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Vraag 1
In het stuk vinden wij terug dat het aantal dB op een groot deel van de gevels de gewenste norm van 
48dB overschrijdt. Er zijn drie oplossingen voor reductie genoemd waarvan er twee een groot effect  
hebben. Wat is de kostenindicatie betreft dit plan voor:

A- Het verlagen van de snelheid naar 30km in combinatie met normaal asfalt?
B- Het aanbrengen van zogenoemd ‘stil asfalt’ in combinatie met 30km of 50km zone?

Antwoord
Geluid:
Vanuit  geluid  heeft  het  verlagen  naar  een  rijsnelheid  van  30  km/h  en  het  toepassen  van  geluid 
reducerend asfalt geen toegevoegde waarde omdat bij 30km/h het motorgeluid overheersend is. Bij 50 
km/h is het bandengeluid overheersend.

Kosten:
In het kader van dit bouwproject is het niet mogelijk om de weg her in te richten naar 30 km/h omdat dit 
bezien moet worden in het grote geheel met ook het centrum, zie ook antwoord 2.

Vraag 2
Wat is de kostenindicatie voor beide opties uit vraag 1, betreft de gehele centrumring?

Antwoord
Toekomstige verkeersmaatregelen:
Op dit moment wordt het mobiliteitsplan Ridderkerk opgesteld. Onderdeel hiervan zijn de 
netwerkstructuren in Ridderkerk voor auto en langzaam verkeer. Dit netwerk is bepalend om te zien 
waar een snelheid van 30 km/u zou kunnen vanuit de verblijfsfunctie, maar vooral waar 50 km/u 
behouden zou moeten blijven vanuit de bereikbaarheid en doorstromingsfunctie voor het autoverkeer. 

Kosten:
Kosten hangen samen met keuzes die gemaakt worden en maatregelen die genomen gaan worden:  
Het mobiliteitsplan Ridderkerk is niet zover dat hiervoor een exploitatie bekend is.

In algemene zin kan worden opgemerkt dat de kosten van toepassing van stil asfalt circa 60% hoger ligt 
dan de toepassing van regulier asfalt.


