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Geachte dames en heren, 

 

Via deze weg informeer ik u over de huidige stand van zaken van het project Vervanging geluidscherm 

Muggenburg.  

 

Participatie 

Na betrekken van omwonenden en de bewoners uit de buurt, werd ons duidelijk dat men erg veel 

waarde hecht aan het doorzicht en lichtinval van het scherm. Het plaatsen van een aarden geluidswal 

werd daarom door de bewoners niet als optie gezien. Dit resulteerde in het feit dat wij destijds inzetten 

op 1 op1 vervanging van het bestaande scherm met hoge transparantie als ontwerpeis. 

Ook werd duidelijk dat in het verleden bewoners actief met ons samenwerkten aan het schoonhouden 

van het scherm. Ook nu zoeken wij deze samenwerking graag weer op. Daarom gaan we met de 

bewoners om tafel om te zoeken naar goede participatiemogelijkheden en -afspraken. 

 

Dubbelgebruik door energieopwekking 

Tijdens de aanbestedingsprocedure heeft ook u aanvullende wensen kenbaar gemaakt. Uw wens was 

om dubbelgebruik toe te passen en dit zichtbaar als voorbeeld uit te dragen. Hierna hebben wij de eis 

van het project gewijzigd en dit aspect toegevoegd.  

 

Verkenningen zijn uitgevoerd naar mogelijke innovaties en oplossingen om het dubbelgebruik mogelijk 

te maken en te exploiteren. Met name het innovatieve karakter en het brede pallet aan mogelijkheden 

hebben ervoor gezorgd dat deze verkenning meer tijd heeft gevraagd dan aanvankelijk was 

ingeschat.  

 

De conclusie van de verkenning is dat de betreffende locatie qua omvang en ligging niet voldoende 

rendabel is te maken voor een dergelijke installatie. Door hergebruik van materialen van de oude 

constructie en het gebruik van glaspanelen is dit project duurzaam te noemen.  

 

Voortgang 

Na bovenstaande conclusie is in samenwerking met afdeling inkoop een gesprek geopend met de 

laagste inschrijver van de oorspronkelijke aanbesteding. Door het herzien van een aantal technische 

uitgangspunten is een aanbieding ontstaan die voldoet aan onze wensen.  We bekostigen het 

geluidsscherm uit reeds beschikbare middelen, zonder invloed op de verwachte levensduur van dit 

nieuwe kapitaalgoed.  

 

College heeft voorgenomen akkoord te gaan met deze aanbieding. Hiermee wordt het bestaande 

kapotte scherm vervangen door een nieuw scherm, dat voldoet aan de wens van de omwonenden. 

Extra aandacht voor duurzaamheid is verwerkt in hergebruik van materialen van de oude constructie. 

Door de kunststof-panelen uit de oorspronkelijke aanbieding te wijzigen naar glaspanelen, is de 
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toepassing van milieubelastend materiaal in grote omvang beperkt. Na realisatie is de geluidswering 

voor de wijk Muggenburg weer hersteld conform de wet geluidhinder.  

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Hans Heddes 

 

 

 

 


