
Amendement 2020 - 30

Amendement inzake geluidsmaatregelen Oosterpark Ridderkerk – scherm verhogen 
in de toekomst

Inhoud van het amendement

1. Voorstel

U wordt voorgesteld om:

a. Beslispunt 4.a te wijzigen in: 

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. Beslispunt 4.b te wijzigen in: 

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

c. Beslispunt 5 te wijzigen in:

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.

d. Beslispunt 6 te wijzigen in:

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

realiseren van het geluidsscherm.

e. Beslispunt 8 te wijzigen in:

Een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 550.000,- (excl. btw) voor het realiseren 

van de zonnepanelen op, in of bij het geluidsscherm.

2. Aanleiding

Het voorgestelde geluidsscherm geschikt te maken voor eventuele ophoging.

3. Aspecten

Als in de toekomst een verhoging met 2 meter noodzakelijk is, zullen de kosten daarvan lager zijn, 

dan wanneer geen constructie is aangebracht die rekening houdt met een dergelijke verhoging.

4. Aanpak/Uitvoering

Na aanname van dit amendement wordt het raadsbesluit aangepast.



5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Met het wijzigen van beslispunt 6 is er dekking voor het voorstel.

De raadsleden, 

Pascal Slaa, Partij 18PLUS Jeroen Rijsdijk, Partij van de Arbeid

Edward Piena, VVD Dick Breeman, CDA 

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 57000

Behandeld in de raadsvergadering van 10 december 2020

Samenvatting

Onderwerp is het te plaatsen geluidscherm bij het Oosterpark. 

De raad wordt voorgesteld het besluit zo te wijzigen, dat in de toekomst verhoging van het scherm 

mogelijk is en zonnepanelen op, in of bij het scherm kunnen worden geplaatst.

Uitslag stemming

Het amendement is aangenomen.

Stemverhouding

Voor: 20 (Partij 18PLUS, PvdA, VVD, CDA, SGP, Echt voor Ridderkerk, Leefbaar Ridderkerk)

Tegen: 2 (ChristenUnie)
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