
 
 

  
  

Aan de gemeenteraad 

 

2017 – 56 

  

 
AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp: Amendement inzake monitoren lucht en geluid Nieuw Reijerwaard 
 
 
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld het raadsbesluit inzake afdoening motie 2015-71 inzake lucht- en 
geluidmeetpunt Nieuw-Reijerwaard als volgt te wijzigen: 
 
a. de tekst: 
 “overwegende dat de bewoners van de Rijksstraatweg gebaat zijn bij een verbetering van de 
directie leefomgeving”  
 
vervangen door: 
 
“overwegende dat de bewoners van de Rijksstraatweg gebaat zijn bij monitoring van de 
luchtkwaliteit en het geluidniveau en bij een verbetering  van de directe leefomgeving; 
 
overwegende dat monitoring van lucht- en geluidskwaliteit door middel van berekeningen een 
vergelijkbaar beeld oplevert als wanneer een meetpunt wordt geplaatst (tegen lagere kosten);  
 
overwegende dat monitoring door middel van berekeningen informatie oplevert voor het hele 
gebied en een fysiek meetpunt slechts voor een enkele locatie”; 
 
b. de tekst onder  “BESLUIT” te wijzigen in: 
 
1. de luchtkwaliteit van de Rijksstraatweg te monitoren volgens notitie 22104642 “Monitoring 

luchtkwaliteit Rijksstraatweg Ridderkerk” van de DCMR, d.d. 13-4-2016, door middel van 
berekeningen met een rekenmodel uit de milieueffectrapportage van het bedrijventerrein 
Nieuw-Reijerwaard, waarin de verkeersintensiteiten worden ingevoerd;  

 
2. het geluidniveau aan de Rijksstraatweg te monitoren volgens de notitie 22128575 

“Geluidmetingen en monitoring Rijksstraatweg Ridderkerk” van de DCMR, van 18-5-2016, 
volgens variant C, door het opstellen van een akoestisch model Reijerwaard en het uitvoeren 
van berekeningen; 

 
3. met deze monitoring te starten vanaf het opleveren van de ovonde van de IJsselmondse 

Knoop en dit jaarlijks te herhalen gedurende vijf jaar; 
 
4. de raad jaarlijks met een raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten van de 

monitoring; 



 
 

  

  

 

5. een bedrag van maximaal € 75.000 ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de 
monitoring en het nemen van maatregelen ter verbetering van de leefomgeving en het bedrag 
te verwerken in de 1e tussenrapportage 2017 en de begroting 2018-2022; 
 

6. dat Motie 2015-71 is afgedaan. 

 
2. Aanleiding 

De behandeling van het raadsvoorstel “Afdoening motie 205-71 in zake lucht- en geluidmeetpunt 

Nieuw-Reijerwaard. 

 
3. Aspecten 
Motie 2015-71 verzoekt het college zich in te spannen om bij betrokkenen te bevorderen dat een 
meetstation wordt geplaatst aan de Rijksstraatweg en de raad van de resultaten van deze 
inspanningen op de hoogte te stellen. 
Het college heeft het verzoek voorgelegd aan de milieudienst DCMR. Uit de resultaten van het 
onderzoek blijkt dat een andere aanpak dan een permanent meetstation tot meer resultaten en 
inzichten leidt in de luchtkwaliteit en het geluidniveau. 
 
De leefbaarheid voor de bewoners in het gebied heeft de aandacht van de raad. Uit de brief en 
notities van de DCMR, met de resultaten van de mogelijkheden voor uitvoering van de motie, blijkt 
dat een permanent meetpunt niet beantwoordt aan het doel van de motie. In dat geval wordt alleen 
gemeten bij het permanente meetpunt en wordt geen inzicht verkregen in de luchtkwaliteit en het 
geluidniveau in het totale gebied in en rond Nieuw-Reijerwaard. Door te werken met modellen 
ontstaat inzicht in het gehele gebied en uit praktijkervaring en inzicht van deskundigen blijkt dat de 
resultaten vergelijkbaar zijn met metingen. Dit geeft een veelvoud aan informatie in vergelijking met 
één meetpunt. Voor minder kosten wordt meer informatie verkregen. 
Er blijft ook nog budget over voor het nemen van directe maatregelen om op korte termijn de 
overlast te verminderen. 

 

De voordelen zijn: 

a. luchtkwaliteit en geluidniveau wordt gemonitord op een efficiëntere wijze dan met één 
meetpunt; 

b. er wordt gemonitord wanneer de verkeersstromen wijzigen met een duidelijk startpunt en 
eindpunt: vanaf het moment dat de ovonde van de IJsselmondse Knoop in bedrijf komt 
gedurende 5 jaar, in welke periode het bedrijventerrein naar verwachting verder zal worden 
volgebouwd; 

c. bij het monitoren van geluid volgens variant C worden gegevens van het gehele gebied 
verkregen, in plaats van alleen de locatie van één meetpunt; deze variant is optimaal omdat 
deze voor een beperkt budget de meeste informatie oplevert; 

d. er is aandacht voor de bewoners van de Rijksstraatweg omdat zowel monitoring plaatsvindt als 
maatregelen worden uitgevoerd voor verbetering van de leefbaarheid; 

e. er wordt recht gedaan aan de uitvoering van de motie. 

 
 



 
 

  
  

Gemeentestukken: - 
 

  Volgnr. 3 van 3 
 

4. Aanpak/Uitvoering 
Het college geeft te zijner tijd opdracht om de monitoring uit te voeren zoals omschreven in het 
advies van de DCMR.  
Het college informeert de raad bij de start van de monitoring en daarna jaarlijks met een 
raadsinformatiebrief over de uitkomsten van de monitoring. 
Het college neemt maatregelen voor verbetering van de leefomgeving in overleg met een 
representatieve vertegenwoordiging van de bewoners van de Rijksstraatweg en houdt de raad 
hiervan op de hoogte. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Voor de monitoring en de maatregelen voor de leefbaarheid wordt maximaal € 75.000,- ter 
beschikking gesteld. Voor de monitoring gedurende 5 jaar is volgens de inschatting van de DCMR 
circa € 25.000,- nodig, voor de directe maatregelen voor leefbaarheid is dan circa € 50.000,- 
beschikbaar. 
Aangenomen is dat de benodigde verkeerstellingen uitgevoerd worden uit een lopend budget, 
omdat naar verwachting deze stromen toch al zullen worden geteld. 
 
 
 
Het raadslid, 
 
 
 
Anton Rottier, SGP 
 
 
 
 
 
 
Betreft raadsvoorstel nr. 1176665 
Behandeld in de raadsvergadering van 23 maart 2017 
 
 
 
 

Aangenomen Verworpen
 

Niet in stemming gebracht, omdat amendement 2017-55 is aangenomen. 

 

 
 
 
 


