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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, Gemeentestukken 2011-100, agendapunt 5, tot het vaststellen van de Kadernota 2012;  

overwegende dat: 
a. er in Ridderkerk nog steeds maatregelen vereist zijn tegen de overschrijding van de norm 

NO2, waar Nederland uiterlijk op 1 januari 2015 aan moet voldoen; 
b. door de komst van de Tweede Maasvlakte en het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard het 

vrachtverkeer rond Ridderkerk-West verder zal toenemen; 
c. voormalig minister Cramer tijdens de Lokale Klimaattop op 13 februari 2010, heeft toegezegd 

om alles in het werk te stellen om de (NSL-)schermen eerder te plaatsen;  
d. een glazen overkapping van de snelweg en voorfinanciering van de (NSL-)schermen niet 

haalbaar zijn; 
e. duidelijkheid t.a.v. de realisatie van de (NSL-)schermen afhankelijk is van het 

uitvoeringsbesluit dat uiterlijk eind 2011 wordt genomen op basis van de monitoring van juni 
2011;  

 
is van mening dat: 

1. we desondanks ambities moeten koesteren ten aanzien van een gezond milieu in Ridderkerk; 
2. de behoefte aan beleving van rust groeit in Ridderkerk.  

verzoekt het college om: 

a) vóórdat het uitvoeringsbesluit wordt genomen een afspraak te maken met het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, waarbij de wethouder milieu en een kleine raadsdelegatie het belang 
van een snelle plaatsing van schermen tegen luchtvervuiling en geluidsoverlast in Ridderkerk 
onder de aandacht zullen brengen bij de minister; 

b) met Rijkswaterstaat het overleg voort te zetten over welke bomen er volgens een integraal 
plan op welke plaats langs de snelweg kunnen worden geplaatst in het kader van de reductie 
van lucht- en geluidoverlast;  

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De raadsleden, 

 

 

Peter Meij (CDA) Marten Japenga (ChristenUnie)   Arianne Ripmeester (PvdA)  

 

 

Ben Neuschwander (LR) V. Smit (SGP)   Louis van der Spoel (VVD)  



 

Aangenomen Verworpen
 

 

Stemverhouding:  

Voor 25: CDA, CU, PvdA, LR, VVD, D66GL, SGP 

Tegen 0 

Afgedaan in de raadsvergadering van 6 september 2012, na behandeling in de commissie Samen 
wonen van de collegebrief van 10 mei 2012, kenmerk RI12/00524, rapport Groen voor Lucht: aanplant 
langs snelwegen: plaatsen schermen. 

 

 

  

  

 


