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Motie groen scherm Rotterdamseweg
Inhoud van de motie
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel Geluidmaatregelen
Oosterpark Ridderkerk, van burgemeester en wethouders, tot verdere voorbereiding en realisatie
van een geluidsscherm in het Oosterpark;
overwegende dat:
1. door geen geluidswerende maatregelen te nemen vanaf de A15 langs de Rotterdamseweg er
een tochtgat ontstaat;
2. dit tochtgat niet bijdraagt aan reductie van geluid;
is van mening dat:
a. door het plaatsen van een groen scherm langs een deel van de Rotterdamseweg het tochtgat
wordt gedicht;
b. met de te plaatsen groen scherm een reductie van geluid mogelijk wordt gemaakt en dit zorgt
voor een verdere verbetering van het woon- en leefklimaat voor de wijken Drievliet en Oost.
verzoekt het college om:
1. te onderzoeken wat de effecten op het aspect geluid zijn van een groen scherm met een vaste
hoogte van 2,5 meter over maximaal 350 meter langs de Rotterdamseweg ter hoogte/vanaf de
A15 en daarbij de integrale kosten van aanleg en onderhoud in beeld te brengen;
2. te onderzoeken wat de effecten op het aspect geluid zijn van een groen scherm met een
oplopende hoogte van 2 meter tot 5 meter over maximaal 350 meter langs de
Rotterdamseweg ter hoogte/vanaf de A15 en daarbij de integrale kosten van aanleg en
onderhoud in beeld te brengen;
3. de raad vóór medio juli 2021 een presentatie te geven over de mogelijke plaatsing van een
groen scherm langs de Rotterdamseweg, uitgaande van de referentiesituatie van een 6 meter
hoog scherm langs de A 15;

en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,
Ilse Verdiesen, VVD Ridderkerk

Pascal Slaa, Partij18Plus

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Algemene informatie
Betreft raadsvoorstel nr. 57000
Behandeld in de raadsvergadering van 14 december 2020
Samenvatting
Onderwerp is een groen scherm langs de Rotterdamseweg. Het college wordt verzocht de
effecten en kosten van een groenscherm langs de Rotterdamseweg vanaf de A15 te onderzoeken
en de raad daarover een voorstel te doen.
Uitslag stemming
De motie is aangenomen.
Stemverhouding
Voor: 22 (VVD, Partij 18PLUS, PvdA, Echt voor Ridderkerk, SGP, CDA, Leefbaar Ridderkerk,
ChristenUnie)
Tegen: geen
Afdoening motie
De motie is in de vergadering van de commissie Samen wonen op 13 juli 2021 afgedaan naar
aanleiding van de raadsinformatiebrief ontvangen op 2 juli 2021.

