van een onjuiste modellering die tot een 

andere conclusie zouden leiden. 

 

Het klopt dat het naar het Oosten moet zijn. In de berekening is ervan uitgegaan dat alle voertuigen van en 

naar de Stoofdijk van het oosten komen. In de verkeerscijfers komt dit niet tot uiting. De verkeerscijfers op 

de N259 hadden ten oosten en ten westen van de Stoofdijk exact hetzelfde moeten zijn, zoals in de 

verkeerscijfers staat. De zeer beperkte invloed van de fout is toegevoegd aan het rapport. 

 

4 7. Wegdekverhardingen 

a. Het rapport dient aangevuld te worden aangezien er inmiddels een SMA-deklaag is aangelegd, zoals 

hierboven beschreven. 

 

Uit de officiële stukken is niet naar voren gekomen dat er op de N259 SMA is toegepast. Derhalve is door 

ons daar niet naar gekeken. 
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4. Commentaar Gemeente Steenbergen 

a. Pagina 04 en 08 

In de derde en vierde alinea is aangeven dat appelanten door de Raad van State in het gelijk zijn gesteld. 

Naar mijn informatie heeft de Raad van State slechts éénmaal uitspraak gedaan, waarbij alle beroepen 

ongegrond zijn verklaard. De minister heeft het TB vastgesteld en hierop zijn beroepen ingesteld. Vóórdat de 

zaak door de Raad van State is behandeld, is het WTB door de minister vastgesteld, wat een correctie 

inhoudt op het TB. Zou dit kunnen worden gecheckt? Dezelfde uiteenzetting geldt voor de tweede alinea 

onder 4.3. 

 

Deze opmerking is juist en is in het rapport verwerkt 

b. Pagina 12 

In de laatste alinea is het aantal geluidsgevoelige bestemmingen genoemd in de oude situatie en de nieuwe 

situatie. Zou voor de duidelijkheid de  geluidsgevoelige bestemmingen en de geamoveerde geluidsgevoelige 

bestemmingen in de verbeeldingen zichtbaar kunnen worden gemaakt met een aanduiding? 

 

In de rapportage zijn de figuren verduidelijkt. 

c. Pagina 15 

In de laatste alinea is aangegeven dat niet op de relevantie van de afwijking op de rekenresultaten wordt 

ingegaan. De relevantie lijkt juist zeer interessant. Zou in het algemeen kunnen worden toegelicht wat dit 

betekent voor de rekenresultaten? 

Opgemerkt wordt dat de conclusie wordt getrokken dat de modellering onjuist is, maar dat eerder op pagina 

8 is geconstateerd dat het grofmazig NRM-model als juist is beoordeeld. Zou dit kunnen worden toegelicht? 

 

Dit is verduidelijkt in de rapportage 

d. Pagina 16 

In de eerste alinea geeft de heer Van Nieuwenhuyzen aan dat geluidsreducerende SMA 5 gerealiseerd moet 

worden. Naar mijn informatie is SMA 5 toegepast op de gehele provinciale weg en tevens op de afrit nabij de 

Stoofdijk, als gevolg van de lobby van de gemeente bij Rijkswaterstaat. Zou dit kunnen worden gecheckt bij 

Rijkswaterstaat? 

 

In de officiële documenten komt dat niet naar voren, derhalve is hier geen rekening mee gehouden, zie ook 

onze reactie onder 3c. 

e. Pagina 19 

In de derde alinea is aangegeven dat voor de Stoofdijk de maximumsnelheid van 80 km/uur is gehanteerd, 

terwijl feitelijk 60 km/uur geldt. Zou in het algemeen kunnen worden toegelicht wat dit betekent voor de 

rekenresultaten? 

 

Dat is nu onderzocht en aan de rapportage toegevoegd. 

 


