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AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp Amendement inzake een permanent lucht- en geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard 
 
 
1. Voorstel  
U wordt voorgesteld de tekst van het voorgestelde besluit te vervangen door: 
  
1. zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen zes maanden na vaststelling van dit besluit, een 

permanent lucht- en geluidmeetpunt voor het meten van stikstofoxide (NOx) en fijnstof (PM10) in 
Nieuw Reijerwaard te laten plaatsen, op een locatie in overleg met DCMR vast te stellen; 

2. de aanschafkosten / kosten eerste jaar van dit permanente lucht- en geluidmeetpunt, geschat 
op € 67.500 exclusief btw uit de algemene reserve te dekken; 

3. hiertoe een begrotingswijziging vast te stellen; 
4. de komende vijf jaar de jaarlijks geschatte kosten van € 15.000 exclusief btw voor beheer en 

rapportage van dit permanente lucht- en geluidmeetpunt in de begroting op te nemen;  
5. de kosten voor het doen van geluidsmetingen conform variant B continue meting geluid en 

periodieke telling wegverkeer van € 10.000, genoemd in de brief van DCMR met hun kenmerk 
9999998 9999157134, de komende vijf jaar in de begroting op te nemen;  

6. dat motie 2015-71 is afgedaan. 
 
2. Aanleiding  
De behandeling van het voorstel tot afdoening van motie 2015-71 inzake lucht- en geluidmeetpunt 
Nieuw-Reijerwaard. 
 
3. Aspecten  
De nagenoeg unaniem aangenomen motie vraagt om de plaatsing van een lucht- en 
geluidmeetpunt. Plaatsing daarvan is de meest logische wijze van uitvoering van deze motie. De 
door het college aangevoerde argumenten zijn naar onze mening onvoldoende om van plaatsing af 
te zien. Dit geldt te meer daar plaatsing een nadrukkelijke wens is van de bewoners in het gebied. 
 
Bewoners van de Rijksstraatweg (tussen Nieuw Reijerwaard en Veren Ambacht) hebben nu al last 
van geluidoverlast en slechte luchtkwaliteit. Toekomstige ontwikkelingen in het gebied zullen een 
nog zwaardere belasting geven.  
 
Meten van de lucht en het geluid geeft een beter en realistischer beeld van de belasting dan het 
alleen berekenen. De resultaten van berekenen zijn afhankelijk van de invoer van gegevens.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na aanname van dit amendement wordt de tekst van het raadsbesluit aangepast en geeft het 
college uitvoering aan het raadsbesluit. 
 



 
 

  

  

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De aanschafkosten/kosten in het eerste jaar, te weten € 67.500,-, worden gedekt uit de algemene 
reserve. Bij aanname van dit amendement is een zodanig besluit genomen over de financiën dat 
direct tot aankoop en plaatsing kan worden overgegaan.  
 
De jaarlijkse kosten worden opgenomen in de nog op te stellen ontwerpbegrotingen. 
 
De raadsleden, 
 
 
 
Ad Los    Edward Piena  Jeroen Rijsdijk  Leen Kruithof 
Echt voor Ridderkerk  VVD   PvdA   CDA 
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