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Trillingsmeting Breestraat

Gevraagde collegebeslissing:

1. In te stemmen met het voorstel van BREM funderingsexpertise voor het uitvoeren van
trillingsmetingen op de Breestraat in Krimpen aan den IJssel
2. Opdracht te geven aan BREM funderingsexpertise voor uitvoering van de
trillingsmetingen.

Beslissing:

-2-

Inleiding
De bewoners van de Breestraat en Breekade vragen al vele jaren aandacht voor de verkeerssituatie
in de betreffende straten. Sinds de herstrating van de Breestraat in 2010 is er een discussie met de
bewoners of de Breestraat moet worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Begin 2010 is een besluit
genomen de Breestraat af te sluiten voor doorgaand verkeer, maar dit besluit is in augustus 2010, op
advies van de commissie bezwaarschriften, ingetrokken. Vervolgens is in september 2010 door het
college besloten van afsluiting van de Breestraat af te zien.
Tegen het besluit om de Breestraat niet af te sluiten is door bewoners van de Breestraat en Breekade
een beroepschrift ingediend bij de rechtbank. De rechtbank heeft in zijn uitspraak aangegeven dat de
gemeente voor het nemen van het besluit onvoldoende de verschillende belangen tegen elkaar
afgewogen. Volgens de rechtbank heeft de gemeente bij het nemen van het besluit om de Breestraat
niet af te sluiten, in strijd gehandeld met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuurrecht. De gemeente
heeft niet de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaard.
Één van de aspecten die de rechtbank in zijn overweging heeft meegenomen is dat er geen
onderzoek is verricht naar de effecten van de trillingen op de niet onderheide panden in de Breestraat.
Daarnaast is het belang van het omrijden door derden onvoldoende onderbouwd en is een mogelijke
precedentwerking onvoldoende gemotiveerd. De rechtbank heeft daarom besloten dat de gemeente
een nieuwe beslissing op bezwaar dient te nemen. Om een nieuw besluit te nemen moet er een
trillingsmeting op de Breestraat worden uitgevoerd.
Beoogd effect
• De meting levert inzicht in de mate van de trillingshinder, zodat bepaald wordt of er sprake is van
een probleem.
• De trillingshinder wordt beoordeeld aan vastgestelde normen, om een beeld te krijgen van de ernst
van het probleem.
• De resultaten van de meting geven de mogelijkheid om gericht aan oplossingen voor het probleem te
gaan werken.
Argumenten
• De rechter heeft in zijn uitspraak aangegeven dat de gemeente een nieuw besluit voor de Breestraat
goed moet onderbouwen.
• Om een volgend besluit te onderbouwen moeten de problemen in beeld worden gebracht. Een van
de problemen is de trillingshinder. Om dit probleem in beeld te brengen moet een trillingsmeting
worden uitgevoerd.
• Een trillingsmeting levert het bewijs of er een probleem is met trillingen of niet. Dit voorkomt dat er in
gesprekken met bewoners over subjectieve overlast wordt gesproken.
Financiën
De kosten voor het uitvoeren van de trillingsmeting door BREM bedragen € 543,75. Dit bedrag komt
ten laste van de post Deskundige adviezen.
Communicatie
Met de bewoners worden gesprekken gevoerd over de problemen op de Breestraat en Breekade.
Voor het uitvoeren van de trillingsmeting moet apparatuur bij twee woningen worden geplaatst.
Hierover zal contact met de betreffende bewoners worden opgenomen. Op basis van de uitkomsten
van het onderzoek wordt met een vertegenwoordiging van de bewoners besproken wat de
consequenties van de uitkomsten zijn.
Uitvoering
Volgens planning worden de metingen in oktober 2012 uitgevoerd.
Bijlagen
Offerte BREM 20-12-2011
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