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Openbaar  
 

wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

Het college heeft in oktober 2012 de geluidbelastingkaarten (GBK) vastgesteld (zie 
bijlage 1). Deze kaarten laten zien hoeveel geluidsgehinderden er in Ridderkerk zijn. 
Het actieplan Geluid moet het aantal geluidsgehinderden verminderen. 

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

Het actieplan Geluid bevat maatregelen om het aantal geluidsgehinderden te 
verminderen. Aangezien de meeste geluidshinder afkomstig is van wegverkeer zal het 
actieplan voornamelijk gericht zijn op maatregelen die hier effect op hebben. Er wordt 
gekozen voor een beperkt aantal maatregelen met een zo groot mogelijk effect. 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

Het opstellen van het actieplan Geluid is een wettelijke eis uit de Europese richtlijn 
Omgevingslawaai. Deze richtlijn is in het leven geroepen om de geluidsniveaus in de 
omgeving te verlagen. 
Naast deze wettelijke eis is er binnen de gemeente Ridderkerk veel aandacht voor het 
thema geluid. Veel inwoners hebben last van de hoge geluidbelasting.  
  

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

Het actieplan Geluid moest voor 18 juli vastgesteld worden. Hoewel deze datum niet 
meer gehaald kan worden moet het wel zo spoedig mogelijk  worden vastgesteld.   

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 
 
 
 

Maatregelen die genomen moeten worden om de geluidshinder te verminderen zullen 
voornamelijk verkeersmaatregelen zijn. Deze verkeersmaatregelen kunnen vrij prijzig 
zijn en een grote impact hebben. Daarom willen we ons ook beperken tot 3 tot 4 
maatregelen die veel effect sorteren. 
 

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 

Het uitvoeren van het actieplan Geluid.  

planning 6/8    startnotitie in b&w 
5/9    startnotitie in Commissie Samen Leven  
12/9   Vaststellen startnotitie actieplan Geluid 2014-2018 in gemeenteraad 
Week 40/41/42 participatie werkgroep Lucht en Geluid en beleidsplatform N,M&D 
28/11 Vaststellen actieplan Geluid 2014-2018 in gemeenteraad 
 

wie doet er mee?  
(participatie) 

Voor het concept actieplan brengt de DCMR eerst het een en ander in beeld: waar 
zitten bijvoorbeeld de grootste knelpunten in het Ridderkerks wegverkeer? Met 
verkeerskundigen kijken we vervolgens naar de mogelijkheden om deze knelpunten 
aan te pakken/op te lossen. Voorts wordt, in samenwerking met de DCMR, een 
inloopavond georganiseerd voor het beleidsplatform Natuur, milieu en duurzaamheid en 
de werkgroep Lucht en Geluid van het wijkoverleg Ridderkerk West. Op deze avond 
praten we met elkaar over de (on)mogelijkheden van dit actieplan Geluid, welke ideeën 
onze participatiepartners hebben en of die haalbaar zijn en opgenomen worden in het 
actieplan. Participatiepartners hebben direct invloed op de inhoud van het actieplan 
(open participatieve stijl). 
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communicatie Communicatie met participatiepartners, DCMR en afdeling verkeer. 
 

evaluatie In het actieplan Geluid 2014-2018 wordt ook het vorige actieplan geluid kort 
geëvalueerd. Welke acties zijn uitgevoerd en tot welke resultaten dit heeft geleid? 
De evaluatie van het nu op te stellen actieplan volgt dan weer bij het opstellen van een 
nieuw actieplan. 
 

wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

De kosten voor het opstellen van het actieplan bedragen € 11.500. Dit bedrag is al 
beschikbaar. 
De kosten voor het uitvoeren van de maatregelen zijn hier nog niet in opgenomen. Het 
is lastig te bepalen wat de kosten van deze maatregelen zullen zijn. Dit hangt af van 
meerdere factoren en zal ook zeker goed doorgesproken moeten worden met verkeer. 
Aangezien de maatregelen nog niet bekend zijn is er ook niets te zeggen over de 
eventuele kosten. 
 
 

heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Zowel voor de raad als voor de inwoners van Ridderkerk is het verminderen van de 
geluidbelasting een belangrijke zaak. Dit heeft maatschappelijk voldoende draagvlak.
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