
RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
14 december 2020

Zaaknummer:
57000

Onderwerp:
Geluidmaatregelen Oosterpark 
Ridderkerk Commissie Samen Wonen

26 november 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 27 oktober 2020;

gelet op 

Wet Milieubeheer en de Wet geluidhinder. 

BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de memo “Inzicht in kosten varianten geluidsscherm en 
zonnepaneleninstallaties” (bijlage 1) en het aanvullend rapport: “Oosterpark Ridderkerk – uitwerking 
effect schermen” van het adviesbureau DGMR d.d. 15 oktober 2020 (bijlage 2).

2. Het college opdracht te geven voor de verdere voorbereiding en realisatie van een geluidsscherm in 
het Oosterpark op het eigendom van het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ).

3. Het college op te dragen om met het NRIJ te komen tot een overeenkomst voor de realisatie van 
het geluidsscherm.

4. Te kiezen voor een geluidsscherm:

a.    Van minimaal 6 meter hoog met een groene inplant aan de zijde van het park, passend in het 
totale groenbeeld. Op, in of bij het scherm is plaatsing van zonnepanelen mogelijk.

b.    Inclusief een constructie om het scherm in de toekomst met 2 meter te kunnen verhogen.

5. Het college opdracht te geven voor de uitwerking en realisatie van zonnepanelen op, in of bij de 
zuidzijde van het geluidsscherm onder voorbehoud dat de businesscase haalbaar is.

6. Een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 8.735.000,- (excl. btw) voor het realiseren van 
het geluidsscherm.

7. Een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor dit geluidsscherm vast te stellen.

8. Een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 550.000,- (excl. btw) voor het realiseren van 
de zonnepanelen op, in of bij het geluidsscherm.



9. Een afschrijvingstermijn van 15 jaar voor deze zonnepaneleninstallatie vast te stellen.

10. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de eerste tussenrapportage 2021. 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Ridderkerk van 14 december 2020.

de griffier,

mr. J.G. van Straalen

de voorzitter,

mw. A. Attema


