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Geachte heer, mevrouw,
In juli 2016 is er groot onderhoud gepleegd aan de aanbrug van de Algerabrug.
Na bijna een jaar van intensieve besluitvorming en voorbereiding is dit project in en rondom
week 30 van dit jaar tot uitvoering gekomen. Een project met een aanzienlijke impact voor
de inwoners van Krimpen aan den IJssel en de omliggende regio.
Inmiddels is van het project een evaluatierapport gemaakt.
Deze kunt u raadplegen via www.krimpenaandenijssel.nl/Algerabrug.
Conclusies evaluatie
Voor wat betreft de conclusies die bij de evaluatie zijn getrokken, verwijzen wij u
kortheidshalve naar de rapportage.
Op één aspect gaan wij in deze brief in het bijzonder in, te weten de door bewoners
ondervonden geluidhinder door het wegverkeer.
Wegverkeerslawaai
Van verschillende omwonenden hebben wij in de achterliggende weken signalen
ontvangen dat zij de geluidsoverlast van het verkeer over de Algerabrug ná de
werkzaamheden sterker en ánders ervaren dan daarvoor (meer overlast van de
voegovergangen).
Zowel voorafgaand aan de werkzaamheden als na uitvoering ervan hebben wij aan bureau
IFCO te Waddinxveen gevraagd een geluidsmeting uit te voeren. Zodoende kon op
dezelfde meetlocatie worden nagegaan wat het effect is geweest van het groot onderhoud.
Er bestaat geen misverstand over de feitelijke uitkomst van deze geluidsmeting. Deze is
helder en eenduidig: in alle gevallen zijn de gemeten geluidswaarden ná de uitgevoerde
werkzaamheden niet hoger dan daarvoor.
Zie daarvoor (de bijlage van) het evaluatierapport.
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
In 2016 heeft de gemeente een subsidie gevraagd en gekregen voor de kosten van de
voorbereiding van een saneringsprogramma voor woningen die door wegverkeerslawaai
worden gehinderd. Woningen aan weerszijden van de Algera(aan)brug maken onderdeel
uit van dit onderzoek.
Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

In onze opdracht is de DCMR Milieudienst Rijnmond met de noodzakelijke
werkzaamheden gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek (2017) kan
mogelijk een (uitvoerings)subsidie worden verkregen om een geluidhindersituatie op te
lossen. In het geval van de Algera(aan)brug moet dan vermoedelijk worden gedacht aan
overdrachtsmaatregelen (geluidscherm) of maatregelen aan de woning (gevelisolatie).
Wat de uitkomsten zijn voor de situatie rondom de Algera(aan)brug moet dus worden
afgewacht. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u nader informeren.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders
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