
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad 
Van: het college
Datum: 9 juni 2020
Onderwerp: ZOAB op de A59
Doel: informatie/afhandeling motie
Aanleiding: motie babs nr. 325
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 0

Aanleiding
Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2019 is de raadsinformatiebrief besproken over het niet
plaatsen van geluidsschermen op de A59, ter hoogte van de Veilingstraat in Elshout. Daarop is een 
motie aangenomen die ons opdracht geeft om een kosten-batenanalyse te maken van de meerkosten 
en het effect van het verlengen van de aan te brengen ZOAB-asfaltlaag op de geluidsbelasting voor 
de woningen aan de Wolfshoek en omgeving. Deze raadsinformatiebrief geeft invulling aan deze 
motie. 

Informatie
Als alternatief voor het plaatsen van geluidsschermen langs de A59, ter hoogte van de Veilingstraat in 
Elshout, brengt Rijkswaterstaat een ZOAB-asfaltlaag aan tussen hectometerpaaltje 120.8 en 121.4, 
op beide rijbanen (zowel richting Waalwijk als richting ’s-Hertogenbosch). Dit vindt uiterlijk plaats in 
2024. 

Navraag bij Rijkswaterstaat leert dat al in 2021 op de noordelijke rijbaan (richting Waalwijk) tussen 
hectometerpaaltje 121,4 en 121,9 (dus ten oosten van het gedeelte zoals hierboven genoemd) 
onderhoud is gepland door Rijkswaterstaat. Hierbij is nu voorzien om preventief tweelaags ZOAB te 
realiseren in plaats van regulier ZOAB. Deze maatregel zal op de dichtstbijzijnde woning aan de 
Wolfshoek (ten noorden van de A59) naar schatting 2 dB reductie opleveren. Voor de meest 
noordelijke woning aan de Wolfshoek wordt dit ingeschat op circa 1 dB. Op de tussenliggende 
woningen zal de geluidreductie gelijkmatig aflopen.

Het asfalt op de zuidelijke rijbaan tussen 121.4 en 121.9 is nog niet geprogrammeerd. Het vervroegen 
van het aanbrengen van ZOAB op deze rijbaan betekent enerzijds kapitaalvernietiging en anderzijds 
erg hoge kosten. Omdat de extra reductie van het toepassen van ZOAB op de zuidelijke rijbaan op 
dezelfde dichtstbijzijnde woning aan de Wolfshoek slechts 0,5 dB is, is de exacte hoogte van deze 
extra kosten niet onderzocht.

Op grond van de informatie van Rijkswaterstaat en de door hen al geplande maatregelen, vinden wij 
het niet noodzakelijk om verder onderzoek uit te voeren naar het (eerder) aanbrengen van een ZOAB-
asfaltlaag op de A59 aan de oostzijde van Elshout.


