
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN JEROEN RIJSDIJK (PvdA), EDWARD PIENA (VVD), BJÖRN ROS 
(GROENLINKS) EN PETRA VAN NES-DE MAN (BURGER OP 1) INZAKE LUCHT- EN 
GELUIDSSCHERM EN/OF GROENE GELUIDSWAL BIJ HET OOSTERPARK

Voorgesteld: 22 november 2018

Nr. 2018 – 26

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr. 1359729, agendapunt 5, inzake Collegeprogramma 2018-2022 en 1e wijziging 
Programmabegroting 2019-2022; 

constaterende dat:
a. Ridderkerkers worden blootgesteld aan veel geluid en fijnstof, o.a. door de ligging van 

Ridderkerk aan de A15, A16 en de Rotterdamseweg; 
b. dit slecht is voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners;
c. de groene gebieden aan de randen van onze gemeente belangrijke buffers zijn tegen geluid 

en fijnstof; 
d. het Oosterpark deze bufferfunctie heeft voor de erachter gelegen wijk Drievliet; 
e. Staatsbosbeheer in opdracht van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 

(kap)werkzaamheden heeft uitgevoerd in het Oosterpark, het daarbij ging om het kappen van 
zieke essenbomen en reguliere onderhoudswerkzaamheden;

f. omwonenden na de (kap)werkzaamheden meer geluidsoverlast ervaren; 
g. het verkeer op de A15 langs het Oosterpark de komende jaren alleen maar zal toenemen; 
h. bij de aanleg van het Oosterpark destijds geen uitvoering is gegeven aan de geluidswal die 

daar wel was gepland;
i. het college de mogelijkheden onderzoekt om de overlast van de A15 bij het Oosterpark te 

verminderen;

is van mening dat:
1. een goed leefklimaat van belang is voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners;
2. lucht- en geluidschermen en/of een groene geluidswal daaraan een belangrijke bijdrage 

kunnen leveren; 

verzoekt het college:
a. een overzicht te geven van de mogelijkheden om het geluid en fijnstof van de A15 langs het 

Oosterpark te verminderen, zoals een lucht- en geluidscherm en/of een groene geluidswal;  
b. in dit overzicht ook de financiële consequenties, inclusief bijbehorend tijdpad, van de diverse 

mogelijkheden op te nemen;
c. het wijkoverleg de mogelijkheid te geven input te leveren;
d. het overzicht vóór november 2019 aan de raad voor te leggen; 

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Jeroen Rijsdijk, PvdA  Edward Piena, VVD Bjön Ros, GroenLinks

Petra van Nes-de Man, Burger op 1

 

Voor 29: VVD, GL, CDA, Bo1, EvR, CU, LR, P18P, SGP, D66, PvdA
Tegen 0

Afgedaan met raadsbesluit Geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark in raadsvergadering 
d.d. 17 oktober 2019

Aangenomen Verworpen


