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1. Second opinion geluidsche|
A2
2. Voorstel eindafrekening
Beslult coizege
1.Het geschil met de aunnemer van het geluidscherm A2 terfinale kwljting schikken voor f 1.475.000,00 exclusiej de
waarde van de beroepzaak aangaande een aan de gemeente toegewezen korting;
z.over definanciële dekking wordt nog een afzonderllk besluit genomen.
digitaal besluit 24 oktober 2014
Aanvullend heeft het college op 28 oktober 2014 met betrekking tot dejinanciële dekking besloten tot:
.1. een onttrekking uit de reserve Onderhoud geluidscherm A2 f 1.203.509
2. het opheffen van de bestemmingsreserve onderhoud Bisonsport f 81.491,-
3. een onttœkking aan de Algemene reserve f 190.000,-
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Advies te nemen besluit
1. Het geschil met de aannemer van het het geluidscherm A2 ter finale kwijting schikken voor
f 1.475.000,00 exclusief de waarde van de beroepzaak aangaande een aan de gemeente
toegewezen korting.
2. Instemmen met de financiële a|ikkeling en dekking.
TOELICHTING
Inleiding
Sinds 2008 lopen tussen gemeente en Ballast Nedam verschillende wederzijdse claims en
rechtszaken naar aanleiding van de bouw van het geluidscherm A2 ter hoogte van Maarssenbroek.
Medio 2014 heeft de podefeuillehouder voorgesteld van beide padijen twee 'onafhankelijke'
vedegenwoordigers om tafel te zetten om af te tasten of een schikking mogelijk is.
Hiertoe heeft ambtelijk contact plaatsgehad
geresulteerd in een voorstel tot finale kwijting.
Argumenten
1.1 De voorgestelde schikking bedraagt de helft van de oorspronkelijke claim.
De Raad voor Arbitrage bouw heeft in 201 1 in een tussenvonnis geoordeeld dat de gemeente
een koding van f 1.776.330,- toekomt. In hoger beroep is de gemeente veroordeeld tot het
betalen van f 1.322.990,20. Ballast Nedam dient gecorrodeerde aluminiumplaten te vervangen
en een korting van f 447.525,- te verstrekken. Tegen deze uitspraak zijn beide partijen in hoger
beroep gegaan. Ballast Nedam beroept zich inmiddels op een claim van f 2.657.442,--.
Vermeerderd met rente bedraagt de waarde nu f 3.263.339,--. Voor de opbouw van de claim
wordt verwezen naar de bijlage.
met vedegenwoordigers van Ballast Nedam. Dit heeft
Na een oriënterend gesprek tussen vedegenwoordigers van Ballast Nedam en gemeente, stelde
Ballast Nedam een schikking van f 2.300.000,- voor. Het tegenvoorstel van de gemeente was
f 900.000,-, alsmede de mogelijkheid het onderhoud van het scherm voor vijf jaar te gunnen en
af te zien van de claim van het vervangen van de gecorrodeerde platen.
Onderhoud heeft voor wederpadij geen waarde. Uiteindelijk kwamen partijen tot een
schikkingsvoorstel van f 1.850.000,- ter finale kwijting of f 1.600.000,- exclusief het Iopende
geschil van de korting. De koding is al verrekend, waardoor deze in het slechtste geval nog aan
Ballast Nedam kan worden toegekend en wij deze alsnog moeten vergoeden.
De gemeenteadvocaat heeft een second opinion uitgevoerd. Deze meent dat een deel van de
vordering buiten beschouwing moet blijven, omdat deze te Iaat in de eis zijn ingebracht.
Uiteindelijk is Ballast Nedam een schikking voorgesteld van f 1.200.000, vermeerderd met
wettelijke rente, f 1.475.000,--. Dit bedrag zal nog in 2014 aan Ballast Nedam worden voldaan.
Het Iopende geschil over de koding, wordt aan de rechter voorgelegd.
De advocaatkosten Iopen hoog op, in de eerste helft van 2014 bedroegen deze al f 23.000,-.
Toename van de juridische kosten wordt nu voorkomen.
1.2 De huisadvocaat heeft een quickscan uitgevoerd om te bepalen welke kans op succes de
Iopende procedures hebben. In de eerste instantie werden claims van Ballast Nedam afgewezen,
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Iater werden deze toegewezen. Op basis van de conclusies van de huisadvocaat is de schikking
aangepast. Voor de inhoud van het advies wordt verwezen naar de bijlage.
2.1 Er is geen rese|ering gemaakt voor de a|ikkeling van het geschil.
De claim bedraagt f 1.475.000,-, de a|ikkeling van de claim wordt meegenomen in de
jaarrekening 2014. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2014 f 9,72 miljoen (stand
Begroting 2015), deze dient minimaal f 9 45 miljoen groot te zijn als buffer voor het opvangen
!
van risico's. De huidige stand van de AR Is onvoldoende groot om deze claim op te vangen.
Indien wij de koding van f 447.525 alsnog moeten betalen, zal hiervoor binnen begroting
financiële dekking moeten worden gevonden.
Omdat de algemene reserve ontoereikend is, kan de claim als volgt worden gedekt:
* De reserve Onderhoud geluidscherm A2 wordt aangewend, waarvan de totale omvang
f 1.200.000,- bedraagt.
@ Indien uw college in 2014 een besluit neemt over verkoop van het voormalige
bibliotheekgebouw Maarssenbroek (geraamde verkoopopbrengst ten minste
E 700.000,$.
. De verkoopopbrengst van de voormalige bibliotheek Maarssenbroek dient te worden
toegevoegd aan de AR om deze op een hoger niveau te brengen. Het restant van de claim
kan in dat geval worden gedekt uit de aangevulde algemene reserve.
Het Iopende geschil is opgenomen in als risico aangemeld maar vanwege te lage score is deze
niet opgenomen als risico in de begroting.
Kan|ekeningen
1.1 Bij het aangaan van een schikkingsvoorstel blijft de uitspraak van de rechtbank over de
wedecijdse rechtmatigheid van de diverse claims achte|ege. Wij nemen hiermee het risico dat
een gerechtelijke uitspraak uitèindelijk voordeliger zal zijn dan het schikkingsbedrag.
1.2 Arbiters hebben een bedrag ad f 447.525,- toegewezen aan korting, welk bedrag inmiddels is
verrekend met de door de Gemeente erkende termijnen ad f 1.770.523,20. Over de hoogte van
de korting Ioopt de vernietigingsprocedure bij de Rechtbank Amsterdam. Mede gebaseerd op de
conclusie van antwoord d.d. 4 juni 2014 geldt dat het risico van vernietiging van dit oordeel van
arbiters zeer beperkt is.
1.3 Wij zien af van de claim om de gecorrodeerde aluminiumplaten te Iaten vervangen omdat
vooralsnog wordt aangenomen dat de corrosie slechts visueel is. Indien de corrosie op lange
termijn tot extra onderhoudskosten Ieidt, komen deze ten Iaste van de onderhoudsvoorziening.
Uitvoering
Na instemming van uw college zal de huisadvocaat een overeenkomst ter finale kwijting opstellen.
Communicatieparagraaf
Er wordt een persbericht veconden, na a|ikkeling van de procedure.
Raadsinformatiebrief
De raad zal via een ingelaste besloten werksessie worden ge'l'nformeerd.
Financiële paragraaf
Voor de financiële dekking wordt verwezen naar argument 2.1. Overige aspecten verband houdende
met de claim:
. Bij inzet van de onderhoudsresewe geluidscherm n moet deze vanaf 2015 weer versneld
worden opgebouwd voor toekomstig onderhoud.
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. Daartoe moeten de jaarlijkse stortingen in de reserve Bruggen, f 100.744, vanaf 2015 in de
reserve Onderhoud geluidscherm A2 worden gestod i.p.v. in de reserve Bruggen (deze
reserve wordt tot op heden niet ingezet).
* Het huidige saldo uit de reserve Bruggen (f 552.965) houden wij in stand voor
onderhoudswerkzaamheden aan bruggen.
* De meerjarenonderhoudsplannen voor de openbare ruimte (bruggen, groen e.d.) worden
vôôr de Voorjaarsnota 2015 uitgewerkt op basis van de IBoR-normen.
. De jaarlijkse stodingen tot het opbouwen van de noodzakelijke onderhoudsvoorzieningen
openbare ruimte worden op basis van de vastgestelde onderhoudsplannen betrokken bij de
Voorjaarsnota 2015.
Juridische paragraaf
Zie bijlage.
Risicoparagraaf
Het Iopende geschil is opgenomen
als risico in de begroting 2015. Dit risico kan vervallen.
Duucaamheidsaspecten
Nvt.
Overige aspecten
Nvt.
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