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Geachte leden van de gemeenteraad en leden van het college van burgemeester en wethouders, 

Voor U ligt het onderzoeksverslag van de werkgroep Lucht en Geluid. De werkgroep is een onderdeel 

van het wijkoverleg Ridderkerk-West en houdt zich bezig met de geluidsoverlast en de slechte 

luchtkwaliteit als gevolg van de nabijheid van de Rijkswegen A15/A16. 

Waarnaar werd onderzoek gedaan? 

In de polder Nieuw Reijerwaard die grenst aan de A15/A16 en Ridderkerk, is het de bedoeling in 2019 

twee windturbines te plaatsen; in 2020 is er de mogelijkheid voor een derde. Engie Nederland is de 

beoogde bouwer. 

De werkgroep die zich een tegenstander van plaatsing heeft getoond in deze te kleine stedelijke 

ruimte, onderzoekt in dit onderzoeksverslag wat de plaatsing betekent voor de geluidsbelasting voor 

onder andere de bewoners van de langs de A15/A16 gelegen flats aan het Goudenregen- en 

Seringenplantsoen en de rest van Ridderkerk. Bovendien is er in ons verslag aandacht voor 

slagschaduw die in Ridderkerk kan ontstaan na plaatsing van de turbines. 

In het akoestisch rapport dat Pondera Consult voor Engie maakte, komen alleen de geluidswaarden 

van de twee turbines aan bod. Maar om te weten wat de geluidsbelasting op de flats is moeten de 

geluidswaarden van de turbines met in achtneming van de Regel- en meetvoorschriften, opgeteld 

worden bij de waarden die mede door het verkeer van de Rijkswegen A15/A16 worden 

geproduceerd. Die ingewikkelde wiskundige optelsom is door de werkgroep verricht. Met de 

kwalitatieve resultaten daarvan, de conclusies en de consequenties van slagschaduw eindigt ons 

onderzoeksverslag. 

Op 11 oktober 2018 wordt in Den Haag een hoorzitting door de Provincie gehouden. Dan komt deze 

problematiek nader aan bod. 

Met vriendelijke groet, 

Dick de Winter, voorzitter 

PS Het onderzoeksverslag is ook apart naar wethouder Marten Japenga gemaild.


