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Nummer
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Onderwerp

Uitvoering rotonde bedrijventerrein Nieuwe Wetering Bergambacht

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

De aanleg van de rotonde naar het bedrijventerrein Nieuwe Wetering in Bergambacht 

loopt al geruime tijd vertraging op. Tijdens de bouw zijn er scheuren in de 

paalfundering geconstateerd en omdat onduidelijk is wie opdraait voor de kosten van 

het herstellen hiervan heeft de aannemer BAM de werkzaamheden neergelegd. De 

provincie heeft daarop een kort geding aangespannen om de werkzaamheden te laten 

hervatten. Op 30 mei heeft de rechter geconcludeerd dat vanwege de complexiteit er 

geen uitspraak gedaan kan worden in een kort geding. Dit betekent nog meer 

vertraging in de realisatie van dit project, waar met name de ondernemers van het 

bedrijventerrein nadeel van ondervinden.

1. Wat is de volgende stap die de provincie neemt om de rotonde te realiseren?

Antwoord

- Op 31 juli jl. is er, onder voorbehoud van instemming van de besturen, een 

schikking met de aannemer overeengekomen

- De aannemer doet aanvullend grondonderzoek

- De aannemer maakt een ontwerp voor herstel van het gedeelte met de 

gebroken betonnen heipalen en dimensioneert de resterende betonnen 

heipalen van de nog te bouwen fases van de rotonde

- Op basis van het herontwerp worden de werkzaamheden hervat

- De details van de schikking zijn uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst.

Tussen provincie en de aannemer is een regeling tot stand gekomen over het herstel 

van de heipalen benodigd voor de aanleg van de rotonde. 

De regeling komt er op neer dat BAM en PZH de kosten van herstel van de rotonde 

delen en dat betaling van het schikkingsbedrag tegen finale kwijting geschied. Tussen 

de gemeente en provincie is vervolgens een 50/50 verdeling overeengekomen van het 

bedrag dat de provincie aan BAM moet betalen. Verder draagt de provincie de kosten 

van advocaten en engineering vanwege het geschil. De gemeente draagt de kosten 

van de aanleg van de tijdelijke noodontsluiting en het onderzoek naar de 

veenparameters.
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2. Op welke termijn verwacht de provincie de rotonde te realiseren?

Antwoord

Een inschatting is dat de herontwerp circa 4-5 maanden in beslag nemen. De nieuwe 

opleverdatum is vastgesteld  op 1-7-2019. Er is een tussentijdse mijlpaal voor herstel 

werkzaamheden vastgesteld op 31-12-2018.

3. Is het mogelijk om per direct verder te gaan met het realiseren van de rotonde en het 

juridisch geschil later op te lossen? Zo, nee waarom niet?

Antwoord

Niet van toepassing, zie de antwoorden hierboven. 

4. Wat is de geschatte ordegrootte van de meerkosten die voortvloeien uit het niet 

voldoen van de paalfundering?

Antwoord

Verwezen wordt naar het antwoord onder vraag 1. Er is een schikking tot stand 

gekomen, waarin drie partijen bijdragen.  

5. Welke mogelijkheden zien GS om de ondernemers tegemoet te komen vanwege het 

niet/later realiseren van de rotonde?

Antwoord

Omdat er inmiddels een tijdelijke ontsluiting op de N210 is aangelegd, is dit niet meer 

van toepassing

6. Gaan GS in gesprek met deze ondernemers (en de gemeente) om dit te bespreken en 

op welke termijn kan dat plaatsvinden?

Antwoord

Omdat er inmiddels een tijdelijke ontsluiting op de N210 is aangelegd en er een 

schikking met de aannemer is bereikt, is dit niet meer van toepassing

Den Haag, 14 november 2017,          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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