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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Stoofdijk: Asfaltvraagstuk 

Steenbergen, 25 augustus 2015 

Aan de Raad, 

Met de raadsmededeling van 23 juni 2015 hebben wij uw raad geïnformeerd over het onderzoek naar de 
mogelijkheden om via mediation het conflict tussen enkele bewoners aan de Stoofdijk en Rijkswaterstaat 
op te lossen ten aanzien van geluidsoverlast als gevolg van de aanleg van de A4. 

In het rapport van DPA Cauberg-Huygen is de conclusie getrokken dat Rijkswaterstaat een procedurele 
fout heeft gemaakt. Rijkswaterstaat geeft in de schriftelijke reactie aan de fout te erkennen, maar dat het 
nemen van aanvullende maatregelen niet noodzakelijk is, vanwege eerder genomen extra maatregelen. 

Met de extra genomen maatregelen wordt de aanleg van het geluidsreducerend SMA-asfalt bedoeld aan 
de Zeelandweg-Oost. Op 29 juni 2015 heeft de fractie van GEWOON Lokaal! verzocht om bewijsstukken, 
waaruit blijkt dat er daadwerkelijk SMA-asfalt is aangelegd. 

Naar aanleiding van de gestelde raadsvraag zijn zowel bij Rijkswaterstaat, als bij de provincie de 
opleverbonnen opgevraagd. Uit deze bonnen kan namelijk worden afgeleid welk asfalt is aangelegd. 
De bonnen zijn ontvangen en vervolgens ter bestudering aan BAM INFRA voorgelegd. 

De heer Gabrielse, regiotechnoloog I wegenspecialist bij BAM INFRA, heeft onze vragen beantwoord. 
Behalve vragen over het type asfalt, hebben wij ook vragen gesteld over geluidsreductie en kleur
verschillen in het asfalt. Hieronder treft u de vragen en antwoorden. 

» RWS en de provincie geven aan dat er SMA-asfalt is aangelegd en tonen dit aan met bonnen. 

Vraag Kan BAM INFRA aan de hand van de bonnen inzicht geven wat er is aangelegd? 

Antwoord Van beide bonnen is te herleiden dat SMA 5 is aangebracht. Het enige 
verschil is dat de toegepaste steenslag anders is. De provincie heeft 
'SMA-5 70-100 Morene' aangelegd en Rijkswaterstaat 'SMA-NL5 70-100'. 

» RWS en de provincie geven aan dat SMA-asfalt geluidsreductie oplevert. 

Vraag Kan BAM INFRA aangeven hoeveel geluidsreductie wordt behaald met 
'SMA-5 70-100 Morene' en 'SMA-NL5 70-100'? 

Antwoord SMA 5 heeft ongeacht de samenstelling een geluidreductie van 
tenminste 1,7 dBA. 



» RWS en de provincie hebben elk voor een deel SMA-asfalt toegepast: er is kleurverschil 

Vraag Kan BAM INFRA kleurverschillen in het asfalt uitleggen? 

Antwoord Kleurverschil kan ontstaan door het toepassen van verschillende steenslag
soorten. 'SMA-5 70-100 Morene' is een SMA deklaag die is geproduceerd met 
steenslag 2 (Morene). Deze steenslag is afkomstig van gebroken riviergrind 
(veelal rijngrind uit Duitsland) en heeft een wisselende kleur tussen wit en bruin. 
De 'SMA-NL5 70-100' geproduceerd met steenslag 3 is altijd een gebroken 
steenslag uit een steengroeve en komt in variaties voor: van rood, groen tot grijs. 
Een steenslag 3 wordt toegepast, omdat de stroefheid van de verharding langer 
in stand blijft dan bij een steenslag 2 bij grote herhaalde belastingen. Zowel een 
SMA 5 met steenslag 2 als een SMA 5 met steenslag 3 heeft een geluidreductie 
van 1,7 (bij 50 km/u) tot 1,9 (bij 80 km/u) dBA ten opzichte van het referentie
wegdek (bron: C-wegdeklijst kenniscentrum InfoMil). 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 
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