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11 juli 2019
 

Geadviseerd besluit
1.  In 2019 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 282.000 voor het verhogen van de 
geluidswal met schermen bij Het Zand.

2.  In 2019 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 228.000 voor het verhogen van de 
geluidswal met schermen bij Drievliet. 

3.  De omschrijving van het investeringskrediet ‘Geluidsreductie Rotterdamseweg/Drievliet’ aan te 
passen in ‘Geluidswal Drievliet’.

4.  In 2019 een budget beschikbaar te stellen van € 107.000 voor de meerkosten van 
geluidsreducerend asfalt op de Rotterdamseweg.

5.  Vanaf 2020 de jaarlijkse dotatie aan de reserve onderhoud verharding te verhogen met € 10.700 
voor toekomstige vervanging van het geluidsreducerend asfalt op de Rotterdamseweg.

6.  De financiële consequenties te verwerken in de 2e Tussenrapportage 2019 en 
Programmabegroting 2020. 
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Raadsvoorstel
Inleiding
De geluidswallen langs de Rotterdamseweg ter hoogte van Drievliet en Het Zand zijn in beheer bij de 
gemeente. Op 4 juni 1996 is het beleid over aanpassingen van bij de gemeente in beheer zijnde 
geluidwerende voorzieningen vastgesteld. Zie bijlage 1 voor de besluitenlijst. In dit beleid is 
vastgelegd dat er éénmaal in de 10 jaar door middel van een akoestisch onderzoek wordt onderzocht 
of de bestaande geluidswallen met schermen nog voldoen aan de oorspronkelijke beoogde maximale 
geluidsniveaus in Drievliet en Het Zand. Laatste onderzoeken zijn uit 2016. Zie bijlage 2 en 3. Uit deze 
onderzoeken blijkt dat in zowel Drievliet als Het Zand niet meer wordt voldaan aan het oorspronkelijk 
beoogd maximale geluidsniveau. Om te kunnen voldoen wordt er op de Rotterdamseweg (ter hoogte 
van de geluidswallen Drievliet en Het Zand) geluidsreducerend asfalt aangebracht door Waterschap 
Hollandse Delta. Daarnaast moeten - als gevolg van verzakking van de geluidswallen - de bestaande 
schermen worden verhoogd en moeten er extra schermen worden geplaatst. Omdat de bestaande 
houten schermen in slechte staat verkeren zullen deze vervangen moeten worden. 

Beoogd effect
Voldoen aan de oorspronkelijk beoogde maximale geluidsniveaus in de wijken Drievliet en Het Zand 
voor een goed woon- en leefklimaat in deze wijken.  

Relatie met beleidskaders
Veel kleuren, één palet, Collegeprogramma 2018-2022 Van palet naar prestatie;

Begroting Thema 10 Gezondheid en duurzaamheid;

Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020;

Beleid inzake aanpassing van bij de gemeente in beheer zijnde geluidwerende voorzieningen (1996). 

Argumenten
1.1 Met het aanvullend krediet kan de verhoging van de geluidswal bij Het Zand worden uitgevoerd.

Het krediet is na het akoestisch onderzoek uit 2016 niet aangepast aan de raming van de benodigde 
maatregelen.

2.1 Met het aanvullend krediet kan de verhoging van de geluidswal bij Drievliet worden uitgevoerd.

Het krediet is na het akoestisch onderzoek uit 2016 niet aangepast aan de raming van de benodigde 
maatregelen.

3.1. De omschrijving van het krediet is nu niet helemaal duidelijk

Door de naamgeving aan te passen in ‘geluidswal Drievliet’ is het duidelijker en in lijn met het krediet 
‘geluidswal het Zand’.

4.1. Het Waterschap voert komend najaar groot onderhoud uit de Rotterdamseweg.

In de Wet geluidhinder staat dat er eerst bronmaatregelen genomen (asfalt) worden en daarna 
overdrachtsmaatregelen (wallen/schermen). Daarom wordt er geluidsreducerend asfalt op de 
Rotterdamseweg aangebracht. De meerkosten van de aanleg worden vanuit de gemeente 
bijgedragen. 

4.2. Het vervangen van een asfaltdeklaag valt onder planmatig onderhoud volgens het Besluit 
Begroting en Verantwoording.

De bijdrage aan het Waterschap wordt daarom niet bekostigd uit de investeringskredieten voor 
geluidsreductie Drievliet en Het Zand. Deze kredieten zijn alleen voor de geluidswal en schermen. 
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5.1. De geluidsreducerende deklaag wordt over 10 jaar vervangen.

Dit valt samen met de reguliere onderhoudscyclus van het Waterschap. Door verhoging van de dotatie 
aan de reserve kan over 10 jaar weer worden bijgedragen in de meerkosten.

 

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
3.1 Bij de wijk Drievliet kan de oorspronkelijk beoogde maximale geluidsniveaus ook gehaald worden 
zonder het toepassen van geluidsreducerend asfalt op de Rotterdamseweg.

In 2016 was het Waterschap Hollandse Delta niet voornemens om geluidsreducerend asfalt aan te 
leggen op de Rotterdamseweg. Er is toen besloten om de geluidswallen met schermen te verhogen. In 
2018 is er in overleg met het Waterschap Hollandse Delta besloten om ook geluidsreducerend asfalt 
aan te leggen.

Uitvoering/vervolgstappen
Het Waterschap Hollandse Delta legt in 2019 geluidsreducerend asfalt aan op de Rotterdamseweg ter 
hoogte van de geluidswallen bij Drievliet en Het Zand.

Het aanbrengen van nieuwe schermen op de geluidswallen bij Drievliet en Het Zand wordt na het 
beschikbaar stellen van aanvullend krediet verder voorbereid en aanbesteed. Naar verwachting 
kunnen de werkzaamheden komende winter plaatsvinden. Beplanting zal moeten worden kortgezet of 
moeten worden verwijderd. Hierbij geldt dat de bestaande vegetatie zoveel als mogelijk moet blijven 
bestaan. 

Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met een verdere zetting van de geluidswal. De 
geluidsschermen worden 0,4 m hoger uitgevoerd. 

Evaluatie/monitoring
In 2026 vindt weer een akoestisch onderzoek plaats. 

Financiën
In de programmabegroting 2019 is voor geluidswal ’t Zand een investeringskrediet opgenomen van € 
194.000 (FCL 72106014). Actuele kostenramingen komen uit op een benodigd bedrag van € 476.000. 
Er is dus een aanvullend krediet nodig van € 282.000. De kapitaallasten van het aanvullend krediet 
zijn € 14.100 per jaar. Hiervoor is geen dekking. 

In de programmabegroting 2019 is voor geluidsreductie Rotterdamseweg/Drievliet een 
investeringskrediet opgenomen van € 146.000 (FCL 72106005). Actuele kostenramingen komen uit 
op een benodigd bedrag van € 374.000. Er is dus een aanvullend krediet nodig van € 228.000. De 
kapitaallasten van het aanvullend krediet zijn € 11.400 per jaar. Hiervoor is geen dekking.

Voor de meerkosten van de aanleg van geluidsreducerend asfalt op de Rotterdamseweg ter hoogte 
van de geluidswallen bij Drievliet en Het Zand is in 2019 een budget nodig van € 107.000. Hiervoor is 
geen dekking. 

De jaarlijkse dotatie aan de reserve onderhoud verharding wordt vanaf 2020 verhoogd met € 10.700, 
zodat over 10 jaar (als de asfaltlaag weer wordt vervangen)  de meerkosten voor het 
geluidsreducerend asfalt weer kunnen worden bijgedragen.   Voor deze lasten is geen dekking 
beschikbaar.
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De financiële gevolgen worden verwerkt in de 2e Tussenrapportage 2019 en de programmabegroting 
2020.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
Door het verhogen van de geluidswallen met schermen en de aanleg van geluidsreducerend asfalt op 
de Rotterdamseweg verbeteren we het woon- en leefklimaat.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Bewoners worden via het Wijkoverleg betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de 
geluidswal. 

Het waterschap communiceert via de lokale kranten over de werkzaamheden aan de 
Rotterdamseweg. 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Bijlage 1 Besluitenlijst van 4 juni 1996 Vaststelling beleid.pdf  
2. Bijlage 2 Akoestisch onderzoek Geluidsbelasting ten gevolge van verkeer Rotterdamse weg 

Woningen wijk Drievliet, 31 maart 2016 van KuiperCompagnons  
3. Bijlage 3 Akoestisch onderzoek Geluidsbelasting ten gevolge van verkeer Rotterdamse weg 

Woningen wijk Het Zand in Ridderkerk, 8 juni 2016 van KuiperCompagnons  
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
11 juli 2019

Zaaknummer:
64669

Onderwerp:
Geluidshinder Rotterdamseweg

Commissie Samen wonen
27 juni 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 3 juni 2019,

gelet op 

De Wet geluidhinder.

BESLUIT:

1. In 2019 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 282.000 voor het verhogen van de 
geluidswal met schermen bij Het Zand.

2. In 2019 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 228.000 voor het verhogen van de 
geluidswal met schermen bij Drievliet. 

3. De omschrijving van het investeringskrediet ‘Geluidsreductie Rotterdamseweg/Drievliet’ aan te 
passen in ‘Geluidswal Drievliet’.

4. In 2019 een budget beschikbaar te stellen van € 107.000 voor de meerkosten van 
geluidsreducerend asfalt op de Rotterdamseweg.

5. Vanaf 2020 de jaarlijkse dotatie aan de reserve onderhoud verharding te verhogen met € 10.700 
voor toekomstige vervanging van het geluidsreducerend asfalt op de Rotterdamseweg.

6. De financiële consequenties te verwerken in de 2e Tussenrapportage 2019 en 
Programmabegroting 2020. 


