
VRAGEN COMMISSIEVERGADERING 

De commissie: Samen wonen

Vergaderdatum: 3 oktober 2019

Steller en fractie: dhr. P Slaa, Partij 18PLUS

Agendapunt: 4. Geluid- en Luchtmaatregelen Oosterpark 

Portefeuillehouder: dhr. Japenga 

Datum indiening vraag bij griffie: 1 oktober 2019

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 3 oktober 2019

Vraag 1
In de historie  lezen wij  15mrt  2001 dat  er problemen zijn met  de aanleg van de aardewal  bij  het  
Oosterpark. 30 oktober 2001 wordt de aanleg voorlopig uitgesteld.
Wat is de reden dat er sinds 2001 geen grond beschikbaar was?

Antwoord
Op het moment van het besluit in oktober 2001 was de situatie zo dat er onvoldoende grondaanvoer  
was. Dit had te maken met een gebrek aan grond afkomstig uit (bouw)projecten. 

Vraag 2
Waarom is er gerekend met computersimulatie modellen i.p.v. real-meetingen?

Antwoord
Het effect van maatregelen zonder ze daadwerkelijk uit te voeren kan niet gemeten worden. Dit kan 
alleen berekend worden.

Vraag 3
Hoe  representatief  zijn  de  verkeerstellingen  van  het  Waterschap  die  gedaan  zijn  op  de 
Rotterdamseweg van 4 oktober tot 22 oktober 2018 i.v.m. de herfstvakantie?

Antwoord
De verkeerstelling zijn representatief. Het eerste weekend van de herfstvakantie van  20 en 21 oktober 
2018 valt binnen de meetperiode. Dit zorgt er niet voor dat de verkeerstellingen niet representatief zijn.

Vraag 4
Waarom is bij de optie ‘aardewal’ niet ook onderzocht deze te plaatsen op RWS grond? (Oftewel op de 
plek naast de snelweg waar nu de populieren staan)

Antwoord
Vanuit de inrichting van het park is een grondwal van 6 en 8 meter onderzocht. Een wal op alleen 
grond van RWS van 8 meter hoog is niet inpasbaar. Een 6 meter hoge wal is lastig in te passen en  
brengt meer risico’s met zich mee, denk aan het opdrukken van rijksweg, lastig onderhoud. 

Vraag 5
Hoeveel meer opties en ideeën verwacht het college, buiten alle opties die sinds 2001 en 2019 al  
bekend zijn geraakt, nog te gaan vinden tot februari 2020?



Antwoord

- We gaan onderzoeken of de nieuwe technische maatregel diffractoren toegepast kan worden 

langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark;

- We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen langs 

infrastructuur A15 om aan te sluiten bij de uitgangspunten van de Regionale Energie Strategie 

(RES);

- De uitkomsten van het Rapport beoordeling Nalevingsverslag GPP’s Rijkswegen 2017 en de 

hieruit komende acties nemen we mee. 


