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Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid E. Krijgsman (D66) inzake 

mogelijkheid gebruik duurzaam asfalt bij bereikbaarheidsprojecten Leiden 

(ingekomen 11 januari 2017). 

 

Besluiten: 

1. de beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid Eric Krijgsman (D66) inzake 

mogelijkheid gebruik duurzaam asfalt bij bereikbaarheidsprojecten Leiden vast te stellen; 

2. dit besluit te zenden aan de vragensteller en de overige leden van de gemeenteraad 

 

 

Perssamenvatting:  

Het college heeft de schriftelijke vragen van raadslid E. Krijgsman (D66)  inzake mogelijkheid 

gebruik duurzaam asfalt bij bereikbaarheidsprojecten Leiden beantwoord. 

 

  



 
 

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van het raadslid 
Eric Krijgsman (D66)  inzake mogelijkheid gebruik duurzaam asfalt bij bereikbaarheidsprojecten 
Leiden (ingekomen 11 januari 2017).  
 
 

Antwoord van Burgemeester en Wethouders (ingezonden 7-3-2017): 
 
 
 
 
De gemeente Leiden heeft als doelstelling dat zij bouwt aan een ‘duurzame stad’. Leiden wil 
voldoen aan (inter-)nationale afspraken, zoals het landelijke Energieakkoord en het VN-
Klimaatakkoord van Parijs. Én, als kennisstad, wil Leiden voorop lopen in duurzame innovaties.  
 
Ook voor de fractie van D66 staat duurzaamheid hoog in het vaandel en met de uitvoering van de 
Duurzaamheidsagenda zijn we op de goede weg. Maar er kunnen nog meer stappen worden 
gezet. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van ‘Duurzaam asfalt’ dat zorgt voor een lagere 
milieubelasting.  
Een lagere milieubelasting kan bijvoorbeeld worden bereikt door asfalt op een lagere temperatuur 
te vervaardigen (Laag Energie Asfalt Beton (LEAB)), asfalt met een hoger percentage gerecycled 
asfalt toepassen, asfalt met vervangers van bitumen (het meest vervuilende bestandsdeel van 
asfalt; teer) of het afnemen van asfalt bij een energiezuinige asfaltcentrale.  
 
Door als gemeente in te zetten op het gebruiken van meer gerecycled asfalt, of asfalt wat 
milieuvriendelijker geproduceerd wordt, kan de CO2-uitstoot vermindert worden. Met de vele 
bereikbaarheidsprojecten die komende tijd in uitvoering gaan en bij herinrichting van wegen biedt 
dit uitgelezen kansen om ook vanuit het programma bereikbaarheid verder bij te dragen aan de 
Leidse duurzaamheidsambities. 
 
De fractie van D66 stelt het College daarom, op grond van artikel 45 van het Reglement van 
Orde, de volgende vragen: 
 
1. Kent het college het fenomeen duurzaam (of CO2 arm) asfalt? 
 
 Antwoord: 
 Ja. 
 
 
2. Kent het college de initiatieven van bijvoorbeeld de gemeente Utrecht  en provincies 

Brabant  en Gelderland  voor het toepassen van duurzaam asfalt en ziet zij hier ook 
kansen voor de gemeente Leiden? 

 
 Antwoord: 
 Het college is bekend met de principes en toepassing van duurzaam asfalt. We volgen 

daarbij de landelijke ontwikkelingen bij door Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes 
aangelegde wegvakken waarbij “duurzaam asfalt” is en wordt beproefd. De resultaten 
tonen aan dat voor onder- en tussenlagen het product kwalitatief gelijkwaardig is aan 
conventioneel warm bereid asfalt.  

 
 In de gemeente Leiden zien wij  daarmee inderdaad kansen. Er is bijvoorbeeld bij de 

herinrichting van de Oegstgeesterweg (eind 2016) al lage energie asfaltbeton (LEAB) 
toegepast voor de onder- en tussenlagen. Voordat dit type asfalt is toegepast is bij KOAC-
NPC (onafhankelijk adviesbureau voor wegverhardingen) advies ingewonnen. Hieruit blijkt 
dat het mengsel als  goed en betrouwbaar kan worden aangemerkt. Voor de gemeente 
Leiden is het toepassen van duurzaam asfalt voor onder- en tussenlagen daarmee een 
goede mogelijkheid in het kader van onze ambitie van het nog verder bouwen aan een 
duurzame stad. Voor de toepassing van duurzaam asfalt bij deklagen volgen we de 



ontwikkelingen en wordt bij beheer nagegaan welke toepassingen qua 
levensduurverwachting ook voldoen.  

   
 
3. Erkent het college dat duurzaam asfalt een mogelijke innovatie is waarmee Leiden verder 

kan bouwen aan de ambitie van een ‘duurzame stad’ en gebruikmaken van duurzaam 
asfalt een stimulans van de circulaire economie kan zijn? (Graag een toelichting bij het 
antwoord) 

 
 Antwoord: 
 Het toepassen van duurzaam asfalt (waaronder CO2 reductie en geluidsarm) is een 

innovatie die al toegepast wordt in het verduurzamen van de stad. Het is wel van belang te 
noemen dat de lange termijn gedragingen van duurzaam asfalt van de toplaag nog niet 
bekend zijn. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend of de verwachte levensduur ook 
daadwerkelijk gehaald wordt en vergelijkbaar is met die van de conventionele (warm 
bereide) asfaltmengsels. Indien de levensduur korter is en er eerder asfaltherstel moet 
plaatsvinden, zou dit op lange termijn de CO2 reductie te niet kunnen doen, omdat er vaker 
onderhoud uitgevoerd moet worden. Voor wat betreft de stimulans van de circulaire 
economie geldt dat verwijderd asfalt nu al als grondstof dient voor nieuw asfalt. 

 
 
Een mogelijkheid om het gebruik van duurzaam asfalt te realiseren is door in een aanbesteding 
het gebruik van duurzaam (CO2 arm) asfalt op te nemen als gunningscriterium. 
 
4. Is het college bereid om binnen het programma bereikbaarheid het toepassen van 

duurzaam asfalt, wellicht als proef bij 1 of 2 projecten, in 2017 mogelijk te maken, 
bijvoorbeeld door dit op te nemen als gunningscriterium bij aanbestedingen? Indien nee, 
waarom niet? 

 
 Antwoord: 

Ja, het opnemen van duurzaamheidsmaatregelen als gunningscriterium is mogelijk en 
gebeurt al, zie ook het antwoord bij vraag 5. Echter het totaalpakket aan mogelijke 
duurzaamheidsmaatregelen is breder dan alleen de toepassing van duurzaam asfalt. Bij de 
beoordeling van de het criterium duurzaamheid moet de integrale afweging gemaakt 
worden over o.a. het type (duurzaam) asfalt, levensduur asfalt, transportafstand, uitstoot 
vrachtwagens, duurzame asfaltcentrale, CO2 prestatieladder. Per project wordt nagegaan 
waar optimalisaties mogelijk zijn en welke asfalttoepassingen voor wat betreft 
duurzaamheidswinst het meest effectief zijn. Maatwerk is dus noodzakelijk. 

 
5. Ziet het college nog andere mogelijkheden om met alle aankomende 

bereikbaarheidsprojecten het gebruik van duurzame innovaties die leiden tot een lagere 
milieubelasting te stimuleren? (Graag een toelichting bij het antwoord) 

 
 Antwoord: 

Bij de bereikbaarheidsprojecten wordt er voortdurend gekeken naar milieubewuste 
alternatieven. Daar waar mogelijk passen we dit vanzelfsprekend  toe. Duurzaam asfalt 
(gerecycled asfalt) wordt in vrijwel alle gevallen gevraagd bij de aanbesteding waarmee we 
de verduurzaming van de stad een impuls geven. Verdergaande maatregelen worden 
voortdurend overwogen waarbij alle bovenstaande argumenten zowel als voor en tegen 
steeds onderdeel zijn van de afweging. Uiteindelijk is er vaak sprake van een financiële 
afweging binnen de kaders van de projectopdracht of het door de Raad vastgestelde 
kaderbesluit. Zoals eerder genoemd volgt de gemeente de ontwikkelingen die binnen 
Rijkswaterstaat op dit moment aan de gang zijn. 
(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nieuws/2017/steeds-
kansen-inzet/) Het programma duurzaamheid en het programma bereikbaarheid werken 
daarin nauw samen. Net als RWS stellen we daarbij vast dat met ‘asfalt’ als zodanig niet 
per definitie de meest overtuigende businesscase voor duurzaamheid wordt gemaakt. Wat 
nodig is, is een bredere integrale oriëntatie op duurzaamheid. In bijgevoegd pdf van RWS 
staan diverse voorbeelden waar vooral uit blijkt dat er geen eenduidige antwoorden zijn die 
morgen direct toepasbaar zijn binnen de bereikbaarheidsprojecten. 
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