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 Betreft: Uitvoeringskosten project geluidsscherm A15/A16 

Geachte raadsleden, 
 
Op 19 december 2019 nam u het besluit tot het realiseren van een geluidsscherm langs de A15/A16. Ook 
stelde u een investeringsbudget beschikbaar voor de realisatie. Vlak voor de zomervakantie informeerden 
wij u over de start van de aanbesteding. Graag informeren wij u verder over dit project. 
 
Gezonder woon- en leefklimaat 
Door uw besluit eind 2019 om het gat te dichten bij de wijk West met een geluidsscherm werd een 
jarenlange wens ingewilligd om de geluidsoverlast van de Rijksweg, die onze inwoners ervaren, te 
verminderen. Er is destijds een belofte gedaan richting onze inwoners om een geluidsscherm te bouwen 
om zo een gezonder woon- en leefklimaat te creëren. Zo wordt de hele strook langs de A15/A16, van het 
Oosterpark tot aan het gat in de wijk West voorzien van geluidsschermen. Uiteindelijk verbeteren wij 
hiermee het algehele woon- en leefklimaat van onze inwoners.  
 
Extra uitvoeringskosten  
Helaas hebben wij bij de uitvoering van dit project te maken met een flinke financiële tegenvaller, die 
helaas niet te voorkomen is en niet of nauwelijks te voorzien was eind 2019. Wij zijn desondanks van 
mening dat wij als betrouwbare overheid onze belofte aan onze inwoners moeten nakomen en 
waarmaken.  
 
Zoals u weet, realiseren wij een geluidscherm op gronden van Rijkswaterstaat en zijn wij voor de 
realisatie van het geluidsscherm afhankelijk van hun medewerking. Zoals wij u eind 2019 in het 
raadsvoorstel en tijdens de raadsbehandeling mededeelden, volgen er extra kosten uit de eisen waar 
Rijkswaterstaat mee zou gaan komen en zouden wij hierop terugkomen richting uw raad. De 
voorwaarden die recent bekend geworden zijn, veroorzaken een groot deel van de extra kosten. 
 
In mei 2021 is de opdracht gegund aan Heijmans BV. Heijmans heeft in het bouwteam samen met de 
gemeentelijke projectleiders het voorlopig ontwerp van het geluidsscherm verder uitgewerkt. Onlangs is 
op basis van dit voorlopig ontwerp een raming opgesteld, waarbij dus gebleken is dat er zich extra 
uitvoeringskosten voor doen bij dit project. Ook zijn de verkeersmaatregelen die Rijkswaterstaat eist, 
opgenomen in de raming, wat tevens resulteert in extra kosten.  
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De extra kosten hebben grotendeels te maken met de verkeersmaatregelen – volgend uit de eisen van 
Rijkswaterstaat – en met stijgende grondstof- en bouwkosten. Helaas heeft de bouwsector, net als 
andere sectoren, te maken met fors stijgende prijzen voor materialen en met langere levertijden. Deze 
ontwikkelingen hebben impact op ons als opdrachtgever.  
 
Het aanvullend investeringsbudget bestaat uit de volgende posten: 
 

Aanvullend investeringsbudget   

Rijkswaterstaat: Ramingen 

Verkeersmaatregelen (creëren tijdelijke op- en afrit A15, 
tijdelijk dempen watergang i.v.m. stabiliteit heistelling)      

€ 325.000 

Verwijderen en plaatsen geleidenrail                                 €   75.000 

            Totaal  RWS                                            € 400.000  

  

Groen invulling:  

Groeninrichting scherm €   50.000 

            Totaal groen                                           €  50.000  

  

Geluidsscherm:  

Prijsverhoging geluidsscherm € 100.000 

Prijsverhoging staal €   20.000 

Tijdelijke bouwweg voor assembleren geluidsscherm €   30.000 

Project kosten (o.a. engineering en uitvoering)  € 250.000 

  

         Totaal scherm                                          € 400.000  

  

         Stelpost onvoorzien                                € 100.000  

  

Totaalbedrag €  950.000  

 
Het dempen van de watergang naast het toekomstige geluidscherm vloeit voort als veiligheidseis van 
Rijkswaterstaat voor de borging van een goede doorstroming van de Rijksweg. Tegelijkertijd willen wij de 
Rijksweg gebruiken als tijdelijke op- en afrit en hiervoor hebben wij toestemming van Rijkswaterstaat 
nodig, wat resulteert in aanvullende verkeersmaatregelen met de daarbij horende kosten.  
 
In het aanvullend budget is verder een bedrag van € 50.000 voor een groene invulling opgenomen. Dit is 
de uitwerking van de motie vanuit uw raad d.d. 12 december 2019 om het geluidsscherm te voorzien van 
een groene invulling. Eerder was hier namelijk geen budget voor beschikbaar gesteld.   
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Ook is een stelpost onvoorzien opgenomen voor onzekerheden rondom de eisen van derden, 
prijsstijgingen en leveranties. In het bouwteam worden de werkzaamheden en de kosten zo goed 
mogelijk getoetst door de gemeente, waarbij het aanvullend budget zo optimaal mogelijk wordt benut.  
Wij zien er in het bouwproces tevens op toe dat die werkzaamheden die niet benodigd zijn vervallen en 
dat eisen van derden – waar mogelijk – op andere (goedkopere) manieren uitgevoerd kunnen worden, 
zodat hiermee de kosten zoveel mogelijk gedrukt worden.  
 
De extra uitvoeringskosten worden verwerkt in de 2e Tussenrapportage 2021 
Via deze raadsinformatiebrief willen wij u ook over de verwerking van de extra uitvoeringskosten 
informeren. Omdat het besluit tot realisatie van het geluidsscherm reeds genomen is door uw raad, 
verwerken wij de financiële gevolgen in de 2e Tussenrapportage 2021. De kapitaallasten van deze extra 
investering bedragen ca. € 23.750 per jaar. Aangezien het in dit geval gaat om een substantiële 
verhoging en ten behoeve van transparante en expliciete besluitvorming nemen wij hiervoor een extra 
beslispunt op in het bijbehorende raadsvoorstel bij de 2e Tussenrapportage 2021. 
 
Voorbereidingen voor het project gaan daar waar mogelijk door 
In het bouwteam worden de voorbereidende werkzaamheden, voor zover mogelijk, voortgezet om 
verdere onnodige vertraging zoveel als mogelijk te voorkomen. We komen nu eerst met dit voornemen 
naar uw raad. De voorgenomen start van de uitvoering eind 2021 is nu niet meer haalbaar. Na 
behandeling van de 2e Tussenrapportage 2021 en uiteraard onder de voorwaarde van positieve 
besluitvorming door uw gemeenteraad, worden de werkzaamheden buiten op locatie zo snel mogelijk 
opgestart. 
 
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


