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Betreft: Concept rapport  

Geachte raadsleden, 

 

In de openbare vergadering van de raad op 3 oktober 2019 is besloten het college opdracht te geven een 

nadere studie uit te voeren naar geluid- en luchtmaatregelen langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark.  

 

In de bijeenkomst geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark van dinsdagavond 10 december 2019 heeft u 

een presentatie gevolgd over de onderwerpen geluid en luchtkwaliteit. Ook is de second opinion op het 

rapport van KuiperCompagnons gepresenteerd. Tijdens deze avond heeft u ideeën aangedragen over 

mogelijke maatregelen om het geluidniveau in de wijk Drievliet te reduceren, deze zijn meegenomen in 

het concept rapport  van het adviesbureau DGMR, 11 mei 2020 

(hierna concept rapport). 

 

Met deze raadsinformatiebrief stellen wij dit concept rapport aan u beschikbaar. 

 

Nieuwe planning 

De wethouder heeft aan u toegezegd dat er voor het zomerreces een discussienota in de commissie 

wordt behandeld en een voorstel direct in de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Door de 

maatregelen van de corona-aanpak is deze planning niet meer haalbaar. 

 

Op 22 september 2020 is de behandeling van de discussienota in de commissievergadering. Uit deze 

vergadering komt naar voren welke maatregel(en) er verder uitgewerkt gaan worden om aan u voor te 

leggen in een voorstel in de raadsvergadering van 10 december 2020. 
  



Commissiebijeenkomst 16 juni 2020  

Tijdens de digitale commissiebijeenkomst van 16 juni 2020 in Microsoft Teams wordt er een presentatie 

gegeven over het concept rapport door de heer Mark Bakermans, adviseur milieu en ruimte van het 

adviesbureau DGMR. 

Op deze bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en u kunt opmerkingen aandragen over 

het concept rapport.  

 

Aan het eind van de bijeenkomst wordt er een inventarisatie gemaakt welke maatregelen meegenomen 

worden in de discussienota voor de commissievergadering in 22 september 2020. 
 

Online participatie met inwoners 

De participatie met onze inwoners gaan we digitaal organiseren. Hoe we de online participatie vorm gaan 

geven wordt op dit moment onderzocht. Een voorwaarde hierbij is dat de inwoners de gelegenheid krijgen 

om vragen te stellen en dat ze opmerkingen kunnen aandragen over het concept rapport.  

bewonersbrief hiervan op de hoogte gesteld. 

 

Graag ontmoeten wij u digitaal op 16 juni 2020 om samen met u te spreken hoe we een beter en 

gezonder woon- en leefklimaat  kunnen realiseren. 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
  

 
 
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
 
 
 
  
Bijlage:  

- Concept rapport van het adviesbureau DGMR, 11 mei 2020 


