
COMMISSIE SAMEN WONEN   AGENDAPUNT  8 

Verzoek voor commissievergadering van: 9 februari 2012 

Verzoek van :      Marten Japenga, ChristenUnie  

Naam onderwerp: schermen langs de rijksweg 

Aanleiding 

Wetswijziging inzake geluidshinder (SWUNG). De toezegging vanuit Den Haag tot plaatsing van 
schermen langs de rijksweg, zoals gedaan tijdens het bezoek van een delegatie van de gemeente aan 
Den Haag. De beantwoording van de door de ChristenUnie over dit onderwerp gestelde vragen. 

Omschrijving 

De Eerste Kamer heeft onlangs een wijziging van de Wet geluidshinder aangenomen. Deze wijziging 
staat bekend onder de naam SWUNG (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). Deze 
wijziging moet gunstige gevolgen hebben voor de verdere bescherming tegen geluidsoverlast. Het 
plaatsen van geluidsschermen ter hoogte van Ridderkerk West komt door deze wet een stap 
dichterbij. Ook het ontbrekende stuk geluidsscherm zal als gevolg van deze wetswijziging kunnen 
worden geplaatst. 

De ChristenUnie heeft aan het college gevraagd of de verschillende sporen die nu lopen aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden. In de eerste plaats betreft dit de schermen die eerder toegezegd zijn. De 
Minister heeft -als het goed is- eind 2011 deze toezegging bekrachtigd met een handtekening. 
Afgesproken is dat met Rijkswaterstaat nog nader kan worden gesproken over de exacte kwaliteit en 
wensen vanuit Ridderkerk. In de tweede plaats de schermen die mogelijk worden gemaakt door 
uitvoering van SWUNG. 

Aanvullend heeft de ChristenUnie de volgende schriftelijke vragen gesteld: 

Is het denkbaar dat alle schermen in een keer worden geplaatst? Of zou dat juist vertragend werken 
op de schermen die inmiddels toegezegd zijn? 

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de eerdere gedachten/wensen met betrekking 
tot aanplant van groen om geluid te reduceren en de luchtkwaliteit te verbeteren?  

Is er op de diverse aspecten adequate regie en is de ambtelijke capaciteit voldoende om goede 
afstemming te bewerkstelligen? Of doen we er wijs aan om nu het ijzer zeer heet is wat extra 
capaciteit in te schakelen?  

De antwoorden op deze vragen zijn bekend geworden na de opstelling van deze gespreksnotitie. De 
antwoorden worden gevoegd bij de vergaderstukken van de commissie Samen wonen of 
nagezonden. Bespreking in de commissie heeft voldoende zin als de vragen door het college ook zijn 
beantwoord. Als fractie rekenen we erop dat de antwoorden op tijd binnen zijn. 

Doel bespreking / beraad 

In de commissie van gedachten wisselen met het college en de raadsfracties over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot het plaatsen van (geluids)schermen en alle daar bijhorende aspecten. 
We hopen na deze avond duidelijk te hebben dat alle aspecten onder controle zijn en van afspraken 
voorzien en voor zover dat niet het geval is dat we voor de ontbrekende punten nadere afspraken 
hebben gemaakt.  

 

 


