COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Second opinion M+P geluidsituatie voegovergangen en het tot nu toe gevolgde proces
aanbrug Algerabrug
Te besluiten om
1. Maximale inzet te plegen om in overleg met de daarvoor bevoegde instanties permanente
snelheidscontrole (plaatsing camera’s) op de aanbrug van de Algerabrug te realiseren.
2. Het bureau M+P opdracht te geven tot het uitvoeren van een hernieuwde meting van de
geluidsemissie van de verschillende (onbehandelde en reeds behandelde) voegen in de
aanbrug van de Algerabrug.
Inleiding
Recent heeft het bureau M+P in opdracht van de gemeente als onafhankelijke partij en
expert op het gebied van geluid de geluidsituatie bij de voegovergangen in de aanbrug van
de Algerabrug bestudeerd en beoordeeld. Ook is dat gedaan voor het tot nu toe gevolgde
proces rondom de aanbrug Algerabrug.
De resultaten van het onderzoek en de beoordeling zijn verwerkt in een rapportage van 27
augustus 2018. Dit rapport is bijgevoegd.
De opdracht voor genoemde second opinion heeft de gemeente aan M+P verstrekt op
verzoek van en volgens afspraak met het Algeracomité.
Na eerdere overleggen met het comité over de keuze en offerte van het bureau heeft op 5
september jl een overleg met deze groep plaatsgehad over de rapportage, dit in
aanwezigheid van de wethouders Jaarsma en Janson.
De opsteller van het rapport heeft in dit contact de uitkomsten van zijn onderzoek toegelicht.
Zijn presentatie is bijgevoegd.
Kortheidshalve verwijs ik u naar het hoofdstuk “conclusie en advies” op pagina’s 22 en 23
van de rapportage.
Financiën
De kosten van het tot nu toe uitgevoerde onderzoek naar de geluidsituatie van de voegen in
de aanbrug, van het aantrekken van een extern projectleider(/voorzitter in de overleggen
tussen gemeente en comité) en van het uitvoeren van maatregelen aan de voegen vallen
binnen het programma 2 (Algerabrug). De kosten tot nu toe bedragen ca € 22.000, wat
betekent dat reeds een overschrijding geldt van ca € 10.000.
Indien u besluit tot het voorgestelde vervolgonderzoek (zie de gevraagde beslissing) is er in
totaal een extra budget van € 22.500 benodigd.
Er wordt voorgesteld deze budgetswijziging in de komende begrotingswijziging te verwerken.
Eventueel nog toekomstige kosten zijn afhankelijk van de beslissingen die u neemt op de
uitkomsten van het vervolgonderzoek (keuze maatregelen).

Bijlagen
- Rapportage second opinion M+P d.d.27 augustus 2018
- Presentatie M+P uitkomsten second opinion aan Algeracomité d.d. 5 september 2018
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