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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Afdoening motie 2015-71 inzake lucht- en 
geluidmeetpunt Nieuw-Reijerwaard 
 

Commissie: 
Samen wonen 9 maart 2017   

BBVnr: 
1115075 

Portefeuillehouder:  
Japenga, M. 

Gemeenteraad: 
23 maart 2017  
 

Raadsvoorstelnr.: 
1176665 

e-mailadres opsteller:  
a.govaart@bar-organisatie.nl 

 Openbaar 

 
Onderwerp 
Afdoening motie 2015-71 inzake lucht- en geluidmeetpunt Nieuw-Reijerwaard 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. In plaats van een lucht- en geluidmeetpost, een bedrag van maximaal € 75.000 beschikbaar te 
stellen voor maatregelen ter verbetering van de leefomgeving en deze te verwerken in de 1

e
 

tussenrapportage 2017.   
2. Motie 2015-71 is afgedaan. 

 
Inleiding 
Op 5 november 2015 heeft de gemeenteraad motie 2015-71 inzake lucht- en geluidmeetpunt Nieuw 
Reijerwaard aangenomen. In deze motie wordt aan het college gevraagd een ‘inspanning te leveren om 
bij betrokkenen te bevorderen dat een dergelijk meetstation wordt geplaatst en de raad van de resultaten 
van deze inspanningen op de hoogte te stellen’. Aan de DCMR is gevraagd om advies aangaande de 
mogelijkheden.  
Uit het advies van de DCMR (zie bijlage 1 voor het volledige advies) kwamen op het gebied van lucht en 
geluid diverse mogelijkheden naar voren. Deze mogelijkheden bestaan echter uit monitoring en 
verbeteren de leefomgeving niet. Ook beleidstechnisch zijn er weinig mogelijkheden om veranderingen 
aan te brengen. Stiller asfalt is bijvoorbeeld geen optie vanwege wringend verkeer en ook het plaatsen 
van schermen is vanuit de verkeersveiligheid afgeraden. 
 
De leefbaarheid voor de bewoners van de Rijksstraatweg tijdens de ontwikkeling grenzend aan het 
plangebied heeft onze aandacht. Om deze reden heeft de gemeente regelmatig overleg met de 
bewonersgroep van de Rijksstraatweg.  Uit de overleggen met de bewoners en de bedrijven op Veren 
Ambacht blijkt dat vooral de onderwerpen geluid, parkeer- en verkeersoverlast en de aanleg van de 
riolering voor hen belangrijk zijn. De verwachte kosten voor een meetstation van rond de € 75.000,- 
kunnen beter worden benut om maatregelen te nemen die een positief effect hebben op de leefbaarheid 
voor de betreffende bewoners aan de Rijksstraatweg. De maatregelen die we met de financiële middelen 
kunnen nemen (gericht op verbetering van het geluid en het terugdringen van de parkeer- en 
verkeersoverlast op de Rijksstraatweg) worden mede in overleg met de bewoners bepaald. In het overleg 
met de bewoners is dit voorstel besproken en maatregelen die de leefbaarheid op korte termijn 
verbeteren hebben dan de voorkeur. Dit in de wetenschap dat lucht- en geluidsmaatregelen op basis van 
metingen zeker niet te verwachten zijn.   
 
Inmiddels zijn de volgende maatregelen getroffen of in voorbereiding die de leefbaarheid ten goede 
komen. Het betreft  het beschikbaar stellen van het parkeerterrein van Alternate aan bedrijven aan de 
Handelsweg voor het parkeren van personenauto’s voor hun personeel, het continueren van de pilot 
vrachtwagenparkeren van de MRDH, het inzetten van verkeersregelaars op de Handelsweg, het 
geluidsaneringsproject en de aanleg van een nieuwe riolering direct grenzend aan de achtertuinen van de 
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woningen aan de Rijksstraatweg. Ook het verlengen van de tuinen tot aan de waterpartij van de Groene 
Buffer zijn in voorbereiding.   
Verder wordt een mogelijkheid voor extra vrachtwagenparkeren op Cornelisland voorbereid. Dit zorgt 
voor ontlasting op Veren Ambacht en heeft een positief effect op de leefbaarheid voor de bewoners van 
de Rijksstraatweg (hiervoor komt later zonodig een separaat voorstel naar de raad). 
 
Voorgesteld is om het bedrag dat de gemeenteraad eventueel beschikbaar zou stellen voor de realisatie 
van een lucht- en geluidmeetpost aan te wenden om in de directe omgeving maatregelen te treffen die 
direct een positief effect hebben op de leefomgeving. Gezien de berekende kosten voor de meetpost 
komt dat neer op een bedrag van €75.000 (bijlage 2 raadsbesluit). 
 
Beoogd effect 
Verbeteren leefomgeving bewoners Rijksstraatweg. 
 
Relatie met beleidskaders 
Maatregelen leiden tot een duurzamere leefomgeving. 
 
Argumenten 

1.1 U heeft gevraagd naar de mogelijkheden aangaande een lucht- en geluidmeetpost nabij de 
Rijksstraatweg in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. De 
DCMR heeft hiervoor een advies opgesteld. Nadeel van een meetpost is dat zij enkel monitort en 
geen bijdrage levert aan een verbetering van de leefomgeving. In overleg met de bewoners wordt 
daarom aan u voorgesteld het bedrag ter beschikking te stellen wat uitgegeven zou worden aan 
een meetpost. 

2.1 Het bedrag van €75.000 is gemiddeld het bedrag wat uitgegeven zou worden aan de  
      Lucht- en geluidmeetpost.  
1.1 Door het opgestelde advies van de DCMR en de daaruit volgende voorstel wordt voldaan aan uw  

vraag zoals opgeschreven in motie 2015-71.     
 
 
Overleg gevoerd met 
DCMR. 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
In overleg met bewoners wordt besproken welke maatregelen er precies genomen kunnen worden om de 
leefomgeving te verbeteren. 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
De maximaal € 75.000 wordt verwerkt in de 1

e
 tussenrapportage 2017. 

Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Duurzaamheid 
Het aanbrengen van maatregelen is een verbetering van de duurzame leefomgeving. 
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Communicatie/participatie na besluitvorming 
De raad heeft besloten geen lucht- en geluidmeetpunt te realiseren nabij de Rijksstraatweg. Zij stelt in 
plaats daarvan, een bedrag van maximaal € 75.000 beschikbaar voor het treffen van maatregelen ter 
verbetering van de directe leefomgeving. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Bijlage 1: advies DCMR 
Bijlage 2: raadsbesluit 


