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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-763473526 DOS-2020-

0008496

Onderwerp

bestuursovereenkomst geluidsscherm N210 met Krimpen aan den IJssel

Advies

1. Aan te gaan de overeenkomst geluidmaatregelen N210 Krimpen aan den IJssel / provincie

Zuid-Holland.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de overeenkomst geluidmaatregelen N210

Krimpen aan den IJssel / provincie Zuid-Holland

NB: Aangezien de CdK, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische

binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan F. Vermeulen,

gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om de overeenkomst

geluidmaatregelen N210 Krimpen aan den IJssel / provincie Zuid-Holland met de gemeente

Krimpen aan den IJssel namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Raadsbesluit Krimpen a/d IJssel

2. Overeenkomst KadIJ PZH 

3. Machtiging CdK geluidsscherm N210

4. Conceptartikel journalist De Klinker

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 februari 2021 10 februari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Conform de Aanpak klachten gerelateerde situaties uit het vigerende Actieplan Geluid provinciale

wegen 2018-2023 is met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de bewonersvereniging

onderzoek gedaan naar effectieve maatregelen om de geluidsoverlast ter plekke tegen te gaan.

Er is geconcludeerd dat de meest effectieve maatregel een geluidsscherm zou zijn. Dit is ook

opgenomen in de Nota van Beantwoording en Wijzigingen Actieplan Geluid provinciale wegen

2018-2023. Als bepaald in de klachtengerelateerde benadering is daarbij gekeken naar een

bijdrage van de gehinderden; de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft op 25 juni 2020

besloten conform het voorstel van de provincie de helft te cofinancieren en heeft daarvoor op haar

begroting voor 2021 een bedrag van € 375.000,-- gereserveerd. 

Om de opdracht te kunnen verstrekken is het noodzakelijk de toezegging van de gemeente in een

overeenkomst vast te leggen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW                  : € 375.000,00 via afzonderlijke workflow

Programma                                      : Programma Geluid 

Financiële risico’s                            : Er zijn geen financiële risico’s

Het provinciaal aandeel in het geluidsscherm N210 wordt gefinancierd vanuit de middelen voor

het Actieplan Geluid, onderdeel van het PZI. De gunning van de opdracht voor het plaatsen van

een geluidsscherm wordt in een afzonderlijke workflow vormgegeven. Om die reden is er geen

financieel besluit aan dit GS-voorstel toegevoegd.

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

Aangezien de CdK, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding

aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan de heer Vermeulen voor de

onderhavige ondertekening.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het onderhavige project is uitvoering van het Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023

(Actieplan Geluid). Naar aanleiding van de inspraakreacties op het Actieplan Geluid is een Nota

van beantwoording en wijziging opgesteld en is een aantal technische aanpassingen in het

Actieplan Geluid aangebracht. Gedeputeerde Staten hebben besloten de Nota van

beantwoording en wijziging en Actieplan Geluid op 29 januari 2019 vast te stellen en toe te

zenden aan Provinciale Staten.

 

3 Proces

 

De gemeente heeft aangegeven het project los te willen zien van de discussie met PZH over een

bijdrage aan de Grote Kruising N210.. 
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4 Participatie en rolneming

 

De oplossingen voor de geluidsproblemen langs de N210 in Krimpen aan den IJssel zijn

uitgebreid besproken met de bewonerscommissie en de gemeente. Op basis van die

besprekingen en onderliggend onderzoek is – naast het realiseren van kleinere maatregelen als

bebording – het onderhavig voorstel tot stand gekomen. De bewonerscommissie heeft zich

positief uitgesproken over de oplossing en de rol die de provincie heeft genomen. De

bewonerscommissie bestaat uit betrokken bewoners langs dit deel van de N210 en heeft

gedurende het proces door middel van bijeenkomsten en een nieuwsbrief met de omgeving

gecommuniceerd. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Er is een conceptartikel door een lokale journalist geschreven ten behoeve van communicatie

over de totstandkoming van het geluidsscherm. Dit artikel is geen persbericht van de provincie

Zuid-Holland; Bij realisatie van het geluidsscherm is een persbericht mogelijk wel aan de orde.

 


