
 

  
  

  Koningsplein 1 
  Postbus 271 
  2980 AG Ridderkerk 

  

 

 

 Gemeenteraad Ridderkerk 
 p/a griffie 
  
  
  
  

 
  
  
  

 
Uw brief van:   Ons kenmerk: 366777 
Uw kenmerk:  Contact: Mevr. J. Bos 

 Bijlage(n):  Doorkiesnummer: 0180 451234 
   E-mailadres: j.bos@bar-organisatie.nl 
   Datum: 9 juli 2021 
   

 Betreft: Aanmelding snelwegen A15 en A38 voor het programma OER 

 
 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 2 juli jl. hebben wij u door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de resultaten van 

het onderzoek naar zonnepanelen op het geluidsscherm Oosterpark. Daarbij hebben wij u ook over het 

programma Opwek Energie op Rijksgronden (OER) ingelicht. In deze brief informeren we u nader over de 

aanmelding voor dit programma. 

 

Interbestuurlijke samenwerking voor opwekking langs infrastructuur 

De Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag schaart zich achter de klimaatdoelen van 

Nederland. Inmiddels zijn de RES 1.0 en de Klimaatvisie Ridderkerk vastgesteld waarmee we een 

belangrijke stap zetten richting de realisatie van CO2-reductie. In de RES 1.0 is een belangrijke rol 

weggelegd voor de opwekking van duurzame energie langs infrastructuur. Het Rijk, via het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK), heeft de ambitie om de komende jaren de uitrol van hernieuwbare 

energie op rijksgronden te versnellen. Het aanwijzen van locaties hiervoor vindt plaats in het programma 

Opwek Energie op Rijksgronden (OER). 

 

Door de Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag zijn op bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd 

met Rijkswaterstaat over de verschillende snelwegtracés in de regio Rotterdam Den Haag. Voor de 

snelwegen A15 en A38 in onze regio is duidelijk geworden dat deze na de zomervakantie van 2021 in 

een voorverkenning kunnen worden opgenomen.  

 

Samen met de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Westvoorne, Brielle, Nissewaard, 

Hellevoetsluis en de provincie Zuid-Holland hebben wij besloten een brief te sturen aan de Minister van 

EZK met het verzoek om de snelwegen A38 en A15 van de Maasvlakte tot de tunnel bij de Noord op te 

nemen in het programma OER. Zodra deze brief definitief is ondertekend en verzonden, sturen wij u de 

betreffende brief ter informatie toe.  

 

 



  

 
 
 
 

 

  

 

In de brief is nadrukkelijk aandacht besteed aan het geluidsscherm langs de A15 in het Oosterpark. 

Aangegeven is dat onder andere deze ontwikkeling kansen biedt voor versnelling en optimalisatie van 

duurzame opwek langs infrastructuur. Indien het ministerie van EZK akkoord gaat, zou misschien de kans 

ontstaan dat het geluidsscherm op grond van Rijkswaterstaat (RWS) gerealiseerd kan worden. We 

kunnen nog geen uitspraken doen over hoe kansrijk dit is, omdat we nog in een zeer prille fase zitten.  

 

Dit betekent dat we de voorbereidingen voor de realisatie van het geluidsscherm op de aangewezen 

locatie (in het Oosterpark op het eigendom van het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde) voortzetten 

maar parallel daaraan datzelfde doen voor de locatie op de grond van RWS. Hiermee willen we ervoor 

zorgen dat de realisatie van het geluidsscherm zo min mogelijk vertraagd wordt door een eventuele 

aanpassing van de exacte locatie. 

 

Vervolg 

Als de Minister van EZK een positief besluit neemt over het opnemen van deze wegtracés in de 

voorverkenning, dan zal deze voorverkenning na de zomervakantie 2021 starten.  

 

In deze voorverkenning wordt bepaald op welke locaties langs deze wegtracés het opwekken van energie 

kansrijk is. Vanuit Ridderkerk zal dan in ieder geval opnieuw aandacht worden gevraagd voor het 

plaatsen van het geluidsscherm langs de A15 bij het Oosterpark op grondgebied van RWS. Dit maakt de 

businesscase voor energieopwekking via zonnepanelen op het geluidsscherm namelijk wel haalbaar.  

 

De overige gronden langs de A38, rondom knooppunt Ridderster en langs de rest van de A15 binnen de 

gemeentegrenzen worden ook in beeld gebracht. Vanuit Ridderkerk zal hierbij de Ruimtelijke verkenning 

zonneparken als basis worden gehanteerd.  

 

De voorverkenning is naar verwachting eind 2021 afgerond. Wij zullen u informeren als de resultaten en 

uitkomsten beschikbaar zijn.  

 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,           de burgemeester, 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke          mw. A. Attema 


