
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN DAAN KARDOL (SGP), EDWARD PIENA (VVD) EN LEEN 
KRUITHOF (CDA) INZAKE HANDHAVING VERKEERS- EN GELUIDSOVERLAST OP EN 
NABIJ DE RIJKSSTRAATWEG. 
 
Voorgesteld: 15 oktober 2015 
 
Nr. 2015 – 55 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van de zienswijze op het voorgenomen 
besluit van het college van burgemeester en wethouders om niet tot aankoop van woningen aan de 
Rijksstraatweg over te gaan of daaraan financieel bij te dragen; 
 
overwegende dat: 
 

- de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard heeft besloten niet tot aankoop van de 
woningen buiten het inpassingplan over te gaan; 
 

- uit het voorstel blijkt dat het college voornemens is te besluiten ook niet tot aankoop van de 
woningen aan de Rijksstraatweg over te gaan;  
 

- de bewoners aan de Rijksstraatweg nog steeds veel overlast ervaren in de omgeving van de 
bedrijven op Verenambacht;  
 

- de handhaving op deze overlast op Verenambacht beter zou kunnen en moeten; 
 

- extra handhaving op Verenambacht niet ten koste van inzet elders hoeft te gaan, nu de raad 
met motie 2014 – 10 om extra BOA-capaciteit heeft gevraagd; 
 

- de portefeuillehouder tot op heden op dit punt geen concrete invulling heeft gegeven aan de 
inzet van BOA’s; 
 

is van mening dat: 
 

- handhaving van elke vorm van (verkeers-)overlast op Verenambacht prioriteit zou moeten 
krijgen; 

 
verzoekt het college om: 
 

- de BOA-capaciteit in het BOA-jaarplan voor 2016 en verder in ieder geval in te zetten op 
bestrijding van elke vorm van (verkeers-)overlast op en nabij de Rijksstraatweg (zoals per 
direct op Verenambacht). Als blijkt dat deze extra capaciteit niet afdoende is voor een 
adequate handhaving de raad hierover nog dit jaar te informeren.  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Daan Kardol (SGP)  Edward Piena (VVD)  Leen Kruithof CDA) 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 21: SGP, VVD, CDA, P18P, EvR, LR 
Tegen 7: D66/GL, CU, PvdA 
Mw. E. Berkhout heeft zich van stemming onthouden 

 


