
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 
• Vragensteller: Tjalke Alkema, ChristenUnie 

• Onderwerp/vergaderstuk: Rowdies Ridderkerk en geluidsscherm Oosterpark 

• Vergaderdatum: 12 januari 2023 

• Portefeuillehouder: P. Meij 

• Datum indiening vraag: 10 januari 2023 

• Datum ontvangst antwoord: 12 januari 2023 

Vragen en antwoorden 
Vraag 1 

Geluidswal wordt nu in kokosvariant voorgesteld. Is het gekozen materiaal op geen enkele wijze 

van invloed op de daadwerkelijke geluidsbelasting? 

Antwoord 1 

Nee, dat heeft geen invloed.  

Het materiaal moet een minimale dichtheid per m2 hebben om geluid tegen te kunnen houden. De 

dichtheid moet minimaal 40 kg per m2 zijn.  

De leveranciers van deze type schermen geven aan minimale levensduur van 40 jaar haalbaar is.  

In de aanbesteding nemen we onder andere deze eisen m.b.t. dichtheid en levensduur mee. 

Vraag 2 

Is de kokos variant een net zo duurzame keuze als een variant van staal en beton. Wat is de te 

verwachten levensduur van een kokosscherm? 

Antwoord 2 

Zie antwoord 1. 

Vraag 3 



Heeft dit college ambities om te willen gaan voldoen aan de (vernieuwde) WHO normen, of is het 

voldoen aan de wettelijke vereisten voldoende? Welke ambities wil het college opnemen in het 

nieuw op te stellen actieplannen voor lucht- en geluid? 

Antwoord 3 

In het huidige Actieplan geluid staan de beleidswaarden (onze ambitie) van de gemeente voor 

geluid. We hebben voor wegverkeer een plandrempel van 63 dB en een ambitiewaarde van 59 

dB. Bij het herzien van het Actieplan geluid en Actieplan Lucht in een gezamenlijk Programma 

Geluid & Lucht worden de beleidswaarden (plandrempels en ambitiewaarde) onderzocht en 

heroverwogen. 

Vraag 4 

De NRIJ wil het scherm niet gaan onderhouden. Geldt dat ook voor de groene aankleding van het 

scherm? Dat is toch niet efficiënt om het onderhoud door 2 partijen te laten uitvoeren? Is daar 

geen andere oplossing voor denkbaar? 

Antwoord 4 

De gemeente is als eigenaar van het scherm inclusief groene aankleding verantwoordelijk voor 

een efficiënt onderhoud van het hele scherm. Er zijn nog geen afspraken gemaakt welke partij het 

onderhoud gaat uitvoeren.  

Vraag 5 

Door het ontvangen en lezen van de inspreektekst 3VO-Biotoop weten we nu dat er ruimte was 

gereserveerd voor een derde veld. Heeft deze reservering, waar we destijds al commissie niet 

over zijn geïnformeerd, ervoor gezorgd dat er geen aanpassing mogelijk was om het Essenlaantje 

te sparen? 

Antwoord 5 

Met de raadsinformatiebrief van 5 juni 2020 is de raad geïnformeerd over het onderzoek 

Huisvesting Ridderkerk Rowdies. In de rapportage is in paragraaf 2.2. opgenomen dat de 

Ridderkerk Rowdies een wens hadden voor een 3e veld. 

In de voorbereiding voor het raadsvoorstel “Herhuisvesting Rowdies in het Oosterpark” (december 

2020) hebben de Rowdies in hun PVE (waarnaar wordt verwezen door insprekers) opgenomen 

dat de vereniging de wens had een derde veld te krijgen. Hier is naar gekeken, maar deze wens is 

niet gehonoreerd en derhalve daarom niet opgenomen in het raadsvoorstel “Herhuisvesting 

Rowdies in het Oosterpark”. Er is dus geen sprake van een reservering voor een 3e veld. Dit had 

daarom geen invloed op de positionering van de twee velden ten opzichte van het Essenlaantje. 



Vraag 6 

Het vorige college was vrij stellig dat er géén aanpassingen mogelijk waren rond de Rowdies om 

daarmee het Essenlaantje te sparen. Waarom denkt het nieuwe college nu wel dat dit mogelijk is? 

Waar denkt men nu de oplossing te kunnen vinden? 

Antwoord 6 

In de eerdere planvorming is uitgegaan van de door de bond vereiste afmetingen van het honk- en 

softbalveld. Het softbalveld zou komen te liggen op het huidige honkbalveld. Het nieuwe 

honkbalveld zou voor een deel het Essenlaantje overlappen.  

Het bestuur van de Rowdies heeft aangegeven bereid te zijn een concessie te doen voor het 

honkbalveld.  De Rowdies geven aan dat het voor hen belangrijk is dat het nieuw te realiseren 

softbalveld gaat voldoen aan de eisen van de bond.  

Overleg met de bond moet duidelijkheid geven of afwijking van de door hen gestelde eisen kan 

worden toegestaan.  

Vraag 7 

In de vorige raadsperiode gaf het college aan dat verhuizen van de Rowdies geen optie was, en 

zeker niet ver buiten Drievliet. Wat is hierin gewijzigd, waardoor dit college wél kansen ziet in een 

heel ander deel van Ridderkerk? 

Antwoord 7 

Samen met Rijkswaterstaat beginnen we binnenkort in het kader van het project Opwek Energie 

Rijksgrond (OER) aan onder andere een verkenning van de gronden tussen de A38 en Sportpark 

Reijerpark. Daarbij wordt onderzocht hoe deze percelen rond de A38 kunnen worden benut voor 

een combinatie van energieopwekking met sport- en recreatie. Eerder was dit geen optie. 

Vraag 8 

Welke consequenties hebben deze voorgestelde wijzigingen ten aanzien van planning van 

realisatie van: 

Geluidsscherm Oosterpark 

Herinrichting Oosterpark 

Uitbreiding Rowdies? 

Schuiven de realisatietermijnen (ver) naar achter? 



Antwoord 8 

Het heeft geen invloed op de planning van de realisatie van het geluidsscherm. We hopen te 

starten met de voorbereidende werkzaamheden in het najaar van 2023. 

In Aanpak Oosterpark was opgenomen dat we zouden starten met de oostkant van het 

Oosterpark, omdat de werkzaamheden ten behoeve van de Rowdies en het geluidsscherm daar 

zouden beginnen. Nu de invulling van het oostelijk gebied nog niet duidelijk is, kunnen we dat niet 

doen. We denken daarom te gaan starten met voorbereidingen voor werkzaamheden in het 

westelijk deel van het Oosterpark. Na besluitvorming over voorliggend raadsvoorstel zullen we ons 

hierop bezinnen en u informeren over een nieuwe fasering voor de Aanpak Oosterpark. 

Voor de Herhuisvesting van de Rowdies heeft dit consequenties voor de planning van de 

voorbereiding en uitvoering van der herhuisvesting. De exacte consequenties hangen af van de 

locatie waar de Rowdies worden geherhuisvest. In het Oosterpark zou dit relatief snel kunnen. 

Eventuele realisatie op de gronden langs de A38 (als alle eigenaren en belanghebbenden (oa 

Provincie) hier ook mee akkoord zijn) zou mogelijk pas over minimaal 4 a 5 jaar kunnen starten, 

nadat de vereiste ruimtelijke procedures doorlopen zijn. 
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