Actieplan geluid
2019-2023

Pagina 1 van 20

Inhoudsopgave
Samenvatting..............................................................................................................................................................4
Inleiding ......................................................................................................................................................................6
1.

Geluid en Gezondheid in Ridderkerk ...................................................................................................................7
1.1 Geluidhinder in Ridderkerk.................................................................................................................................7

2.

Wettelijk Kader ....................................................................................................................................................8
2.1 Wettelijk kader ...................................................................................................................................................8
2.1 Relatie met ‘Sanering verkeerslawaai’................................................................................................................8

3.

Metingen versus berekeningen ............................................................................................................................8

4.

Samenvatting resultaten geluidsbelastingskaarten...............................................................................................9
4.1 Verkeerslawaai ..................................................................................................................................................9
4.2 Railverkeerslawaai...........................................................................................................................................10
4.3 Industrielawaai.................................................................................................................................................11

5.

Vergelijking 2006, 2011 en 2016 en maatregelen ..............................................................................................11
5.1 Evaluatie maatregelen Actieplan 2009-2013, eerste tranche ............................................................................11
5.2 Evaluatie maatregelen Actieplan 2015-2018, tweede tranche...........................................................................11
5.3 Nog uit te voeren maatregelen van projecten ...................................................................................................12

6.

Plandrempels ....................................................................................................................................................13
6.1 Vast te stellen plandrempels ............................................................................................................................13
6.2 Gebruik van de plandrempels ..........................................................................................................................14

7.

Maatregelen 2019 t/m 2023: Actieplan derde tranche ........................................................................................14
7.1 Maatregelen lokaal wegverkeer........................................................................................................................14
7.2 Aanvullende maatregelen ................................................................................................................................16

8.

Kosten en baten ................................................................................................................................................17
8.1 Baten maatregelen lokaal wegverkeer .............................................................................................................17
8.2 Kosten maatregelen lokaal wegverkeer............................................................................................................18

9.

Toekomstige ontwikkelingen..............................................................................................................................19
9.1 Ruimtelijke reservering tramtracé.....................................................................................................................19
9.2 Windmolens op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. ..................................................................................19
9.3 Windmolen Bedrijventerrein Oost.....................................................................................................................19

10.

Ingekomen adviezen en inhoudelijke reactie ..................................................................................................20

11.

Ingekomen zienswijzen..................................................................................................................................20

11.1 Zienswijzen van de gemeenteraad van Ridderkerk.........................................................................................20
11.2 Overige zienswijzen .......................................................................................................................................20
12.

Inhoudelijke reactie op de zienswijzen ...........................................................................................................20

12.1 Reactie op de zienswijzen van de gemeenteraad van Ridderkerk...................................................................20
12.2 Reactie op de overige zienswijzen .................................................................................................................20

Pagina 2 van 20

Bijlagen
Bijlage 1: Hoofdrapport geluidsbelastingkaarten Derde Tranche 21 juli 2017 van KuiperCompagnons
Dit staat op https://www.ridderkerk.nl/geluidsbelastingkaart, klik hierop om de webpagina te openen.
Bijlage 2: Notitie “Geluidsberekening mogelijke maatregelen Actieplan Geluid Ridderkerk”,
27 maart 2019 van KuiperCompagnons
Bijlage 3: Tabellen met (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden wegverkeerslawaai gesplitst in lokaal wegverkeer
en rijkswegen op basis van referentiesituatie.
Bijlage 4: Overzichtstekening van de maatregelen Actieplan geluid 2019-2023
Bijlage 5: Totaal overzicht financiële gevolgen Actieplan geluid 2019-2023
Bijlage 6: Binnengekomen adviezen op de voorgestelde plandrempels en maatregelen in het concept ontwerp
Actieplan geluid 2019-2023.
Bijlage 7: Nota van beantwoording ‘Adviezen op concept ontwerp Actieplan geluid 2019-2023’.
Bijlage 8: Binnengekomen zienswijzen op het ontwerp Actieplan geluid 2019-2023.
Bijlage 9: Nota van beantwoording ‘Zienswijzen op het ontwerp Actieplan geluid 2019-2023’

Pagina 3 van 20

Samenvatting
Elke vijf jaar maakt de gemeente Ridderkerk nieuwe geluidsbelastingkaarten en stelt een Actieplan op. Het tweede
Actieplan (periode 2015 tot en met 2018) is door het college vastgesteld op 20 september 2016.
Dit is het derde Actieplan voor de periode 2019 tot en met 2023. Centraal in dit Actieplan staan de maatregelen die
het college wil nemen om de geluidsoverlast terug te dringen.
Uit de geluidsbelastingkaarten (deze kunt u hier inzien) blijkt dat de belangrijkste bron van geluidhinder in Ridderkerk
het wegverkeerslawaai is.
In de Gezondheidsmonitor 2016 van de GGD (klink hier om de website te bekijken) komen verschillende bronnen
naar voren die geluidshinder veroorzaken, hieronder is te zien van welke bronnen de inwoners de meeste
geluidshinder ervaren:
- 9% door brommers
- 6% door wegverkeer
- 4% door buren
- 1% door industrie
- 1% door vliegtuigen.
De twee grootste bronnen van slaapverstoring zijn:
- buren met 19%
- wegverkeer op gemeentelijke wegen met 17%.
Vast te stellen beleidskader
In dit Actieplan worden onderstaande plandrempels vastgesteld in Lden (dit is een maat op geluidsbelasting door
omgevingslawaai uit te drukken, in het Engels Leven day-evening-night):
- Wegverkeerslawaai, 63 dB Lden
- Railverkeerslawaai 63 dB Lden
- Industrielawaai 63 dB Lden
- Gecumuleerd voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai samen 65 dB Lden.
Het doel is om zoveel mogelijk woningen onder de plandrempel te krijgen en het aantal (ernstig) gehinderden en
slaapverstoorden terug te dringen. Dit doen we door in dit Actieplan concrete maatregelen op te nemen.
Maatregelen
In dit Actieplan zijn alle maatregelen uit het tweede Actieplan herzien. De nieuwe maatregelen van dit Actieplan zijn:
- Het voorzien van diverse wegen van geluidsreducerend asfalt,
- Aanvullende maatregelen zoals handhaving op geluid van brommers, stimuleren fietsgebruik en Openbaar
Vervoer en lobbyen bij andere overheden.
Geluidsreducerend asfalt
Er zijn wegen opgenomen om te voorzien van geluidsreducerend asfalt. Dit zijn de wegen met een geluidbelasting
boven de plandrempel van 63 dB en boven de 59 dB. Zie bijlage 4 voor een overzichtstekening.
Wegen boven de 63 dB die voorzien worden van geluidsreducerend asfalt binnen de planperiode:
Rotterdamseweg (Rijnsingel/Benedenrijweg), Populierenlaan, Burgemeester de Zeeuwstraat, Vondellaan, Jan
Luykenstraat/Burg. de Gaay Fortmanstraat, Geerlaan (Burg. de Gaay Fortmanstraat/Ridderhof), Geerlaan (Burg. de
Gaay Fortmanstraat/Burg. de Zeeuwstraat), en de Vlietlaan (Molenvliet/ Rotterdamseweg), Vlietlaan
(Vogelvliet/Molenvliet).
Wegen boven de 59 dB die voorzien worden van geluidsreducerend asfalt, binnen de planperiode: Populierenlaan (tot
rotonde zwembad) en Geerlaan (Burg. de Zeeuwstraat tot het viaduct A15/A16).
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Wegen boven de 59 dB die voorzien worden van geluidsreducerend asfalt, buiten de planperiode: Sportlaan (tot de
tunnel), Lagendijk, Geerlaan (vanaf Rijkstraatweg tot bord binnen de bebouwde kom),
Havenstraat (Staalstraat – Noorderweg), Randweg (Willem Landrestraat – Johann Sebastian Bachstraat) en de
Benedenrijweg (Ringdijk – Beverwaardseweg).
Voor de volgende wegen worden voorlopig geen maatregelen getroffen in verband met het nieuw op te stellen
Mobiliteitsplan Ridderkerk: Kievitsweg, Sint Jorisstraat, Centrumring, Koninginneweg, Jhr. Van Karnebeekweg (tussen
de Frans Halsstraat en de Koninginneweg) en de Frans Halsstraat. In het Mobiliteitsplan wordt de
wegencategorisering/netwerkstructuur opnieuw bekeken, waarbij de effecten voor geluid worden meegewogen. In het
uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan worden projecten beleidsmatig geprojecteerd. Binnen de projecten
wordt gekeken of de betreffende wegen voorzien kunnen worden van geluidsreducerend asfalt.
Effect van de maatregelen
Na het uitvoeren van alle geplande maatregelen komen 713 woningen onder de plandrempel van 63 dB. En 934
woningen onder de 59 dB. Zie onderstaande tabel 1.
Tabel 1: afname woningen boven de plandrempel 63 dB en boven de 59 dB na uitvoeren maatregelen

Situatie

Referentie

Geluidsbelastingkaarten (peiljaar 2016)

Cluster 1

Project: geluidswal/scherm Drievliet ’t Zand en
geluidsreducerend asfalt op de Rotterdamseweg
Project: Scherm langs de A15/A16, wijk West, ten
zuidoosten van het viaduct Populierenlaan (“het
Gat A15/A16”)
Actieplan maatregel: Rotterdamseweg met
geluidsreducerend wegdek
Project: Scherm Oosterpark
Actieplan maatregel: diverse lokale wegen
voorzien van geluidsreducerend asfalt >63 dB
Actieplan maatregel: diverse lokale wegen
voorzien van geluidsreducerend asfalt >59 dB

Cluster 2

Cluster 3a
Cluster 4a
Cluster 5a
Cluster 6

Afname woningen
boven de
plandrempel 63 dB
1065

Afname van
woningen boven
de 59 dB
3919

-1

-1

0

-170

-9

-220

0
-695

-10
-330

-8

-203

In onderstaande tabel 2 staan de percentages (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden van de eerste, tweede,
derde tranche en na het uitvoeren van de maatregelen uit tabel 1.
Tabel 2: Vergelijking eerste, tweede en derde tranche in percentages.

Percentage
Gehinderden
Ernstig
gehinderden
Slaapverstoorden

Eerste tranche
(2006)
12,2
5,1

Tweede tranche
(2011)
12,3
5,2

Derde tranche (2016)
met Rijnsingel
10,9
4,5

Na uitvoeren alle
maatregelen
9,5
3,9

1,8

2,1

1,8

1,5

Na het uitvoeren van alle maatregelen is totaal 9,5% van de bevolking gehinderd, 3,9% ernstig gehinderd en 1,5%
slaapverstoord. Dat is in een afname van 595 gehinderden, 287 ernstig gehinderden en 130 slaapverstoorden.
In de openbare vergadering van de raad op 11 juli 2019 heeft de raad kennis genomen van het ontwerp Actieplan
geluid 2019-2023. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Het ontwerp Actieplan geluid 2019-2023 heeft voor een ieder ter inzage gelegen van 12 juni 2019 t/m 24 juli 2019.
Tijdens deze periode zijn er 2 zienswijzen ingediend.
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Inleiding
De verplichting tot het opstellen van de geluidsbelastingkaart en het Actieplan is opgenomen in hoofdstuk 11 van de
Wet milieubeheer. Dit is het derde Actieplan geluid van de gemeente Ridderkerk.
De geluidsbelastingkaarten (deze kunt u hier inzien) peiljaar 2016 zijn op 3 oktober 2017 door het college vastgesteld.
Op de geluidsbelastingkaarten zijn de geluidsniveaus vanwege wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en gezoneerde
industrieterreinen in de leefomgeving te zien.
Op basis van deze geluidsbelastingkaarten is dit Actieplan opgesteld. De maatregelen uit het tweede Actieplan zijn in
dit Actieplan herzien. En is er een evaluatie van de uitgevoerde maatregelen uit het tweede Actieplan opgenomen in
hoofdstuk 5.
Het doel van dit Actieplan is het beheersen en zo mogelijk het verlagen van de geluidsniveaus in de leefomgeving.
Om dit doel te realiseren is er een beleidswaarde in de vorm van een plandrempel vastgesteld.
Het Actieplan heeft voor een ieder ter inzage gelegen van 12 juni 2019 t/m 24 juli 2019.
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1.

Geluid en Gezondheid in Ridderkerk

Geluid is voor mensen belangrijk. Natuurgeluiden of goede muziek vinden we prettig. Ook heeft geluid in bepaalde
situaties een waarschuwende functie. Maar geluid kan hinderlijk zijn als het (langdurig) hard en ongewenst is.
Ongewenste geluiden kunnen een gevoel geven van ergernis, wrevel of onbehagen. Er is dan sprake van
geluidshinder wat gezondheidsklachten teweeg kan brengen.
Figuur 1

1.1 Geluidhinder in Ridderkerk
Naast de wettelijke geluidbronnen van weg-, rail- en gezoneerde industrieterreinen wordt door de GGD RotterdamRijnmond (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) in de gezondheidsmonitor ook gevraagd en gekeken naar hinder
afkomstig van buren, brommers en vliegtuigen.
Uit de Gezondheidsmonitor 2016 van de GGD komt naar voren dat 9% van de inwoners geluidhinder ervaart vanwege
brommers, 6% vanwege wegen, 4% vanwege buren en 1 % vanwege vliegtuigen.
De twee grootste bronnen van slaapverstoring zijn buren met 19% en wegverkeer op gemeentelijke wegen met 17%.
4% van de bewoners ondervinden slaapverstoring vanwege vliegtuigen en bedrijven en 12% vanwege verkeer op
wegen > 50 km/uur. Onderstaande figuren geven hiervan een overzicht.
Figuur 2: Overzicht geluidhinder Gezondheidsmonitor 2016
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2.

Wettelijk Kader

2.1 Wettelijk kader
De Europese Unie heeft in 2002 de richtlijn 2002/49/EG of kortweg de Richtlijn Omgevingslawaai opgesteld. De
richtlijn is van toepassing op omgevingslawaai waaraan mensen worden blootgesteld. Het toepassingsgebied beperkt
zich tot een aantal brontypen: weg- en railverkeer, luchtvaart en industriële activiteiten.
In Nederland is de richtlijn opgenomen in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Een meer gedetailleerde uitwerking
is gegeven in het Besluit geluid milieubeheer (een AMvB) en de Regeling geluid milieubeheer (een ministeriële
regeling). Hierin worden ook de agglomeratiegemeenten aangewezen welke verplicht zijn om een elke 5 jaar nieuwe
geluidsbelastingkaarten te maken en een Actieplan op te stellen. Gemeente Ridderkerk valt onder de agglomeratie
Rotterdam/Dordrecht.
Voor lang niet alle geluidbronnen in Ridderkerk is de gemeente bevoegd gezag. In tabel 3 is aangegeven hoe dit
verdeeld is. Sommige geluidbronnen liggen niet binnen de gemeentegrenzen van Ridderkerk. Ook provincie en
Rijk(partners) stellen een Actieplan Geluid op.
Tabel 3: Bevoegd gezag en verantwoordelijkheden.

Geluidsbron
Rijkswegen A15, A16 en A38
Rotterdamseweg
Spoorlijn Rotterdam – Dordrecht*
Gemeentelijke wegen, gezoneerde industrieterreinen
binnen de gemeente
Gezoneerde industrieterreinen buiten de gemeente*

Verantwoordelijke voor acties
Minister van I&W / Rijkswaterstaat
Waterschap Hollandse Delta
Minister van I&W / ProRail
B&W Ridderkerk
B&W van betreffende gemeente

* Bron buiten gemeentegrens

2.1 Relatie met ‘Sanering verkeerslawaai’
Op het moment van inwerkingtreding van de Wet geluidhinder (in de jaren ’80) waren er al situaties waarbij de normen
uit de Wet geluidhinder door verkeerslawaai werden overschreden. In de Wet geluidhinder is aangegeven dat
gemeenten deze bestaande saneringssituaties moeten aanpakken door het treffen van maatregelen.
Saneringssituaties A-, B- en Raillijst:
Op grond van de Wet geluidhinder is in de jaren ‘90 een woninginventarisatie verricht naar de in de regio aanwezige
saneringssituaties door weg- en railverkeerslawaai. Dit heeft geleid tot melding van de zogenoemde A-, B- en
Raillijsten bij VROM (dat is nu het Ministerie van I&W).
Op de A-lijst staan nog 21 woningen waarvan een aantal in aanmerking kwam voor gevelmaatregelen. Deze
gevelmaatregelen zijn uitgevoerd. De planning is om deze woningen in 2019 gereed te melden. Gemeente Ridderkerk
heeft geen woningen die op de Raillijst staan.
De sanering van de woningen op de B-lijst loopt nog. Voor totaal 258 woningen is een saneringsprogramma
ingediend. De woningen aan de Gaay Fortmanstraat, de Rijnsingel, de Sportlaan en de Vlietlaan zullen in 2019
gereed worden gemeld. De sanering van de woningen aan de Rijksstraatweg loopt langer door in verband met het
traject van het overnemen van de Noldijk die nu in het beheer is van het Waterschap. De afhandeling van de sanering
van de woningen aan de Koninginneweg loopt langer door in afwachting van de keuze van Wooncompas voor
renovatie/sloop-nieuwbouw.

3.

Metingen versus berekeningen

Naast de geluidkaarten heeft de gemeente Ridderkerk in de periode van juli 2011 – oktober 2012 op 12 locaties
geluidmetingen laten uitvoeren. Gekeken is of de geluidmetingen en de geluidberekeningen veel van elkaar
verschillen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Berekeningen en metingen komen goed overeen. De geluidkaarten kunnen
dus goed worden gebruikt als graadmeter van de geluidproductie in de gemeente Ridderkerk.
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4.

Samenvatting resultaten geluidsbelastingskaarten

Op 3 oktober 2017 zijn de geluidsbelastingskaarten (3e tranche) vastgesteld. Deze geluidsbelastingskaarten zijn op
hoog detailniveau doorgerekend met peiljaar 2016 en verwerkt in een hoofdrapport geluidsbelastingkaarten Derde
Tranche. Klik hierop om bijlage 1 te openen.
Alle wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen zijn meegenomen als een geluidsbelasting van meer dan
55 dB Lden op de gevels verwacht wordt. In de praktijk betekent dit dat voor wegverkeerslawaai alle doorgaande
wegen en de verzamelwegen doorgerekend zijn.
Voor dit Actieplan is een aanvullende berekening voor wegverkeerslawaai uitgevoerd waarin de uitgevoerde
maatregel uit het 2de Actieplan (geluidsreducerend wegdek op de Rijnsingel) is verwerkt. Zie bijlage 2 voor de notitie.
In onderstaande tabellen een samenvatting van de resultaten uit het bovenstaande rapport en notitie. Het is een
overzicht van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden veroorzaakt door wegen, spoorwegen en
gezoneerde industrieterreinen.
Tabel 4: Aantallen gehinderden per type bron en per geluidsbelastingklasse

Klasse in dB
Lden
Wegverkeer
Railverkeer
Industrie

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 ≥

Totaal

2127
0
29

2152
0
0

591
0
0

5
0
0

4874
0
29

Tabel 5: Aantallen ernstig gehinderden per type bron en per geluidsbelastingklasse

Klasse in dB
Lden
Wegverkeer
Railverkeer
Industrie

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 ≥

Totaal

810
0
12

932
0
0

288
0
0

3
0
0

2033
0
12

Tabel 6: Aantallen slaapverstoorden per type bron en per geluidsbelastingklasse

Klasse in dB
Lnight
Wegverkeer
Railverkeer
Industrie

50-54

55 - 59

60 - 64

65 ≥

Totaal

571
0
0

240
0
0

1
0
0

0
0
0

812
0
0

Uit deze tabellen blijkt dat wegverkeer de grootste veroorzaker van geluidshinder is in de gemeente Ridderkerk.
In totaal (wegverkeer, railverkeer en industrie) is er sprake van 4903 gehinderden, 2045 ernstig gehinderden en 812
slaapverstoorden in Ridderkerk. Dit betekent dat 10,9% van de bevolking gehinderd is, 4,5% ernstig gehinderd en
1,8% slaapverstoord.
4.1 Verkeerslawaai
De belangrijkste bron van geluidhinder in Ridderkerk is wegverkeerslawaai. Zo zijn er 8522 woningen met een
geluidsbelasting hoger dan 55 dB Lden vanwege wegverkeer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanwege
wegverkeerslawaai de grootste hinderscores gehaald worden. Er zijn 4874 gehinderden en 2033 ernstig gehinderden.
Tot slot zijn er 812 slaapverstoorden. Deze hindercijfers zijn een stuk hoger dan voor industrielawaai en
railverkeerslawaai.
Rijkswegen
De gemeente Ridderkerk heeft drie rijkswegen (A15, A16 en A38) over haar grondgebied lopen. Vanwege de
rijkswegen zijn er 872 gehinderden, 340 ernstig gehinderden en 107 slaapverstoorden. Zie bijlage 3.
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Per 1 juli 2012 zijn de geluidproductieplafonds (GPP’s) voor de A15, A16 en A38 vastgelegd. Dit is gedaan zodat het
verkeer op de rijkswegen niet onbeperkt door kan groeien zonder dat daarvoor maatregelen genomen worden om het
geluid te reduceren.
Ieder jaar moet Rijkswaterstaat een nalevingsverslag opstellen om de GPP’s te monitoren. In het Nalevingsverslag
geluidproductieplafonds rijkswegen 2017 (deze vindt u hier) staat dat er voor Ridderkerk een dreigende
overschrijdingen is bij de A15/A16 Knooppunt Ridderkerk. In het jaar 2021 zal de geluidruimte volledig benut zijn. Op
deze locatie is een stiller wegdek technisch niet mogelijk, onvoldoende om de (dreigende) overschrijding teniet te
doen of niet doelmatig. Rijkswaterstaat onderzoekt of andere geluidbeperkende maatregelen zoals een
overdrachtsmaatregel (bijvoorbeeld een geluidscherm) inpasbaar zijn. Indien een dergelijke maatregel ook niet
doelmatig en inpasbaar is doet Rijkswaterstaat een verzoek tot verhoging van de GPP’s. Zowel bij het treffen van
geluidbeperkende overdrachtsmaatregelen als bij het wijzigen van het GPP wordt een plafondwijzigingsprocedure
gevolgd. Hierbij is inspraak en beroep mogelijk, waar wij gebruik van zullen maken.
Naar aanleiding van dit nalevingsverslag hebben wij opdracht gegeven aan het adviesbureau KuiperCompagnons om
een advies te geven. Er wordt een nadere analyse uitgevoerd van de beschikbare data en de wijze waarop deze in
het nalevingsverslag 2017 is verwerkt. Om te achterhalen of er sprake is van een systematische fout bij het
vaststellen van verkeersgegevens A15/A16 voor 2017 dan wel de vaststelling van de GPP’s.
Gemeentelijke wegen
De lokale wegen zijn binnen de gemeente Ridderkerk de voornaamste bron van de geluidsbelasting op de woningen.
Vanwege de lokale wegen zijn er 3950 gehinderden, 1650 ernstig gehinderden en 662 slaapverstoorden. Zie bijlage
3.
De belangrijkste lokale geluidsbronnen voor Ridderkerk zijn de volgende wegen. Burgemeester de Gaay
Fortmanstraat, Burgemeester de Zeeuwstraat, Geerlaan, Jan Luykenstraat, Koninginneweg, Kievitsweg,
Populierenlaan, Rijksstraatweg, Rijnsingel, Rotterdamseweg, Vlietlaan, Vondellaan en de Centrum-ring (bestaande
uit: Ridderstraat, Verlengde Kerkweg, Schoutstraat, Willem Dreesstraat, Klaas Katerstraat, Jhr. van Karnebeekweg en
Frans Halsstraat).
4.2 Railverkeerslawaai
Door Ridderkerk loopt geen railverkeer. Wel ligt de geluidscontour van de Spoorlijn Rotterdam – Dordrecht over een
klein gedeelte van Ridderkerk. Zie onderstaande figuur 3. Er zijn geen (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden van
railverkeer in Ridderkerk berekend.
Figuur 3: Uitsnede geluidsbelastingkaart railverkeerslawaai Lden
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4.3 Industrielawaai
Uit de geluidsbelastingkaarten blijkt dat industrielawaai van de gezoneerde industriegebieden op 51 woningen in
Ridderkerk een geluidsbelasting veroorzaakt die hoger is dan 55 dB Lden. Hierdoor zijn er circa 29 gehinderden,
waarvan 12 ernstig gehinderden. Er zijn geen slaapverstoorden berekend vanwege industrielawaai. Ten opzichte van
wegverkeer zijn de hindercijfers van industrielawaai zeer laag.
Figuur 4: overzicht van de gezoneerde industriegebieden waarvan de zone gedeeltelijk in Ridderkerk ligt .

5.

Vergelijking 2006, 2011 en 2016 en maatregelen

In onderstaande tabel staan de resultaten van de eerste, tweede en derde tranche in percentages (ernstig)
gehinderden en slaapverstoorden.
Tabel 7: Vergelijking eerste, tweede en derde tranche in percentages.

Percentage
Gehinderden
Ernstig gehinderden
Slaapverstoorden

2006
Eerste tranche
12,2
5,1
1,8

2011
Tweede tranche
12,3
5,2
2,1

2016, Derde tranche
met Rijnsingel
10,9
4,5
1,8

Verschil 2011 – 2016
met Rijnsingel
-1,4
-0,7
-0,3

5.1 Evaluatie maatregelen Actieplan 2009-2013, eerste tranche
Op basis van de geluidsbelastingkaarten met basisjaar 2006 is het Actieplan 2009-2013 opgesteld. De maatregelen
hadden betrekking op onder andere het omleiden van vrachtverkeer, aanleg van stil wegdek en bedrijfsverplaatsing.
Deze maatregelen hebben niet geleid tot een afname van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden.
5.2 Evaluatie maatregelen Actieplan 2015-2018, tweede tranche
Het Actieplan 2015-2018 op basis van de geluidsbelastingkaarten met basisjaar 2011 had als concrete maatregel
binnen de planperiode om de Rijnsingel te voorzien van geluidsreducerend asfalt.
In 2018 is de Rijnsingel voorzien van geluidsreducerend asfalt. Deze maatregel heeft ervoor gezorgd dat er bij 274
woningen geen plandrempeloverschrijding meer is. Het aantal gehinderden is hierdoor afgenomen met 27 personen,
het aantal ernstig gehinderden met 13 en de slaapverstoorden met 10 personen.
Ten opzichte van 2011 is het percentage gehinderden met 1,4%, ernstig gehinderden met 0,7% en slaapverstoorden
met 0,3% in 2016 afgenomen.
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5.3 Nog uit te voeren maatregelen van projecten
Naast dit Actieplan worden er ook maatregelen uitgevoerd/onderzocht als losstaande projecten. Op dit moment zijn dit
het project Geluidswal/scherm Drievliet ’t Zand (Rotterdamseweg), het “Gat A16” en Geluid- en luchtmaatregel
Oosterpark.
Geluidswal/scherm Drievliet ’t Zand
De geluidswal tussen de Rotterdamseweg en de woningen aan de Steur en Tarbot is oorspronkelijk aangelegd in
1985. Bij een in 1995 uitgevoerd onderzoek bleek dat de geluidswal op sommige plaatsen flink was verzakt. Naar
aanleiding van het destijds uitgevoerde akoestisch onderzoek zijn op de geluidswal geluidsschermen (variërend in
hoogte) geplaatst en is de geluidswal aan de zuidzijde (richting A15) uitgebreid met een geluidsscherm.
De geluidswal tussen de Rotterdamseweg en de desbetreffende woningen in de wijk Het Zand is aangelegd in 1990.
Bij een in 2001 uitgevoerd onderzoek van adviesbureau RBOI, bleek dat de geluidswal op sommige plaatsen flink was
verzakt. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn op de geluidswal geluidsschermen (variërend in hoogte) geplaatst.
In 1996 is vastgesteld dat de gemeente éénmaal in de 10 jaar, door middel van een akoestisch onderzoek, kijkt of er
met de bestaande geluidswallen en schermen nog wordt nog voldaan aan de oorspronkelijke maximale
geluidsniveaus in de wijk Drievliet en de wijk ‘t Zand.
In 2016 zijn er door KuiperCompagnons voor de wijk Drievliet en voor ’t Zand akoestische onderzoeken uitgevoerd
(Akoestisch onderzoek “Geluidsbelasting ten gevolge van verkeer Rotterdamseweg Woningen in de wijk Drievliet, 31
maart 2016, KuiperCompagnons en akoestisch onderzoek “Geluidsbelasting ten gevolge van verkeer
Rotterdamseweg Woningen in de wijk Het Zand, 8 juni 2016, KuiperCompagnons). Hieruit blijkt dat er in 2025 voor
zowel de wijk Drievliet als voor de wijk ’t Zand overschrijdingen zijn van de afgesproken maximale waarden. Om deze
overschrijdingen weg te nemen zijn er maatregelen onderzocht. Zo wordt er op de Rotterdamseweg
geluidsreducerend asfalt aangebracht door het Waterschap, de planning is 2019. Zie bijlage 4 waarin de locatie en
planning is aangeven.
Daarnaast worden de bestaande geluidsschermen op de geluidswallen verhoogd of zo nodig vervangen. De planning
is dat dit in 2019 zal plaatsvinden.
Ontbrekende afscherming A15/A16 ter hoogte van Ridderkerk West (“het Gat A15/A16”)
Langs rijksweg A15/A16 zijn in de gemeente Ridderkerk meerdere bestaande schermen aanwezig, geplaatst ten
behoeve van de verbetering van de geluid- dan wel luchtkwaliteit. Het grootste deel van deze schermen, ten zuiden
van het viaduct in de verbindingsweg/Populierenlaan, is gerealiseerd in de jaren ’90 in verband met de aanpassing
van de A15/A16. Het scherm ten noorden van het viaduct is gerealiseerd in 2014 naar aanleiding van een
gesignaleerd knelpunt vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Op deze locatie was een
overschrijding van de norm geconstateerd. Rijkswaterstaat heeft het grootste deel van dit scherm bekostigd.
Gemeente Ridderkerk heeft financieel bijgedragen om een open stuk tussen scherm en viaduct te dichten en zo een
‘klappergat’ te voorkomen. Na realisatie van deze schermen rest nog één open stuk zonder afscherming van zo’n 340
meter ter hoogte van Ridderkerk West.
Het gedeelte Rijksweg A15/A16 ter hoogte van het open stuk zonder afscherming heeft voor geluid geen
overschrijding van de geluidproductieplafonds. Ook voor luchtkwaliteit zijn er geen overschrijdingen van de
luchtkwaliteitsnormen. Desondanks betekent het reduceren van het geluid door het plaatsen van een scherm een
verbetering van het woon- en leefklimaat voor de inwoners.
25 januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de ontbrekende afscherming langs de A15/A16 te realiseren ter
hoogte van Ridderkerk West. De raad heeft het college de opdracht gegeven om een afscherming te realiseren
binnen vier randvoorwaarden: reductie van geluid, verbetering van luchtkwaliteit, opwekking van duurzame energie en
niet financieel participeren als gemeente. Het project is gestart. Vooralsnog staat de realisatie van het scherm West
op eind 2019. Of deze planning haalbaar is wordt nog nader onderzocht.
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Geluid- en luchtmaatregel Oosterpark
In de raadsvergadering 22 november 2018 is de motie inzake prioritering lucht- en geluidsscherm en/of groene
geluidswal bij het Oosterpark aangenomen. Hierin is het college gevraagd om een overzicht te geven van de
mogelijkheden om het geluid (en fijnstof) van de A15 langs het Oosterpark te verminderen, wat hiervan de financiële
consequenties en de planning van realisatie zijn.
Los van dit Actieplan is hiervoor een project opgestart. Er is opdracht gegeven aan KuiperCompagnons om onderzoek
te doen naar de mogelijkheden om het geluid en fijnstof, ten gevolge van het verkeer op de A15 ter hoogte van het
Oosterpark te Ridderkerk, te verminderen door de realisatie van afschermende maatregelen in de vorm van een
geluidsscherm of ‘groene’ geluidswal. Een grove indicatie van de kosten voor een scherm langs de rijksweg is 6
miljoen euro. De planning is om in oktober 2019 het voorstel in de raad te behandelen.
Baten van de projecten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van een afname van het aantal (ernstig) gehinderden, slaapverstoorden en
van het aantal woningen wat door de maatregelen onder de plandrempel van 63 dB en onder de 59 dB komen.
Tabel 8: afname van de aantallen (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden projecten

Projecten

-8

Aantallen
Ernstig
gehinderden
-3

Slaapverstoorden
-1

-65

-35

-125

-48

Gehinderden
Geluidswal/scherm Drievliet ’t Zand met
geluidsreducerend asfalt Cwegdek ≥ 3 dB
“Gat A15/A16” Scherm langs de A15/A16 ter
hoogte Ridderkerk West (ten zuidoosten van
het viaduct Populierenlaan)
Scherm langs de A15 ter hoogte van het
Oosterpark

6.

Afname
>63 dB >59 dB
-1

-1

-13

0

-170

-4

0

-10

Plandrempels

Het doel is om zoveel mogelijk woningen onder de plandrempel(s) te krijgen en het aantal (ernstig) gehinderden en
slaapverstoorden terug te dringen. Dit doen we door concrete maatregelen in dit Actieplan op te nemen.
6.1 Vast te stellen plandrempels
We leggen voor de verschillende geluidsbronnen; wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai
realistische plandrempels vast. Dit is per bronsoort de gecumuleerde geluidsbelasting. Voor wegverkeerslawaai
betekent dit de cumulatie van lokale wegen en rijkswegen.
Daarnaast leggen we ook een maximale gecumuleerde geluidsbelasting vast voor de verschillende bronsoorten
samen.
In dit Actieplan worden onderstaande plandrempels vastgesteld in Lden (dit is een maat op geluidsbelasting door
omgevingslawaai uit te drukken, in het Engels Leven day-evening-night):
- Wegverkeerslawaai, 63 dB Lden
- Railverkeerslawaai 63 dB Lden
- Industrielawaai 63 dB Lden
- Gecumuleerd voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai samen van voor 65 dB Lden.
De waarde van de plandrempel, 63 dB Lden, sluit aan bij de saneringsregeling Wet geluidshinder. Deze regeling kent
een maximale grenswaarde voor het geluidsniveau vanwege de weg binnen woningen van 43 dB (art. 111 Wgh, lid 3).
Omdat de geluidswering tegen wegverkeerslawaai van een normaal onderhouden woning in elk geval 20 dB
bedraagt, is bij een gevelbelasting tot 63 dB sprake van situaties waarbij de geluidsbelasting binnen de woning lager
of gelijk aan 43 dB zal zijn.
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6.2 Gebruik van de plandrempels
We gebruiken de plandrempels:
- Om maatregelen in dit Actieplan geluid te bepalen voor de bestaande situatie;
- Bij nieuwbouw van woningen en de te nemen besluiten hogere waarden Wet geluidhinder;
- Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een ruimtelijk besluit nodig is. Bijvoorbeeld aanleg van een nieuwe
weg of het bouwen van een multifunctionele accommodatie.
Maatregelen bestaande situatie
Voor het bepalen van maatregelen voor de bestaande situatie is gekeken naar wegen die een geluidsbelasting op de
woningen hebben boven de plandrempel van 63 dB en boven de 59 dB.
Nieuwbouw van woningen en ruimtelijke ontwikkelingen
Bij toetsing aan de plandrempel voor wegverkeerslawaai mag er in de berekening geen aftrek volgens artikel 110g
Wet geluidhinder verwerkt worden.
Naast de geluidbelastingen die optreden als een woning gelegen is in meer zones moeten ook de geluidbelastingen,
indien akoestisch relevant (verschil minder dan 10 dB), van de nabij gelegen 30 km/uur wegen, tram en inrichtingen in
zin van de wet milieubeheer worden gecumuleerd. De cumulatie moet worden berekend volgens het Reken- en
meetvoorschrift 2012.
In het zesde lid van artikel 110a, Wet geluidhinder staat dat de hogere waarde alleen kan worden vastgesteld, voor
zover de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een naar het oordeel van het college onaanvaardbare
geluidbelasting.
Een gecumuleerde geluidsbelasting per bron (wegverkeer, railverkeer en industrie) hoger dan 63 dB L den
en een gecumuleerde geluidsbelasting, van de verschillende bronnen samen hoger dan 65 dB L den is naar
oordeel van het college een onaanvaardbare geluidsbelasting.
Boven deze plandrempels kan er geen besluit hogere waarde worden vastgesteld en is de ontwikkeling
ongewenst.
Omdat het Actieplan een strengere plandrempel heeft dan de wettelijke norm voor nieuwbouwwoningen kan het voor
sommige ontwikkelingen betekenen dat ze maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat er een nieuw knelpunt in
het Actieplan komt.

7.

Maatregelen 2019 t/m 2023: Actieplan derde tranche

Gezien het feit dat wegverkeerslawaai de hoogste hinderscores geeft en hierdoor bij 1.065 woningen de plandrempel
van 63 dB wordt overschreden. Worden in dit Actieplan maatregelen opgenomen.
Tot binnen of dichtbij de gemeente Ridderkerk gelegen geluidsbronnen behoren ook bronnen waarvoor de gemeente
geen bevoegd gezag is. Zie ook hoofdstuk 2, Wettelijk kader.
Voor het geluid afkomstig van de Rotterdamseweg en van de Rijkswegen kan de gemeente zelf geen maatregelen
nemen om de geluidsuitstraling te beperken. In deze gevallen komt het aan op overleg en samenwerken met de
andere bronbeheerders om hen te bewegen tot het mogelijk maken van geluid beperkende maatregelen.
7.1 Maatregelen lokaal wegverkeer
In het coalitieakkoord 2018-2022 en het collegeprogramma 2018-2022 staat dat het college zich inzet voor verdere
reductie van het geluid van de A15, A16 en de Rotterdamseweg.
Bij de inventarisatie van nieuwe maatregelen is voor wegverkeerslawaai gekeken naar waar de overschrijdingen van
de plandrempel van 63 dB en een geluidsbelasting boven de 59 dB plaatsvinden en de hoogte van de hinderscores.
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Het treffen van bronmaatregelen is verreweg het meest effectief om geluidsoverlast aan te pakken. Alle maatregelen
zijn gericht op het reduceren van het geluid aan de bron door het toepassen van geluidsreducerend asfalt. Voor
wegen met een rijsnelheid van 30 km/h kan deze maatregel niet worden toegepast omdat het motorgeluid van
voertuigen bepalend is voor het geluid.
De verantwoordelijkheid voor de lokale wegen, met uitzondering van de Rotterdamseweg welke in beheer is van het
Waterschap Hollandse Delta, ligt bij de gemeente. De gemeente kan dan ook voor de Rotterdamseweg niet zelf de
maatregelen nemen.
In onderstaande tabellen 9 en 10 staan de wegen waar het voornemen is om deze te voorzien van geluidsreducerend
asfalt. Zie bijlage 4 voor een overzichtstekening waar deze wegen staan weergegeven.
Tabel 9: Nieuwe maatregelen >63 dB

code

Wegnaam

Wegvak van/tot

Cwegdek (dB)

Plandatum uitvoering

A

Rotterdamseweg

Rijnsingel/Benedenrijweg

≥3

B1
C

Viaduct A15/Sportlaan
Populierenlaan/Geerlaan

≥4
≥4

Geerlaan/Vlietlaan
Vondellaan/Geerlaan

≥4
≥4

2023
2023

F1

Populierenlaan
Burgemeester de
Zeeuwstraat
Vondellaan
Jan
Luykenstraat/Burgemeester
de Gaay Fortmanstraat
Geerlaan

Waterschap:
2022-2023
2020
2020

≥4

2019

F2

Geerlaan

≥4

2021

G1
G2

Vlietlaan
Vlietlaan

Viaduct A15/Gaay
Fortmanstraat
Gaay
Fortmanstraat/Ridderhof
Vogelvliet/Molenvliet
Molenvliet/Rotterdamseweg

≥4
≥4

2021
2019

D
E

Tabel 10: Nieuwe maatregelen >59 dB

code

Wegnaam

Wegvak van/tot

Cwegdek (dB)

Plandatum uitvoering

B2
F3

Populierenlaan
Geerlaan

≥4
≥4

2020
2021

F4

Geerlaan

≥4

2025

H

Sportlaan

≥4

2027

I
J
K
L

Havenstraat
Benedenrijweg
Lagendijk
Randweg

Tot rotonde zwembad
Burg. de Zeeuwstraat/het viaduct
A15/A16
Vanaf Rijksstraatweg tot bord binnen
de bebouwde kom
Tot de tunnel onder de
Rotterdamseweg
Staalstraat/Noorderweg
Ringdijk/Beverwaardseweg
Rijksstraatweg/viaduct A15/A16
Willem Landrestraat/Johann
Sebastian Bachstraat

≥4
≥4
≥4
≥4

2027
2027
2029
2032

Bij het opstellen van de planning zijn zo veel mogelijk wegen binnen de planperiode gepland. Bij de wegen waar het
wegdek recent is aangelegd is de aanleg van geluidsreducerend asfalt buiten de planperiode gepland zodat er geen
kapitaalverlies is.
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De Kievitsweg, Sint Jorisstraat en de centrumring zijn voor een groot deel 30 km/h wegen. De wegen Koninginneweg,
Jhr. Van Karnebeekweg (tussen de Frans Halsstraat en de Koninginneweg) en de Frans Halsstraat zijn 50 km/h
wegen. Voor deze wegen worden voorlopig geen maatregelen getroffen in verband met het nieuw op te stellen
Mobiliteitsplan Ridderkerk. Hierin wordt de wegencategorisering/netwerkstructuur opnieuw bekeken, waarbij de
effecten voor geluid worden meegewogen. In het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan worden projecten
beleidsmatig geprojecteerd. Binnen de projecten wordt gekeken of de betreffende wegen voorzien kunnen worden
van geluidsreducerend asfalt.
Vervangen van geluidsreducerende wegdekken gemeentelijke wegen
In de berekening van de geluidsbelastingkaarten wordt er rekening gehouden met de civieltechnische levensduur van
de geluidsreducerende wegdekken. De verandering van geluideigenschappen zijn in de tijd meegenomen in de
bepaling van het wegdek-effect. Het is van belang om binnen het jaar na afloop van de civieltechnische levensduur
het wegdek te vervangen.
Bij aanleg van een geluidsreducerend wegdek is bekend wat de civieltechnische levensduur ongeveer is. Jaarlijks
wordt er door de gemeente gekeken hoe de kwaliteit van het asfalt is. Blijkt dat het wegdek na de maximale
opgegeven civieltechnische levensduur nog niet aan vervanging toe is dan wordt binnen het aankomende jaar het
wegdek vervangen op basis van akoestische gronden.
Tabel 11: Vervangen van bestaand geluidsreducerend asfalt

code

Wegnaam

Wegvak van/tot

Cwegdek (dB)

Plandatum vervanging

1a
1b
2
3a
3b
4
5
6

Rijksstraatweg
Rijksstraatweg
Rijksstraatweg
Rijksstraatweg
Rijksstraatweg
Vlietlaan
Kievitsweg
Johan Sebastian
Bachstraat
Rijnsingel

Noldijk/Hoogzandweg
Hoogzandweg/Lagendijk
Lagendijk/Geerlaan
Geerlaan/Waalweg
Waalweg/Achterambachtseweg
Donkerslootweg/Vogelvliet
Randweg/Sportlaan
Randweg/Reijerweg

≥4
≥4
≥4
≥4
≥4
≥4
≥4
≥4

2021
2022
2020
2019
2023
2019
2023
2020

Rotterdamseweg/Benedenrijweg

≥4

2025

7

7.2 Aanvullende maatregelen
Naast de wegdekken voorzien van geluidsreducerend asfalt zet de gemeente Ridderkerk ook in op aanvullende
maatregelen: onderzoek naar diffractoren, bewustwording stimuleren van het eigen gedrag, handhaving op geluid van
brommers, stimuleren fietsgebruik en Openbaar Vervoer en lobbyen bij andere overheden.
Onderzoek naar diffractoren
Voor zover bekend zal het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 in oktober 2019 worden aangepast, zodat het effect
van diffractoren berekend kan worden. Zodra de aanpassing heeft plaatsgevonden zullen de wijzigingen in de
gebruikte rekenprogramma’s worden verwerkt. Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer dat precies zal zijn.
Wanneer de rekenprogramma’s zijn aangepast zal er een onderzoek naar de effecten van diffractoren in Ridderkerk
worden uitgevoerd.
Bewustwording stimuleren van het eigen gedrag
In de media gaat aandacht besteed worden aan geluid afkomstig van het eigen gedrag en welke invloed mensen hier
zelf op hebben.
Handhaving geluid brommers
Voor de geluidhinder afkomstig van brommers gaan we bij de politie aandringen op handhaving op basis van de
Regeling voertuigen. We vragen frequente rollerbankcontroles waar met name gecontroleerd wordt op geluid.
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Stimuleren fietsgebruik en Openbaar Vervoer
De Omgevingsvisie Ridderkerk stelt de fiets centraal in het vervoer binnen Ridderkerk. In het Uitvoeringsprogramma
Omgevingsvisie worden de voorgenomen ontwikkelingen beschreven die deze ambitie moeten helpen verwezenlijken.
Lopende projecten:
- Verdere uitwerking van mobiliteitsmaatregelen zoals stimuleren fietsverkeer en inzet op duurzame mobiliteit
wordt verder uitgewerkt in het Mobiliteitsplan Ridderkerk. De planning van vaststelling is eind 2019.
- Samen Bereikbaar: een project voor mobiliteit bij ondernemers. Een externe adviseur is met ondernemers
aan de slag met het doel 10% minder autoverkeer in de spits.
- Natuur Milieu Duurzaamheid Educatie:
- Jaarlijks via de scholen aandacht aan Duurzaam Vervoer: een week lang de ouders van de lagere
schooljeugd vragen hun auto te laten staan en hun kinderen lopend of fietsend naar school te begeleiden
of laten gaan.
- Stimuleren van het rijden met de juiste bandenspanning van de auto. De gemeente faciliteert de komst
van organisatie Band op Spanning en biedt de inwoners gratis een test aan om de bandenspanning van
hun auto te laten meten.
Lobbyen andere overheden
Andere overheden, rijk, provincies en waterschappen oefenen bevoegdheden uit die van invloed kunnen zijn op het
woon- en leefklimaat. Daar waar nodig zal de gemeente lobbyen om de uitoefening van die bevoegdheden zodanig te
beïnvloeden dat dit de woon- en leefklimaat in Ridderkerk ten goede komt.
- Op het gebied van openbaar vervoer richt de gemeente zich op o.a. de MRDH (Metropoolregio Rotterdam
Den Haag) om het openbaar vervoer in Ridderkerk te versterken en te vervangen voor elektrische
voertuigen.
- Ridderkerk blijft lobbyen voor snelheidsverlaging en geluidwerende maatregelen op en langs de A15/A16.

8.

Kosten en baten

Door alle maatregelen tezamen, ook inclusief de maatregelen uit de losse projecten, is er sprake van een afname van
543 gehinderden, 260 ernstig gehinderden en 107 slaapverstoorden in Ridderkerk.
8.1 Baten maatregelen lokaal wegverkeer
De baten van de maatregelen uit tabel 9 en 10 drukken we uit in de afname van het aantal plandrempel
overschrijdingen 63 dB Lden, overschrijdingen > 59 dB Lden en de afname van het aantal (ernstig) gehinderden en
slaapverstoorden.
De diverse maatregelen zijn door KuiperCompanons ingevoerd in het rekenmodel. Zie voor bijlage 2 voor de notitie
“Geluidsberekening mogelijke maatregelen Actieplan Geluid Ridderkerk”, 27 maart 2019 van KuiperCompanons. In
onderstaande tabel staan de baten van de voorgenomen maatregelen.
Tabel 12: Baten maatregelen

Maatregelen

Rotterdamseweg
Maatregelen
tabel 9, >63 dB
Maatregelen
tabel 10, >59 dB

Aantallen
Gehinderden
-54
-291

Ernstig
gehinderden
-28
-146

Slaapverstoorden
-8
-81

Afname woningen
> 63 dB
-9
-695

Afname woningen
> 59 dB
-220
-330

-52

-27

-23

-8

-203

De plandrempel van 63 dB Lden wordt bij 1.065 woningen overschreden. Na het treffen van alle genoemde
maatregelen uit tabel 9 en 10 neemt het aantal woningen met een overschrijding met 712 woningen af.
De geluidsbelasting >59 dB Lden wordt bij 3919 woningen overschreden. Na het treffen van alle genoemde
maatregelen uit tabel 9 en 10 neemt het aantal woningen met een overschrijding met 753 woningen af.
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8.2 Kosten maatregelen lokaal wegverkeer
De aanleg van geluidsreducerend asfalt leidt tot eenmalig hogere kosten. Daarnaast zijn de structurele kosten voor
onderhoud van dit asfalt hoger omdat dit asfalt sneller slijt en hierdoor eerder vervangen moet worden.
Voor het aanleggen van geluidsreducerend asfalt in 2019 zullen de meerkosten geheel betaald wo rden uit het
ISV3-geluid budget. In 2020 kan hiervan een gedeelte uit worden betaald. Dit subsidiebudget is beschikbaar voor
maatregelen om geluid te reduceren. De hoogte hiervan bedraagt € 102.700,-.
Bij de Rotterdamseweg (tussen de Rijnsingel en de Benedenrijweg) moet worden opgemerkt dat deze weg in beheer
is bij het Waterschap. De gemeente zal de meerkosten van de aanleg/onderhoud van geluidsreducerend asfalt aan
het Waterschap betalen als het asfalt daadwerkelijk wordt aangelegd/onderhouden.
Bij de Jan Luykenstraat is overigens sprake van een rehabilitatie omdat de volledige weg vervangen wordt.
Voor de aanleg is een aanvullend investeringskrediet nodig.
Daarnaast zijn de volgende wegen in de planning naar voren gehaald om binnen de planperiode ui t te voeren,
dit brengt meerkosten met zich mee. Populierenlaan, Vlietlaan (G1), Geerlaan (F2), Vondellaan, Jan
Luykenstraat.
Voor een samenvatting van de kosten zie onderstaande tabellen 13 t/m 15. Voor een totaaloverzicht van de
kosten zie bijlage 5.
Tabel 13: Samenvatting kosten aanleg en onderhoud 2020 t/m 2023

Aanleg/Onderhoud
Totaal aanleg exclusief
dekking 2e Turap 2019
Dekking uit ISV3-budget
’geluid’ (€102.700)
Totaal aanleg inclusief
dekking 2e Turap 2019

2019
36.200

2020

2021

2022

2023

133.700

103.400

184.700

47.800

67.200

103.400

184.700

47.800

12.800

42.800

58.500

123.700

-36.200
0

Totaal aanleg
programmabegroting
Dekking uit ISV3-budget
‘geluid’
Totaal aanleg inclusief
dekking
programmabegroting

-66.500

Totaal onderhoud
programmabegroting

0

Tabel 14: Samenvatting kosten aanleg en onderhoud 2024 t/m 2028

Aanleg/Onderhoud
Totaal aanleg
programmabegroting

2024
17.100

2025
94.700

2026
17.100

2027
73.700

2028
17.100

Totaal onderhoud
programmabegroting

144.400

144.400

151.600

151.600

171.500
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Tabel 15: Samenvatting kosten aanleg en onderhoud 2029 t/m 2033

Aanleg/onderhoud
Totaal aanleg
Programmabegroting

2029
48.100

2030
17.100

2031
17.100

2032
33.400

2033
17.100

Totaal onderhoud
programmabegroting

171.500

182.400

182.400

182.400

188.200

Bij het vervangen van bestaande maatregelen voor lokale wegen is het beleidsvoornemen dat de
geluidsreducerende wegdekken na de opgegeven civieltechnische levensduur worden vervangen met uitloop van
één jaar.

9.

Toekomstige ontwikkelingen

9.1 Ruimtelijke reservering tramtracé
De provincie heeft de gemeente Ridderkerk en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) verzocht een
integrale regionale visie op openbaar vervoer op te stellen voor de corridor Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden. In de
raadsvergadering van 11 april 2019 is er ingestemd met de HOV-visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden. Aan de
hand van deze nieuwe visie is door de MRDH en gemeente Ridderkerk bij de Provincie Zuid-Holland een verzoek
ingediend om de ruimtelijke reservering voor een tramtracé door Ridderkerk te laten schrappen uit het Programma
Ruimte.
9.2 Windmolens op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.
In het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard dat de Provinciale Staten op 26 juni 2013 hebben vastgesteld, is de
plaatsing van drie windmolens in het gebied opgenomen. De windmolens staan ingetekend in het inmiddels
onherroepelijke bestemmingsplan voor Nieuw Reijerwaard. Op 27 februari 2018 heeft de provincie Zuid-Holland de
omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van 2 windmolens. De planning is dat deze in 2019-2020 worden
gebouwd.
Voor de derde windmolen wordt later nog een aparte omgevingsvergunning aangevraagd. De planning is dat deze in
2020-2021 wordt gerealiseerd.
In de volgende geluidsbelastingkaarten (peiljaar 2021) wordt de geluidsbelasting van gerealiseerde windturbines
opgenomen.
9.3 Windmolen Bedrijventerrein Oost
Eind september 2017 heeft de provincie Zuid-Holland de Verordening Ruimte en Mobiliteit (VRM) en Milieu Effect
Rapportage (MER) windenergie vastgesteld. En in december 2017 heeft de Provincie Zuid-Holland 2 locaties in de
gemeente Barendrecht aangewezen als windenergielocaties. Bedrijventerrein Oost is hier één van.
De vaststelling van de VRM geeft geen rechtstreekse bouwmogelijkheden. De gemeente Barendrecht zal eerst een
definitief besluit over windenergieplannen moeten nemen. Voor de beoordeling van de windenergieplannen heeft de
gemeente Barendrecht een toetsingskader vastgesteld. In het toetsingskader staat een pakket van eisen
geformuleerd op het gebied van wonen, veiligheid, recreatie, natuur, landschap, milieu en gezondheid.
Het standpunt van de gemeente is dat een windmolen op bedrijventerrein Oost niet acceptabel is. De gemeente heeft
haar zienswijze op het ontwerp-partiele herziening VRM voor Windenergie aan de Gedeputeerde Staten van ZuidHolland kenbaar gemaakt. (Deze kunt u hier bekijken).
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10.

Ingekomen adviezen en inhoudelijke reactie

Het concept ontwerp Actieplan geluid is aangeboden aan het Beleidsplatform Natuur Milieu en Duurzaamheid (NMD),
alle wijkoverleggen van Ridderkerk, de Werkgroep Lucht en Geluid uit Wijk West, Burgerinitiatief 3VO-Biotoop en
Stichting Bescherming Leefomgeving Ridderkerk Zuid-Oost.
Gevraagd is om een advies te geven op de voorgestelde plandrempels en maatregelen in het concept ontwerp
Actieplan geluid 2019-2023.
In de nota van beantwoording ‘Adviezen op concept ontwerp Actieplan geluid 2019-2023’ (bijlage 7) staat een
samenvatting van de adviezen die gaan over de voorgestelde plandrempels en maatregelen. De adviezen worden
gevolgd door de beantwoording met een conclusie.
Wij hebben de volgende adviezen ontvangen (zie tabel 16 hieronder en bijlage 6).
Tabel 16: Overzicht van de ontvangen adviezen.

Indiener
A) Beleidsplatform Natuur Milieu en
Duurzaamheid (NMD)
B) Burgerinitiatief 3VO-Biotoop
C) Wijkoverleg Ridderkerk Oost
D) Stichting Bescherming Leefomgeving
Ridderkerk Zuid-Oost
E) Wijkoverleg Ridderkerk West
Werkgroep Lucht en Geluid, 2 documenten

11.

Datum document
29 januari 2019

Datum ontvangst
29 januari 2019

31 januari 2019
2 februari 2019
5 februari 2019

31 januari 2019
2 februari 2019
5 februari 2019

E1) 7 februari 2019
E2) 8 februari 2019

13 februari 2019

Ingekomen zienswijzen

11.1 Zienswijzen van de gemeenteraad van Ridderkerk
In de openbare vergadering van de raad op 11 juli 2019 heeft de raad kennis genomen van het ontwerp Actieplan
geluid 2019-2023. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
11.2 Overige zienswijzen
Het ontwerp Actieplan geluid 2019-2023 heeft voor een ieder ter inzage gelegen van 12 juni 2019 t/m 24 juli 2019.
Tijdens deze periode zijn er 2 zienswijzen ingediend.

12.

Inhoudelijke reactie op de zienswijzen

12.1 Reactie op de zienswijzen van de gemeenteraad van Ridderkerk
N.v.t.
12.2 Reactie op de overige zienswijzen
In de nota van beantwoording ‘Zienswijzen op ontwerp Actieplan geluid 2019-2023’ (bijlage 9) staat een samenvatting
van de zienswijzen, gevolgd door de beantwoording met een conclusie.
Wij hebben de volgende zienswijzen ontvangen (zie tabel 17 hieronder en bijlage 8).
Tabel 17: Overzicht van de ontvangen zienswijzen.

Indiener
Wijkoverleg Ridderkerk West, Werkgroep
Lucht en Geluid, 2 documenten

A)
B)

Datum document
10 juli 2019
14 juli 2019

Datum ontvangst
12 juli 2019
16 juli 2019
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Bijlage 1: Link naar het hoofdrapport geluidsbelastingkaarten Derde Tranche 21 juli 2017 van
KuiperCompagnons
Met deze link: https://www.ridderkerk.nl/geluidsbelastingkaart, kunt u de webpagina openen om het
hoofdrapport EU-richtlijn omgevingslawaai geluidsbelastingkaarten derde tranche en zijn bijlagen te
openen.

Bijlage 2: Notitie “Geluidsberekening mogelijke maatregelen Actieplan Geluid Ridderkerk”,
27 maart 2019 van KuiperCompagnons

NOTITIE
Betreft
Opdrachtgever
Contactpersoon
Werknummer
Datum

Geluidsberekening mogelijke
Ridderkerk
Gemeente Ridderkerk
Mevrouw M. Verschoor
618.105.80
27 maart 2019

maatregelen

Actieplan

Geluid

Aanleiding
Medio 2017 zijn de geluidsbelastingkaarten voor de gemeente Ridderkerk opgeleverd. In vervolg
op deze geluidsbelastingkaarten wordt een Actieplan Geluid voor de gemeente Ridderkerk
opgesteld. In dit Actieplan worden de maatregelen in de vorm van een beleidsvoornemens
opgenomen die leiden tot een verlaging van het omgevingslawaai. Deze maatregelen worden
voorgesteld voor zogenoemde prioritaire knelpunten. Het Actieplan geluid heeft een looptijd van
5 jaar.
In deze notitie wordt het akoestisch effect van mogelijke op te nemen maatregelen in het Actieplan
beschreven. Dit op grond van de verandering van het aantal (ernstig) gehinderden en
slaapgestoorden.

Herberekening aantallen gehinderden
Voordat het effect van de maatregelen die in het actieplan geluid worden bepaald zijn de aantallen
(ernstig) gehinderden en slaapgestoorden opnieuw berekend. Dit is gedaan omdat recent op de
Rijnsingel stil wegdek is aangelegd en deze maatregel nog niet in de geluidsbelastingkaarten is
verwerkt.

Onderzochte maatregelen Actieplan geluid Ridderkerk
Voor het Actieplan geluid zijn er voor zes clusters de volgende maatregelen berekend.
Cluster 1 Project geluidswal/scherm Drievliet ‘t Zand:
Geluidsreducerend asfalt op de Rotterdamseweg ter hoogte van Drievliet ’t Zand. Het
wegdek wordt SMA-NL8G+.
Hoogte geluidswal/scherm Rotterdamseweg bij Drievliet; Variant 2 zoals in het akoestisch
onderzoek “Geluidsbelasting ten gevolge van verkeer Rotterdamseweg Woningen wijk
Drievliet” van 31 maart 2016.
Hoogte geluidswal/scherm Rotterdamseweg bij ’t Zand zoals in akoestisch onderzoek
“Geluidsbelasting ten gevolge van verkeer Rotterdamseweg woningen wijk Het Zand te
Ridderkerk” van 8 juni 2016 is beschreven in paragraaf 4.2.3. Met aangepaste schermen
op de geluidswal
Cluster 2 Scherm langs de A15/A16 ten zuidoosten van het viaduct Populierenlaan:
hoogte scherm aansluitend op de bestaande hoogte van de beide schermen. Lengte
wordt hetzelfde aangehouden als in “Notitie afscherming A15/A16-gemeente Ridderkerk”
van 13 maart 2017, variant 3”.
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Cluster 3 variant a Rotterdamseweg:
geluidsreducerend wegdek (dunne geluidsreducerende deklaag type B).
Cluster 3 variant b Rotterdamseweg:
scherm waarvan de ligging wordt aangegeven op een nog aan te leveren afbeelding en
een hoogte in overeenstemming met reeds aanwezige schermen langs de
Rotterdamseweg.
Cluster 3 variant c Rotterdamseweg:
wettelijk toegestane rijsnelheid op het deel van de Rotterdamseweg gelegen binnen de
gemeente Ridderkerk terugbrengen tot 50 km/h.
Cluster 4 variant a Scherm Oosterpark
Scherm van 8 m ten noorden van de A15 zoals ook is aangehouden in de “Notitie
doelmatigheid en effect geluidsscherm A15 Oosterpark (Ridderkerk)” van 30 oktober
2017.
Cluster 4 variant b Scherm Oosterpark (GPP-data)
Dezelfde maatregel als beschreven in cluster 4a maar voor de verkeersgegevens op de
rijkswegen wordt uitgegaan van de gegevens uit het emissieregister (worstcase).
Cluster 5 variant a diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van
plandrempel 63 dB (dunne geluidsreducerende deklaag type B)
Populierenlaan
Burgemeester de Zeeuwstraat
Vondellaan
Jan Luykenstraat
Geerlaan
Vlietlaan
Cluster 5 variant b diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van
plandrempel 63 dB
Idem als cluster 5 variant a waarbij de klinkerverharding op de Jan Luykenstraat wordt
vervangen door dicht asfalt beton (referentiewegdek)
Cluster 6 Diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek (dunne geluidsreducerende
deklaag type B) op basis van een geluidsbelasting boven de 59 dB. Dit naar aanleiding van
ontvangen adviezen op het concept ontwerp actieplan geluid.
Geerlaan (Burg. de Zeeuwstraat tot het viaduct A15/A16);
Sportlaan (rotonde Populierenlaan tot de tunnel onder de Rotterdamseweg);
Extra stukje Populierenlaan (tot rotonde zwembad);
Lagendijk;
Geerlaan (vanaf Rijkstraatweg tot bord binnen de bebouwde kom);
Havenstraat (Staalstraat – Noorderweg);
Randweg (Willem Landrestraat – Johann Sebastian Bachstraat);
Benedenrijweg (Ringdijk – Beverwaardseweg)
Het effect van de clusters zijn berekend op basis van de verkeersgegevens voor het
beoordelingsjaar 2016. Deze gegevens zijn overgenomen uit de derde tranche
geluidsbelastingkaarten van de gemeente Ridderkerk.
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Het geluidsscherm langs de Rijksweg A15 in de Variant 4b is gebaseerd op de gegevens uit het
Emissieregister geluid. Dit emissieregister bevat gegevens uit het referentiejaar waarbij op de
resultaten 1,5 dB wordt opgeteld en wordt ook wel het GeluidsProductiePlafond (GPP) genoemd.
De toename van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden in variant 4b ten opzichte
van variant 4a (zie tabel hierna) wordt vooral veroorzaakt door het optellen van de 1,5 dB
werkruimte voor Rijkswaterstaat.

Berekeningsresultaten
In de hierna opgenomen tabel is het effect van de maatregelen opgenomen en de kostenindicatie
van deze maatregelen.
In de kostenindicatie voor de aanleg van een stillere wegdekverharding zijn alleen de meerkosten
voor de aanleg ten opzichte van een normale asfaltverharding (dicht asfalt beton) in rekening
gebracht. De kosten voor het wijzigen van een klinkerverharding naar een asfaltverharding en de
meer kosten voor het onderhoud van de stillere asfaltverharding zijn niet beschouwd.
De weergegeven kosten van een geluidsscherm kunnen hoger dan aangegeven zijn door de
bodemgesteldheid, werkzaamheden aan kabels en leidingen, vormgeving en materiaalgebruik
en eventuele noodzakelijke verkeersmaatregelen bij de bouw van het scherm.
In bijlage 2 is een afbeelding opgenomen waarop de locaties van de voorgenomen maatregelen
zijn aangegeven.
Samenvattende tabel verandering aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden en indicatie kosten.
Aantallen
Indicatie scherm- en
Cluster/variant
Gehinderden Ernstig gehinderden Slaapgestoorden
meerkosten stil wegdek
Nieuwe referentiesituatie (stil wegdek Rijnsingel)
-4.874
2.033
812
Cluster 1 Project geluidswal/scherm Drievliet ‘t Zand
-4.865
2.030
812
Verandering tov referentie
-8
-3
-1
Cluster 2 Scherm langs de A15/A16 ten zuidoosten van het viaduct Populierenlaan
€ 809.583
4.809
1.998
800
Verandering tov referentie
-65
-35
-13
Cluster 3 variant a Rotterdamseweg (geluidsreducerend wegdek)
€ 64.179
4.820
2.005
805
Verandering tov referentie
-54
-28
-8
Cluster 3 variant b Rotterdamseweg (geluidscherm)
€ 3.006.448
4.766
1.985
778
Verandering tov referentie
-107
-48
-34
Cluster 3 variant c Rotterdamseweg (verlagen rijsnelheid)
-4.831
2.012
810
Verandering tov referentie
-43
-22
-3
Cluster 4 variant a Scherm Oosterpark
€ 5.728.659
4.749
1.985
809
Verandering tov referentie
-125
-48
-4
Cluster 4 variant b Scherm Oosterpark (GPP-data)
idem
5.098
2.138
860
Verandering tov referentie
224
105
47
Cluster 5 variant a diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB
€ 66.705
4.583
1.888
731
Verandering tov referentie
-291
-146
-81
Cluster 5 variant b diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB
-4.599
1.894
733
Verandering tov referentie
-275
-139
-79
Cluster 6 Diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van een geluidsbelasting > 59 dB
€ 43.933
4.822
2.006
789
Verandering tov referentie
-52
-27
-23
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Projectverantwoordelijke: Ing. J. Kraaijeveld
Behandeld door:
Ing. N. Verburg
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Bijlagen >>>

Bijlage 1 Uitgebreide weergave van de resultaten

Tabel : Aantal gehinderden wegverkeersgeluid.
Geluidsklasse Lden [dB]

55-59

60-64

65-69

70 en hoger

21

30

41

54

Aantal woningen

4.603

3.260

655

4

Personen (2,2 per woning)

2.127

2.152

591

5

Aantal woningen

4.587

3.260

654

4

Personen (2,2 per woning)

2.119

2.152

590

5

Gehinderden [%]
Nieuwe referentiesituatie (stil wegdek Rijnsingel)

Totaal

4.874

Cluster 1 Project geluidswal/scherm Drievliet ‘t Zand

4.865

Cluster 2 Scherm langs de A15/A16 ten zuidoosten van het viaduct Populierenlaan
Aantal woningen

4.748

3.170

575

4

Personen (2,2 per woning)

2.194

2.092

519

5

4.809

Cluster 3 variant a Rotterdamseweg (geluidsreducerend wegdek)
Aantal woningen

4.804

3.046

649

4

Personen (2,2 per woning)

2.219

2.010

585

5

Aantal woningen

4.674

3.053

651

4

Personen (2,2 per woning)

2.159

2.015

587

5

Aantal woningen

4.720

3.123

648

4

Personen (2,2 per woning)

2.181

2.061

584

5

Aantal woningen

4.347

3.250

655

4

Personen (2,2 per woning)

2.008

2.145

591

5

Aantal woningen

4.541

3.474

779

4

Personen (2,2 per woning)

2.098

2.293

703

5

4.820

Cluster 3 variant b Rotterdamseweg (geluidscherm)

4.766

Cluster 3 variant c Rotterdamseweg (verlagen rijsnelheid)

4.831

Cluster 4 variant a Scherm Oosterpark

4.749

Cluster 4 variant b Scherm Oosterpark (GPP-data)

5.098

Cluster 5 variant a diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB
Aantal woningen

4.644

3.310

275

4

Personen (2,2 per woning)

2.146

2.185

248

5

4.583

Cluster 5 variant b diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB
Aantal woningen

4.655

3.327

275

4

Personen (2,2 per woning)

2.151

2.196

248

5

4.599

Cluster 6 Diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van een geluidsbelasting > 59 dB
Aantal woningen

4.782

3.059

653

4

Personen (2,2 per woning)

2.209

2.019

589

5

4.822

Tabel : Aantal ernstig gehinderden wegverkeersgeluid.
Geluidsklasse Lden [dB]

55-59

60-64

65-69

70 en hoger

Ernstig gehinderden [%]

8

13

20

30

4.603

3.260

655

4

810

932

288

3

4.587

3.260

654

4

807

932

288

3

Nieuwe referentiesituatie (stil wegdek Rijnsingel)
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

Totaal

2.033

Cluster 1 Project geluidswal/scherm Drievliet ‘t Zand
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

2.030

Cluster 2 Scherm langs de A15/A16 ten zuidoosten van het viaduct Populierenlaan
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

4.748

3.170

575

4

836

907

253

3

4.804

3.046

649

4

846

871

286

3

4.674

3.053

651

4

823

873

286

3

4.720

3.123

648

4

831

893

285

3

4.347

3.250

655

4

765

930

288

3

4.541

3.474

779

4

799

994

343

3

1.998

Cluster 3 variant a Rotterdamseweg (geluidsreducerend wegdek)
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

2.005

Cluster 3 variant b Rotterdamseweg (geluidscherm)
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

1.985

Cluster 3 variant c Rotterdamseweg (verlagen rijsnelheid)
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

2.012

Cluster 4 variant a Scherm Oosterpark
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

1.985

Cluster 4 variant b Scherm Oosterpark (GPP-data)
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

2.138

Cluster 5 variant a diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

4.644

3.310

275

4

817

947

121

3

1.888

Cluster 5 variant b diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

4.655

3.327

275

4

819

952

121

3

1.894

Cluster 6 Diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van een geluidsbelasting > 59 dB
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

4.782

3.059

653

4

842

875

287

3

2.006

Tabel : Aantal slaapverstoorden wegverkeersgeluid.
Geluidsklasse Lnight [dB]

50-54

55-59

60-64

65-69

7

10

13

18

3.711

1.090

4

0

571

240

1

0

3.706

1.090

4

0

571

240

1

0

Slaapverstoorden [%]
Nieuwe referentiesituatie (stil wegdek Rijnsingel)
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

Totaal

812

Cluster 1 Project geluidswal/scherm Drievliet ‘t Zand
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

812

Cluster 2 Scherm langs de A15/A16 ten zuidoosten van het viaduct Populierenlaan
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

3.627

1.091

4

0

559

240

1

0

3.673

1.081

4

0

566

238

1

0

3.497

1.085

4

0

539

239

1

0

3.698

1.086

4

0

569

239

1

0

3.685

1.092

4

0

567

240

1

0

3.829

1.222

5

0

590

269

1

0

800

Cluster 3 variant a Rotterdamseweg (geluidsreducerend wegdek)
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

805

Cluster 3 variant b Rotterdamseweg (geluidscherm)
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

778

Cluster 3 variant c Rotterdamseweg (verlagen rijsnelheid)
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

810

Cluster 4 variant a Scherm Oosterpark
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

809

Cluster 4 variant b Scherm Oosterpark (GPP-data)
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

860

Cluster 5 variant a diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

4.210

372

4

0

648

82

1

0

731

Cluster 5 variant b diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

4.221

372

4

0

650

82

1

0

733

Cluster 6 Diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van een geluidsbelasting > 59 dB
Aantal woningen
Personen (2,2 per woning)

3.575

1.080

4

0

551

238

1

0

789

Bijlage 2 Locaties van de mogelijke maatregelen

Overzicht mogelijke maatregelen actieplan geluid Ridderkerk
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Legenda

Snelheid van 80 naar 50 km/uur

Toevoeging/aanpassing geluidsscherm
Cluster 1: SMA-NL8G+

Cluster 3A: dunne deklaag type B

Cluster 5: dunne deklaag type B

Cluster 5A: dunne deklaag type B
Cluster 5B: referentiewegdek
Cluster 6: dunne deklaag type B

1:15.000

Bijlage 3: Tabellen met (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden wegverkeerslawaai gesplitst in
lokaal wegverkeer en rijkswegen op basis van referentiesituatie










Bijlage 4: Overzichtstekening van de maatregelen Actieplan geluid 2019-2023
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Locaties met geluidsreducerend asfalt
Code
Locatie
1a
Rijksstraatweg
1b
Rijksstraatweg
2
Rijksstraatweg
3a
Rijksstraatweg
3b
Rijksstraatweg
4
Vlietlaan
5
Kievitsweg
6
Johann Sebastian Bachstraat
7
Rijnsingel
Maatregelen projecten
code
Locatie
AA
Rotterdamseweg

2019

Maatregelen 3e tranche boven 63 dB
nr.
Locatie
Cwegdek Planning
A
Rotterdamseweg
4 Waterschap 2022-2023
B1
Populierenlaan
4
2020
C
Burgemeester de Zeeuwstraat
4
2020
D
Vondellaan
4
2023
Jan Luykenstraat/Burgemeester de
E
Gaay Fortmanstraat
4
2023
F1
Geerlaan
4
2019
F2
Geerlaan
4
2021
G1
Vlietlaan
4
2021
G2
Vlietlaan
4
2019
Maatregelen 3e tranche boven 59 dB
nr.
Locatie
B2
Populierenlaan
F3
Geerlaan
F4
Geerlaan
H
Sportlaan
I
Havenstraat
J
Benedenrijweg
K
Lagendijk
L
Randweg

Cwegdek Planning
4
4
4
4
4
4
4
4

2020
2021
2025
2027
2027
2027
2029
2032

AA
AA

F3

K

2021
2022
2020
2019
2023
2019
2023
2020
2025

K
K
K

1A

Cwegdek Planning
3

D

F3
F3

K

Cwegdek Planning vervanging
4
4
4
4
4
4
4
4
4

D

1A

1A

1A

1A

K

1B
1B

K

1B
1B

F4

K

1B
1B
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K

Locaties met geluidsreducerend asfalt
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Maatregelen 3e tranche boven 63 dB
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Bijlage 5: Totaal overzicht met de financiële gevolgen Actieplan geluid
AANLEG WEGEN (Cluster 5)
Vlietlaan (deel 1, G2)
Geerlaan (deel 1, F1)
Burgemeester de Zeeuwstraat
Rotterdamseweg (Rijnsingel-Benedenrijweg)
Jan Luykenstraat (investering € 341.500 in 2023,
afschrijven 20 jaar)
Populierenlaan
Vondellaan
Vlietlaan (deel 2, G1)
Geerlaan (deel 2, F2)
Totaal
AANVULLENDE WEGEN AANLEG (Cluster 6)
Populierenlaan tot rotonde zwembad
Geerlaan (deel 3, F3)
Geerlaan (deel 4, F4)
Sportlaan tot de tunnel
Havenstraat
Benedenrijweg
Lagendijk
Randweg
Totaal
TOTAAL AANLEG

ONDERHOUD WEGEN (cluster 5)
Vlietlaan (deel 1, G2)
Geerlaan (deel 1, F1)
Burgemeester de Zeeuwstraat
Rotterdamseweg (Rijnsingel-Benedenrijweg)
Jan Luykenstraat
Populierenlaan
Vondellaan
Vlietlaan (deel 2, G1)
Geerlaan (deel 2, F2)
Totaal

2019
32.900
3.300

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

aanleg

17.100

17.100

17.100

17.100

17.100

17.100

17.100

17.100

17.100

17.100

48.300
184.700

60.900
47.800

36.200

109.200

2019

2020
24.500

35.700
49.000
84.700

184.700

47.800

17.100

17.100

17.100

17.100

17.100

17.100

17.100

17.100

17.100

17.100

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

18.700
77.600
23.100
19.800
13.700
31.000
0

24.500

18.700

0

0

0

77.600

0

56.600

0

31.000

0

0

16.300
16.300

0

36.200

133.700

103.400

184.700

47.800

17.100

94.700

17.100

73.700

17.100

48.100

17.100

17.100

33.400

17.100

2019

2020
11.600
1.200

2021
11.600
1.200
17.000

2022
11.600
1.200
17.000

2023
11.600
1.200
17.000
65.200

9.300

9.300

9.300

39.100

4.900
4.200
48.200

4.900
4.200
113.400

2024
11.600
1.200
17.000
65.200
7.400
9.300
13.300
4.900
4.200
134.100

2025
11.600
1.200
17.000
65.200
7.400
9.300
13.300
4.900
4.200
134.100

2026
11.600
1.200
17.000
65.200
7.400
9.300
13.300
4.900
4.200
134.100

2027
11.600
1.200
17.000
65.200
7.400
9.300
13.300
4.900
4.200
134.100

2028
11.600
1.200
17.000
65.200
7.400
9.300
13.300
4.900
4.200
134.100

2029
11.600
1.200
17.000
65.200
7.400
9.300
13.300
4.900
4.200
134.100

2030
11.600
1.200
17.000
65.200
7.400
9.300
13.300
4.900
4.200
134.100

2031
11.600
1.200
17.000
65.200
7.400
9.300
13.300
4.900
4.200
134.100

2032
11.600
1.200
17.000
65.200
7.400
9.300
13.300
4.900
4.200
134.100

2033
11.600
1.200
17.000
65.200
7.400
9.300
13.300
4.900
4.200
134.100

0

12.800
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AANVULLENDE WEGEN ONDERHOUD (cluster 6)
Populierenlaan tot rotonde zwembad
Geerlaan (deel 3, F3)
Geerlaan (deel 4, F4)
Sportlaan tot de tunnel
Havenstraat
Benedenrijweg
Lagendijk
Randweg
Totaal

2019

2020

2021
3.700

2022
3.700
6.600

2023
3.700
6.600

2024
3.700
6.600

2025
3.700
6.600

2026
3.700
6.600
7.200

2027
3.700
6.600
7.200

2028
3.700
6.600
7.200
8.100
7.000
4.800

2029
3.700
6.600
7.200
8.100
7.000
4.800

2030
3.700
6.600
7.200
8.100
7.000
4.800
10.900

2031
3.700
6.600
7.200
8.100
7.000
4.800
10.900

2032
3.700
6.600
7.200
8.100
7.000
4.800
10.900

0

0

3.700

10.300

10.300

10.300

10.300

17.500

17.500

37.400

37.400

48.300

48.300

48.300

2033
3.700
6.600
7.200
8.100
7.000
4.800
10.900
5800
54.100

0

12.800

42.800

58.500

123.700

144.400

144.400

151.600

151.600

171.500

171.500

182.400

182.400

182.400

188.200

2019
36.200
-36.200
0

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

133.700
-66.500
67.200

103.400

184.700

47.800

17.100

94.700

17.100

73.700

17.100

48.100

17.100

17.100

33.400

17.100

103.400

184.700

47.800

17.100

94.700

17.100

73.700

17.100

48.100

17.100

17.100

33.400

17.100

0

12.800

42.800

58.500

123.700

144.400

144.400

151.600

151.600

171.500

171.500

182.400

182.400

182.400

188.200

2019
0
0
0

2020
48.500
24.500
73.000

2021
59.100
18.700
77.800

2022
0
0
0

2023
10.000
0
10.000

2024
17.100
0
17.100

2025
0
77.600
77.600

2026
0
0
0

2027
0
56.600
56.600

2028
0
0
0

2029
0
31.000
31.000

2030
0
0
0

2031
0
0
0

2032
0
16.300
16.300

2033
0
0
0

Meerkosten onderhoud cluster 5
Meerkosten onderhoud cluster 6
Totaal meerkosten onderhoud

0
0
0

0
0
0

9.300
3.700
13.000

18.400
10.300
28.700

18.400
10.300
28.700

39.100
10.300
49.400

31.700
10.300
42.000

9.100
17.500
26.600

0
17.500
17.500

134.100
37.400
171.500

134.100
37.400
171.500

134.100
48.300
182.400

134.100
48.300
182.400

134.100
48.300
182.400

134.100
54.100
188.200

Totaal meerkosten cluster 5/6 naar voren halen
Totaal meerkosten cluster 6

0
0

48.500
24.500

68.400
22.400

18.400
10.300

28.400
10.300

56.200
10.300

31.700
87.900

9.100
17.500

0
74.100

134.100
37.400

134.100
68.400

134.100
48.300

134.100
48.300

134100
64.600

134100
54.100

TOTAAL ONDERHOUD

SAMENVATTING
AANLEG/ONDERHOUD
Totaal aanleg exclusief dekking 2e Turap 2019
Dekking uit ISV3-budget 'geluid'(€ 102.700)
Totaal aanleg inclusief dekking 2e Turap 2019
Totaal aanleg programmabegroting
Dekking uit ISV3-budget 'geluid'
Totaal aanleg inclusief dekking programmabegroting
Totaal onderhoud programmabegroting
MEERKOSTEN
Meerkosten (versnelde) aanleg cluster 5 /6
Meerkosten aanleg cluster 6
Totaal meerkosten aanleg
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Bijlage 7

Nota van beantwoording
Adviezen op concept ontwerp Actieplan geluid 2019-2023
Inleiding
Het concept ontwerp Actieplan geluid is aangeboden aan het Beleidsplatform Natuur Milieu en
Duurzaamheid (NMD), alle wijkoverleggen van Ridderkerk, de Werkgroep Lucht en Geluid uit Wijk
West, Burgerinitiatief 3VO-Biotoop en Stichting Bescherming Leefomgeving Ridderkerk Zuid-Oost om
advies te geven op de voorgestelde plandrempels en maatregelen.
In deze nota staat een samenvatting van de adviezen die gaan over de voorgestelde plandrempels en
de maatregelen. De voorgedragen tekstuele aanpassingen en bronverwijzingen zijn verwerkt. Voor de
inhoudelijke rekenkundige vragen, verwijzen wij naar:
- De bijlagen 1, 2 en 3 van het Ontwerp Actieplan geluid.
- Bijlage 1 is het hoofdrapport geluidsbelastingkaarten Derde Tranche 21 juli 2017 van
KuiperCompagnons (https://www.ridderkerk.nl/geluidsbelastingkaart)
- Bijlage 2 is de Notitie “Geluidsberekening mogelijke maatregelen actieplan Geluid
Ridderkerk”, 12 maart 2019 van KuiperCompagnons.
- Bijlage 3: Tabellen met (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden wegverkeerslawaai
gesplitst in lokaal wegverkeer en rijkswegen op basis van referentiesituatie.
- Hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer, het Besluit geluid milieubeheer, de Regeling geluid
milieubeheer en het Reken- en meet voorschrift geluid 2012. Hierin staat alle wet- en
regelgeving over het opstellen van het actieplan en de berekeningen.
De samenvatting van de adviezen worden gevolgd door de beantwoording met een conclusie.
Wij hebben de volgende adviezen ontvangen (zie tabel 1 hieronder). Ook zijn alle ontvangen adviezen
toegevoegd als bijlage 6 bij het Actieplan.
Tabel 1: Overzicht van de ontvangen adviezen.

Indiener
A) Beleidsplatform Natuur Milieu en
Duurzaamheid (NMD)
B) Burgerinitiatief 3VO-Biotoop
C) Wijkoverleg Ridderkerk Oost
D) Stichting Bescherming Leefomgeving
Ridderkerk Zuid-Oost
E) Wijkoverleg Ridderkerk West
Werkgroep Lucht en Geluid, 2 documenten

Datum document
29 januari 2019

Datum ontvangst
29 januari 2019

31 januari 2019
2 februari 2019
5 februari 2019

31 januari 2019
2 februari 2019
5 februari 2019

E1) 7 februari 2019
E2) 8 februari 2019

13 februari 2019

A) Beleidsplatform NMD
Op 29 januari 2019 is een advies ontvangen van het Beleidsplatform NMD (hierna indiener). Hieronder
volgt een samenvatting en de beantwoording daarop.
1. Indiener adviseert een verlaging van de plandrempel naar 60 dB.
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Hieronder volgt de reactie van de gemeente:
A1
Er is gekeken naar wat het betekent als de plandrempel 59 dB zou worden. De werkgroep Lucht en
Geluid heeft een plandrempel van 59 dB geadviseerd. Omdat dit 1 dB lager is dan de door u
geadviseerde plandrempel zijn we hiervan uit gegaan.
Bij een plandrempel van 59 dB komen er meer wegen in aanmerking voor het toepassen van
geluidsreducerend asfalt.
Wat we ook zien is dat er voor een aantal wegen (vanaf 50 km/h) het niet mogelijk is om met
geluidsreducerend asfalt of schermen de geluidbelasting onder de 59 dB te krijgen.
Ook een aantal 30 km/h wegen hebben een geluidbelasting boven de 59 dB. Omdat op 30km/h
wegen het motorgeluid het bandengeluid overheerst heeft het toepassen van geluidsreducerend asfalt
geen toegevoegde waarde. Daarnaast is het vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid niet
wenselijke dat een 30 km/h weg met klinkers vervangen gaat worden door asfalt.
Er zijn woningen in Ridderkerk die ondanks de maatregelen uit het voorgestelde concept ontwerp
Actieplan geluid nog niet onder de plandempel van 63 dB komen. Zolang er nog woningen boven de
huidige plandrempel van 63 dB liggen is het niet realistisch om een lagere plandrempel vast te stellen.
Het geeft dan een ambitieniveau weer wat niet haalbaar is. Bij een lagere plandrempel wordt het
ambitieniveau nog onrealistischer. Het aantal woningen dat waarschijnlijk nooit aan deze lagere
plandrempel kan voldoen wordt veel groter. Een lagere plandrempel zal ook nieuwbouw of renovatie
moeilijker of onmogelijk maken.
Als in de toekomst door ontwikkeling en verbetering van toe te passen maatregelen er grotendeels
voldaan kan worden aan de plandrempel van 63 dB kan er gedacht worden aan een verlaging van de
plandrempel.
Ondanks dat we de plandrempel niet verlagen nemen we wel de wegen met een geluidsbelasting
boven de geadviseerde 59 dB op in het ontwerp Actieplan geluid als cluster 6. Deze wegen zouden
ook in aanmerking komen als de plandrempel wel verlaagd zou worden naar 59 dB.
Conclusie:
Het advies A1 geeft aanleiding tot aanpassing van het ontwerp actieplan geluid 2019-2023.
B) Burgerinitiatief 3VO-Biotoop
Op 31 januari 2019 is een advies ontvangen van het Burgerinitiatief 3VO-Biotoop (hierna indiener).
Hieronder volgt een samenvatting en de beantwoording daarop.
1. Indiener adviseert jaarlijks op enkele verschillende hoog belaste locaties controlemetingen uit
te voeren (H3);
2. Indiener vraagt wanneer de geluidschermen op de geluidwallen bij Drievliet en ’t Zand worden
verhoogd (H5.3);
3. Indiener stelt dat het project “GAT A15/A6” niet in uitvoering is maar in oriënterende fase en
dat er een einddatum aan dit project wordt verbonden (H5.3);
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4. Indiener vindt het ongewijzigd vaststellen van de plandrempel van 63 dB niet ambitieus en
veel te hoog. Indiener adviseert de volgende plandrempels:

5. Indiener adviseert ten aanzien van een geluidsscherm langs de A15 de actie richting
Rijkswaterstaat en de Provincie harder te formuleren. Indiener adviseert voor het realiseren
van een geluidsscherm langs de A15 om er een gezamenlijk project van de gemeente,
Rijkswaterstaat en de Provincie van te maken (H7.1);
6. Indiener adviseert een absorberend geluidsscherm van minimaal 6 meter hoog (H7.1);
7. Indiener stelt dat het vervangen van het wegdek van de Rotterdamse weg, traject AA
ontbreekt in Tabel 1;
8. Indiener adviseert om ook (vracht)auto’s en motoren regelmatig te controleren of ze voldoen
aan de geluidnormen(H7.2);
Hieronder volgt de reactie van de gemeente:
B1
Het geluidsniveau dat gedurende een meetperiode gemeten wordt, is afhankelijk van het aantal
voertuigen, het soort voertuigen en de rijsnelheid van de betreffende voertuigen die gedurende deze
periode passeren. Voor een juiste controle van het rekenmodel moet tijdens de geluidsmeting het
aantal voertuigpassages worden gemeten, moet worden beoordeeld binnen welke voertuigcategorie
(licht, middelzwaar of zwaar vrachtverkeer) het voertuig valt en moet de rijsnelheid worden gemeten.
Het gemeten geluidsniveau moet voor deze effecten gecorrigeerd worden en vervolgens vertaald
worden naar een jaargemiddelde situatie op basis van de verwachte jaargemiddelde
voertuigpassages binnen de afzonderlijke voertuigcategorieën. Na de geluidsbelastingskaarten voor
de 2e tranche zijn door de DCMR (langdurige, juli 2011-oktober 2012) controlemetingen uitgevoerd.
Uit dit onderzoek bleek dat het rekenmodel waarmee de geluidsbelasting is berekend voldoende
nauwkeurig was. Wij zien daarom geen aanleiding om jaarlijks metingen uit te laten voeren. Goed
uitgevoerde metingen zijn ook nog eens duur en wij zijn van mening dat het geld beter besteed kan
worden aan maatregelen.
B2
De planning is om de schermen op de wallen bij Drievliet en ’t Zand te verhogen in 2019. Dit zal
toegevoegd worden in de tekst.
B3
Vooralsnog staat de realisatie van het scherm West op eind 2019. Of deze planning haalbaar is wordt
nog nader onderzocht. Deze zin zal worden aangepast.
B4
Wij hebben gekeken naar wat het betekent als de plandrempel 53 dB zou worden.
Het is niet realistisch om een plandrempel van 53 dB vast te stellen in een stedelijk gebied wat
Ridderkerk is, we vallen niet voor niets onder de agglomeratie Rotterdam/Dordrecht. Er zijn te veel
motorvoertuigbewegingen.
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Ridderkerk is een stedelijk gebied waar op de ontsluitingswegen zoals de Populierenlaan en de
Vlietlaan (als voorbeeld) met verkeersbewegingen van rond de 11000 motorvoertuigen pet etmaal. Als
deze wegen nu rond de 1000 motorvoertuigen per etmaal ligt komen we in de buurt van de 53 dB. Dit
laat zien dat een plandrempel van 53 dB bij 11.000 motorvoertuigen per etmaal niet realistisch is.
In de Lden (day-evening-night) zit ook de Lnight. In de geluidsindicator Lden wordt rekening gehouden met
het feit dat het geluid waaraan men 's avonds en ’s nachts wordt blootgesteld, als hinderlijker wordt
ervaren.
Als de Lnight gebruikt wordt als indicator dan ontstaat hetzelfde beeld als bij de Lden. De Lnight geeft geen
nieuwe inzichten om maatregelen voor te stellen. Er wordt geen plandrempel voor Lnight vastgesteld.
Voor de Lindoor sluiten wij voor de bestaande woningen aan op de bestaande Wet en regelgeving, de
Saneringsregeling Wet geluidshinder. Deze kent een maximale grenswaarde voor het geluidsniveau
binnen woningen van 43 dB (art. 111 Wgh). Wij gaan ervanuit dat eenieder zijn woning normaal
onderhoudt zodat de gevelwering in elk geval 20 dB bedraagt. Bij een gevelbelasting tot 63 dB is er
geen sprake van situaties waarbij de geluidsbelasting binnen de woning hoger dan 43 dB zal zijn. Er
wordt geen plandrempel Lindoor vastgesteld.
B5
Rijkswaterstaat is alleen tot medewerking te verplichten op het moment dat de
geluidsproductieplafonds (GPP’s) van de A15/A16 (dreigen te) worden overschreden. Buiten
overschrijdingen heeft de gemeente geen mogelijkheden Rijkswaterstaat te dwingen. Dit betekent dat
we zijn aangewezen op overleg en daar zetten wij ook op in zowel met Rijkswaterstaat als met de
Provincie.
B6
In dit Actieplan geluid wordt het project “Geluidmaatregelen A15 ter hoogte van het Oosterpark” niet
uitgewerkt. Uw advies zal worden meegenomen in het onderzoek naar de mogelijkheden van diverse
geluidmaatregelen A15 ter hoogte van het Oosterpark. In november 2019 wordt de gemeenteraad
hierover geïnformeerd.
B7
Het vervangen van het wegdek van de Rotterdamse weg, traject AA, valt onder cluster 1, project
“Geluidswal/scherm Drievliet ’t Zand, Rotterdamseweg”.
B8
Maakt onderdeel uit van de Apk-keuring, zie APK-regelgeving RDW. Geen actie voor actieplan.
Conclusie:
De adviezen B2 en B3 geven aanleiding tot aanpassing van het ontwerp actieplan geluid 2019-2023.
C) Wijkoverleg Ridderkerk Oost
Op 2 februari 2019 is een advies ontvangen van het Wijkoverleg Ridderkerk Oost (hierna indiener).
Hieronder volgt een samenvatting en de beantwoording daarop.
1. Indiener adviseert om het geluidsscherm langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark geheel
aansluitend te maken zodat er geen ‘gat’ ontstaat;
2. Indiener adviseert om ook de geluidsbelasting Lnight te betrekken in het actieplan;
3. Indiener vraagt om een verlaging van de plandrempel binnen de wettelijke geluidszone voor
de snelwegen;
4. Indiener adviseert om in elke nieuw actieplan de plandrempel met 1dB te verlagen;
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5. Indiener vraagt om naast het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt ook
snelheidsverlaging op een aantal wegen toe te passen. Voorstel is de Burgemeester de
Zeeuwstraat-Vondellaan;
6. Indiener pleit voor een afstemming tussen het actieplan geluid en het mobiliteitsplan.
7. Indiener vraagt om de actiepunten over verkeer uit het nog vast te stellen Wijkprogramma
Oost 2019-2023 mee te nemen in het actieplan. Onderstaande punten worden beschreven:
- De splitsing Vondellaan – Da Costalaan voorzien van een rotonde;
- Het plaatsen van een flitspaal langs de Vondellaan;
8. Indiener adviseert ten aanzien van de gereden snelheid een strenger handhavingsbeleid te
gaan voeren op de Rotterdamseweg en de Burgemeester de Zeeuwstraat – Vondellaan;
9. Indiener adviseert om actiever, hoogfrequenter geluidsmetingen uit te voeren;
10. Indiener adviseert om zo mogelijk de eisen van de geluidsdemping van de isolatie aan te
passen voor woningen en panden (nieuw en bestaand/renovatie);
11. Indiener meldt dat het vliegtuiggeluid merkbaar toeneemt.
Hieronder volgt de reactie van de gemeente:
C1
De mogelijkheden voor geluidwerende maatregelen langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark wordt
in een project uitgewerkt wat los staat van dit Actieplan geluid. Uw advies zal meegenomen worden in
dit project.
C2
Zie reactie B4.
C3
In hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer staan de regels voor geluid langs rijkswegen vastgelegd.
Hierin is geregeld wat de maximale geluidbelasting op bijvoorbeeld gevels van woningen langs
rijkswegen mag zijn. Ook worden zogenoemde geluidproductieplafonds geïntroduceerd. Deze
plafonds stellen een grens aan de geluidproductie van rijkswegen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk
voor het uitvoeren van de Wet milieubeheer en zorgt er zo voor dat het geluid van rijkswegen niet
onbeheerst kan groeien.
Een plandrempel vaststellen voor geluid afkomstig van Rijkswegen heeft geen toegevoegde waarde
omdat dit beleid niets kan afdwingen bij Rijkswaterstaat.
C4
Eens in de 5 jaar wordt het Actieplan geluid herzien, dan betekent dit dat de plandrempel elke 5 jaar 1
dB omlaag gaat. Dit betekent voor dit Actieplan een plandrempel van 62 dB. En over 10 jaar een
plandrempel van 60 dB. Omdat het niet mogelijk is om alle wegen onder de 60 dB te krijgen hebben
we ervoor gekozen om de plandrempel niet met 1 dB per jaar te verlagen.
Zie ook reactie A1.
C5
Bij een weg van 30 km/h weg gaat het motorgeluid het bandengeluid overheersen. Een combinatie
van snelheidsverlaging tot 30 km/h en geluidsreducerend asfalt heeft dan ook weinig zin.
C6
Dat gebeurt en is ook in het actieplan vermeld onderaan de samenvatting en bij hoofdstuk 7.
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C7
De inrichting van wegen hangt van meerdere factoren af dan alleen het geluidsaspect. De maatregel
wordt daarom niet opgenomen in het actieplan.
Het handhaven van het snelheidslimieten is een zaak van de politie. De gemeente bepaalt niet het
beleid.
C8
Zie reactie C7.
C9
Zie reactie B1.
C10
Dit is al geregeld in het Bouwbesluit. De geluidsbelasting op de gevel in relatie tot de eisen voor de
binnenwaarden die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit bepalen hoeveel geluidsisolatie in de gevels
moet worden aangebracht.
C11
Vliegverkeer boven de regio blijft toenemen met als gevolg dat het geluid vaker zal worden
waargenomen. De beslissing over een uitbreiding van de luchthaven Rotterdam en de herschikking
van het luchtruim boven Nederland die wordt voorbereid zullen bepalen of het geluid van vliegtuigen
een geluidsbron wordt die permanent geluidsoverlast in Ridderkerk zal brengen. De gemeente volgt
deze ontwikkelingen met het oog op de bescherming van de bevolking tegen nog meer
geluidsoverlast.
Conclusie:
Het advies geeft geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerp actieplan geluid 2019-2023.
D) Stichting Bescherming Leefomgeving Ridderkerk Zuid-Oost
Op 5 februari 2019 is een advies ontvangen van de Stichting Bescherming Leefomgeving Ridderkerk
Zuid-Oost (hierna indiener). Hieronder volgt een samenvatting en de beantwoording daarop.
1. Indiener adviseert om meerdere opties van vormen van plandrempels te bedenken. Eén optie
wordt door de indiener aangegeven, namelijk plandrempels voor al gerealiseerde projecten en
een plandrempel voor nog te realiseren projecten;
2. Indiener stelt voor om steekproefsgewijs controlemetingen uit te laten voeren. Hiermee het
rekenmodel te onderbouwen. Zodat het draagvlak van het actieplan wordt vergroot;
3. Indiener geeft aan dat de gegevens uit het geluidsregister Rijkswegen onjuist zijn. Zie “Besluit
herstel onjuiste gegeven geluidregister rijkswegen’;
4. Indiener ziet graag dat alle adviezen/visies welke ingediend zijn op het actieplan geluid en
voorzien zijn een reactie van de gemeente als bijlage worden toegevoegd aan het Actieplan;
5. Indiener adviseert dat er ook doelen voor de lange termijn concreet worden beschreven;
6. Indiener mist een evaluatie van het vorige actieplan. Indiener wil graag jaarlijks een evaluatie
en publicatie van de werking van het Actieplan;
7. Indiener geeft aan dat de ambities van het Actieplan niet in overeenstemming is met de
structuurvisie.
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Hieronder volgt de reactie van de gemeente:
D1
Het actieplan geluid is gericht op de bestaande woningen (en andere geluidsgevoelige
bestemmingen). Bij nieuwe ontwikkelingen, van bijvoorbeeld nieuwbouw van woningen of een
bedrijventerrein, geldt landelijke Wet- en Regelgeving waarin geluidsnormen zijn opgenomen.
Omdat het actieplan een strengere plandrempel heeft dan de wettelijke norm voor
nieuwbouwwoningen kan het voor sommige ontwikkelingen betekenen dat ze maatregelen moeten
treffen om te voorkomen dat er een nieuw knelpunt in het actieplan komt.
D2
Zie reactie B1.
D3
Het geluidregister is specifiek in het leven geroepen om de geluidsbelasting te berekenen bij de
nieuwbouw van woningen of de reconstructie van rijkswegen. In dit geluidsregister zijn gegevens
opgenomen voor de rijkswegen op basis van het huidige gebruik (intensiteit, wegdek, wettelijk
toegestane rijsnelheid) of op basis van gegevens uit een Tracébesluit voor het weggedeelte. Deze
gegevens zijn voor alle rijkswegen in Nederland opgenomen in het geluidregister. Door de schaal van
het project bleken er na verloop van tijd foutjes in deze gegevens te zijn geslopen. Deze foutjes zijn
gecorrigeerd middels een zogenoemd veegbesluit ‘Besluit herstel onjuiste gegevens geluidregister
rijkswegen’. Voor Ridderkerk betekende dit dat in 2017 de verkeersintensiteiten op de A15 en A16 zijn
gecorrigeerd en daarop zijn ook de geluidsproductieplafonds opgehoogd met 0,1 tot 0,7 dB.
Naar aanleiding van het nieuwe nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2017 hebben wij
een onderzoek lopen naar de verkeersintensiteiten op de A15 en A16. De tekst in het actieplan is
hierop aangepast.
D4
Alle ingekomen adviezen en de reactie van het college op deze adviezen worden in hoofdstuk 10 van
het actieplan opgenomen.
D5
Het doel voor de langere termijn is het terugdringen van het aantal gehinderden. Dit doen we door
concrete maatregelen op te nemen. Het zal steeds een afweging zijn tussen mogelijke maatregelen,
de baten van deze maatregelen in de vorm van minder gehinderden, de kosten van de deze
maatregelen, de impact van deze maatregelen op andere aspecten zoals veiligheid en kwaliteit van de
buitenruimte en het verkrijgen van medewerking van met name bronbeheerders zoals Rijkswaterstaat,
de provincie en het waterschap. Het actieplan biedt de mogelijkheid om dit elke 5 jaar opnieuw bij te
sturen.
D6
In het actieplan is een evaluatie van de voorgaande actieplannen opgenomen in hoofdstuk 5.
Dit actieplan geeft een doorkijk van de voorgenomen maatregelen voor de periode 2019 -2023. Omdat
de effecten van de voorgenomen maatregelen al bekend zijn heeft het geen zin om jaarlijks te
evalueren. De uitvoering van de maatregelen wordt in de jaarlijkse Milieu- en Duurzaamheids-monitor
opgenomen.
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D7
De Structuurvisie Ridderkerk is vervangen door de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035. In de
Omgevingsvisie is er in hoofdstuk 4, paragraaf 4.2 Gezondheid en leefbaarheid, aangegeven dat er
een belangrijke opgave ligt in het verder terugdringen van het aantal geluidgehinderden. Het actieplan
is een uitvoerend beleid om het aantal gehinderden terug te dringen en sluit aan bij de
Omgevingsvisie.
Conclusie:
Het advies geeft geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerp actieplan geluid 2019-2023.
E) Wijkoverleg Ridderkerk West, Werkgroep Lucht en Geluid
Op 13 februari 2019 zijn er twee adviezen ontvangen van het Wijkoverleg Ridderkerk West,
Werkgroep Lucht en Geluid (hierna indiener). Hieronder volgt een samenvatting per ingediend advies
(E1 en E2) en de beantwoording daarop:
E1
1.
2.
3.
4.

Indiener adviseert een realistischer eindresultaat;
Indiener mist een goed beleid en visie;
Indiener adviseert een plandrempel van 59 dB Lden;
Indiener adviseert de wegen eerder te voorzien van geluidsreducerend asfalt dan nu in de
planning staat opgenomen;
5. Indiener adviseert om ook windturbinelawaai mee te nemen in het actieplan;
6. Indiener adviseert om ook voor het scherm bij “GAT A15/A16” bij te dragen vanuit eigen
financiële middelen;
E2
1. De indiener geeft aan dat de wettelijke norm van 63 dB in dit plan als plandrempel is
opgenomen en dat dit geen ambitie is;
2. Indiener adviseert een hoofdstuk reikwijdte en een hoofdstuk kosten toe te voegen;
3. Indiener adviseert om een verplichting op te leggen aan verhuurder, makelaars en notarissen
om bij panden/percelen informatie te geven over geluid;
4. Indiener adviseert een plandrempel voor alle bronnen tezamen van 53 dB Lden en 45 dB Lnight;
5. Indiener adviseert om de berekeningen over de windmolens Nieuw Reijerwaard gemaakt door
de Werkgroep Lucht & Geluid mee te nemen in dit plan;
6. Indiener adviseert om als maatregel ook diffractiegoten op te nemen voor langs de wegen
Burgmeester de Zeeuwstraat en de Rotterdamseweg in dit actieplan;
7. Indiener adviseert om op alle wegen binnen de gemeente de maximumsnelheid te verlagen
naar 30 km/h;
8. Indiener adviseert meer te lobbyen voor handhaving van de diverse maximumsnelheden;
9. Indiener adviseert om er bij Den Haag te lobbyen voor een verlaging van de
maximumsnelheid op de A15 en A16 naar 80 km/h en hiervoor een 80km zone van te maken;
Hieronder volgt de reactie van de gemeente:
E1.1
Zie reactie D5.
E1.2
Zie reactie D5.
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E1.3
Zie reactie A1.
E1.4
De voorgenomen maatregelen uit het concept ontwerp Actieplan geluid zijn nu zodanig gepland dat ze
allemaal binnen de planperiode vallen. De extra kosten voor het versneld uitvoeren van de aanleg van
geluidsreducerend asfalt op deze wegen worden bij de gemeenteraad aangevraagd.
Daarnaast zijn er in het ontwerp Actieplan geluid extra maatregelen opgenomen, zie reactie A1. Deze
maatregelen zijn niet allemaal binnen de planperiode gepland. Een aantal van deze wegen zijn pas
voorzien van nieuw asfalt. Het is kapitaalvernietiging om deze binnen de planperiode uit te voeren.
E1.5
Er zal een hoofdstuk toekomstige ontwikkelingen aan het actieplan worden toegevoegd waarin de
toekomstige ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard en de te plaatsen windmolens worden
meegenomen.
E1.6
“Het Gat A15/A16” is een project wat los staat van dit Actieplan geluid. Dit voorstel kan niet
opgenomen worden in dit actieplan. Uw advies zal meegenomen worden in dit project.
E2.1
In dit actieplan is een plandrempel van 63 dB voorgesteld, dit is een beleidsvoorstel. Dit is niet
hetzelfde als de wettelijke norm voor nieuwbouw in de Wet geluidhinder. Bij de toetsing aan de
wettelijke norm mag er volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder een aftrek worden toegepast. Bij
het berekenen van de geluidsbelastingkaart wordt geen aftrek toegepast en komt de geluidsbelasting
hoger uit en is de plandrempel in verhouding strenger.
E2.2
We gebruiken de plandrempel voor/bij:
a) Maatregelen voor de bestaande situatie;
b) Ruimtelijke ontwikkelingen. Omdat het actieplan een strengere plandrempel heeft dan de
wettelijke norm voor nieuwbouwwoningen kan het voor sommige ontwikkelingen betekenen
dat ze maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat er een nieuw knelpunt in het
actieplan komt;
c) De te nemen besluiten hogere waarden Wet geluidhinder. In de afweging wordt er ook
gekeken naar de plandrempel, zie ook punt 2;
De tekst van het actieplan zullen we hierop aanpassen.
De kosten in dit actieplan gaan over de kosten van de maatregelen, zie hoofdstuk 8. Niet over de
kosten wat het opstellen van een beleidsstuk kost.
E2.3
Het advies om een verplichting op te leggen aan verhuurders, makelaars en notarissen om bij
panden/percelen informatie te geven over geluid wordt niet overgenomen. Het is geen bevoegdheid
van de gemeente om zulke verplichtingen op te leggen.
Bij woningen waarvoor een besluit hogere waarden Wet geluidhinder is vastgesteld is in het Kadaster
een aantekening voor opgenomen zodat eenieder hiervan kennis kan nemen.
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E2.4
Zie reactie B4.
E2.5
Het Actieplan geluid gaat over de bestaande situatie. Omdat de windmolens er nog niet staan en er
nog niet vaststaat welk type windmolen met welke hoogte er precies op Nieuw Reijerwaard geplaatst
gaat worden. Heeft het ook geen zin om bij het hoofdstuk “toekomstige ontwikkelingen” berekeningen
op te nemen. Type windmolen (met name bronvermogen) en hoogte bepalen in grote mate hoe de
geluidsbelasting daadwerkelijk zal zijn.
E2.6
Diffractoren buigen het geluid af. Als de huizen dicht op de weg staan hebben de diffractoren niet
zoveel nut. In de bebouwde kom is het effect bovendien minder groot omdat daar minder hard
gereden wordt. De diffractoren komen daarom niet terug als maatregel in dit actieplan.
E2.7
Alle wegen naar 30 km/u betekent een afname en een verslechtering van de bereikbaarheid van
Ridderkerk. Hiernaast moeten de wegen anders worden ingericht zodanig dat er niet harder gereden
kan worden dan 30 km/h. Dit is niet wenselijk omdat de hulpdiensten dan ook niet harder kunnen dan
30 km/h. In geval van nood telt elke seconde en willen we graag dat hulpdiensten op tijd aanwezig
kunnen zijn. Tevens leiden de wegaanpassingen tot hoge kosten.
Uit verkeerskundig oogpunt is het niet wenselijk om alle wegen binnen de bebouwde kom terug te
brengen naar 30 km/u.
De bereikbaarheid van Ridderkerk wordt gewaarborgd door de wegencategorisering die uitgaat van
erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen (conform Duurzaam Veilig). Op
erftoegangswegen staat het verblijven centraal waardoor er veel interactie is tussen de
verkeersdeelnemers (deze wegen bieden immers toegang tot de woningen, bedrijven en
voorzieningen). Deze wegen zijn dan ook ingericht als 30 km/u-wegen.
Gebiedsontsluitingwegen hebben een sterke doorstromingsfunctie op de wegvakken en een
uitwisselingsfunctie op de kruispunten (vaak aantakkingen van erftoegangswegen). Op stroomwegen
staat het doorstromen centraal: het verkeer moet zo ongehinderd mogelijk kunnen doorrijden. Om dit
onderscheid te maken zijn de genoemde typen wegen op een bepaalde manier ingericht
(erftoegangswegen vaak als woonstraat in klinkerverharding zonder aparte fietsvoorzieningen;
gebiedsontsluitingswegen veelal asfalt met aparte fietsvoorzieningen en stroomwegen met asfalt
specifiek bedoeld voor vlotte afwikkeling van het autoverkeer).
Wanneer alle wegen binnen de bebouwde kom naar 30 km/u worden omgezet zullen de wegen die nu
ingericht zijn als gebiedsontsluitingweg (zoals Burg. De Zeeuwstraat, Koninginneweg, Populierenlaan
etc.) moeten worden omgezet naar een inrichting als woonstraat (erftoegangsweg).
Erftoegangswegen kunnen maximaal 5.000 tot 6.000 motorvoertuigen per etmaal verwerken. De
verkeersintensiteit op de gebiedsonsluitingswegen liggen veelal hoger dan deze grens, waardoor bij
het toepassen van alle wegen als 30 km/u weg het verkeer niet zal kunnen worden afgewikkeld. Dit
leidt tot een verminderde bereikbaarheid van de verschillende gebieden en daarmee van heel
Ridderkerk. Nog even los van het feit dat met een dergelijke maatregel alle gebiedsontsluitingswegen
zouden moeten worden heringericht als woonstraten (wat de gemeente vele miljoenen euro’s gaat
kosten).
De geadviseerde maatregel wordt niet overgenomen in het actieplan.
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E2.8
Zie reactie C7.
E2.9
De geadviseerde maatregel is al opgenomen in het actieplan. In paragraaf 7.2. staat opgenomen dat
de gemeente blijft lobbyen voor snelheidsverlaging en geluidwerende maatregelen op en langs de
A15/A16.
Conclusie:
De adviezen E1.3, E1.4, E1.5 en E2.2 geven aanleiding tot aanpassing van het ontwerp actieplan
geluid 2019-2023.
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Bijlage 8: Binnengekomen zienswijzen op het ontwerp Actieplan geluid 2019-2023.

De persoonsgegevens in de zienswijzen zijn niet zichtbaar. Dit conform de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Indiener
Wijkoverleg Ridderkerk West, Werkgroep
I A) Lucht en Geluid, 2 documenten iB)

Datum document
10 juli 2019
14 juli 2019

Datum ontvangst
12 juli 2019
16juli2019

Zienswijze Lucht & Geluid
Het ontwerp Actieplan geluid kent een nota beantwoording. In onze hier gepresenteerde
ZIENSWIJZE willen we commentaar leveren op de gepresenteerde antwoorden (zie de nota Al
en E 2.1) en op de door het college nog vast te stellen plandrempels (zie paragraaf 6.1 van het
ontwerp, het groene deel op pagina 14).
Lucht & Geluid wil aan de toekomst van Ridderkerk meedenken en daar een bijdrage aan
leveren. De door ons gepresenteerde alternatieve berekeningen laten zien dat een
overkoepelende realistische visie van het college helaas nog ontbreekt. Natuurlijk speelt geld
een rol maar wanneer een evenwichtig stappenplan zou worden ontworpen dan zou jaar na
jaar een definitieve winst op weg naar een plandrempel kunnen worden behaald die cumulatief
niet boven de 65 dB van alle geluidsbronnen samen, komt.
Dat is onze leidende gedachte!
E 2.1 Nota van beantwoording van de ontvangen adviezen
De door het college gebruikte 63 dB is ook de maximale waarde 63 dB bij reconstructie van
een weg in stedelijk gebied (artikel 100a lid 2b). En dan nog met de nodige mitsen en maren
waarbij het college zelf deze ontheffing moet aanvragen. Ook in zones (ten hoogste
toelaatbare geluidbelasting in zones artikel 83 lid 2 en 3a) is de maximale waarde 63 dB. Het
college kiest voor haar plandrempels ook 63 dB en meent dat "bij de toetsing aan de wettelijke
norm er volgens artikel 110 g van de wet geluidhinder een aftrek [mag] worden toegepast. Bij
het berekenen van de geluidbelastingkaart wordt geen aftrek toegepast". Van wat? Als u goed
leest begrijpt u dat dat ALLEEN geldt voor de metingen- en/of berekeningswaarden van
geluidbelasting op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen etc. Dit alleen
onder voorwaarde van een bepaalde periode én de geluidsproductie van motorvoertuigen in de
betrokken periode, ALLEEN als deze hoger ligt als voor de toekomst redelijkerwijs te
verwachten is bij meting en berekening van de geluidsbelasting.
Kortom, uw beantwoording maakt een verwarrende indruk, wordt er met de haren bijgesleept
omdat dit artikel niet op de contourenkaart betrekking heeft maar op een specifieke
verkeerssituatie zoals hierboven is uitgelegd en zoals ook in het rapport van Kuiper
Compagnons op pagina 4 terecht wordt gesteld. Het beleidsvoorstel van het college is immers
wel degelijk gelijk aan de wettelijke plandrempel van 63 dB, ook al wordt dat in de
beantwoording ontkend.
A 1 Nota van beantwoording van de ontvangen adviezen
Citaat uit de beantwoording: "Zolang er nog woningen boven de huidige plandrempel van 63
dB liggen is het niet realistisch een lagere plandrempel vast te stellen. Het geeft dan een
ambitieniveau weer wat niet haalbaar is."
Vaststaat dat handhaving van 63 dB de afgelopen jaren tot onvoldoende resultaten heeft
geleid. Immers, er kan SLECHTS gesproken worden van 2% afname voor de hele bevolking van
Ridderkerk als het gaat om gehinderden etc. Mager, dus, veel te mager.
We kunnen dus zeker niet akkoord gaan met de mededeling in het Actieplan geluid dat er van
een realistische visie sprake is. In verband met de toekomst van Ridderkerk zou
beleidsherziening op dit gebied dringend noodzakelijk zijn . Een onpartijdig onderzoek

ondersteund door metingen, zou zeker in dit verband behulpzaam zijn. Een oplossing zou zijn:
een gefaseerd stappenplan waarvoor in college en raad voldoende politieke en financiële wil
moet worden gevonden.
1

INLEIDING tot de alternatieve berekeningen van de verschillende plandrempels
Kuiper Compagnons heeft de geluidsbelastingkaarten derde tranche d.d. 21 juli 2017
bepaald. We maken daarbij gebruik van de cumulatieve contourenkaart (cumulatief wegen,
rail incl. tram, en industrielawaai Ridderkerk).
Voor deze cumulatieve contourenkaart '-oen zijn in kleur de contouren van de cumulatieve
geluidsbelastingen van raillawaai en indu str ielawaai,genormeerd naar verkeerslawaai,
weergegeven. Alleen op deze wijze kunnen op grond van de rekenregels van het Reken- en
Meetvoorschrift Bijlage 4 (bij de algemene regels voor inrichtingen voor milieubeheer),
verschillende geluidsbronsoorten energetisch bij elkaar opgeteld worden.
Voor de vast te stellen normwaarden dient bij cumulatieve plannormwaarden deze normeer en energetische optelmethode uiteraard ook toegepast worden . In hoofdstuk 6 van het
concept Actieplan geluid 2019-2023 staat vermeld bij paragraaf 6.1 dat denog vasttestellen
plandrempels (dat moet dus nog gebeuren!) voor alle afzonderlijke cumulatieve
bronsoorten moet worden bepaald. Dit geldt ook voor de cumulatieve geluidsbelasting van alle
verschillende bronsoorten samen. En zoals gesteld betekent dat voor het verkeerslawaai de
energetische optelling van lokale
wegen en rijkswegen; bij railverkeer betekent dat de optelling van tram- en
treinverkeerslawaai.
Wij hebben in onze zienswijze op het ontwerp Actieplan geluid 2019-2023 met betrekking
daarop op dat moment al een met berekeningen ondersteund advies gegeven. Volgens ons
steekhoudend!
Maar dat wordt kennelijk op arbitraire gronden genegeerd. Daarom volgt hieronder een
uitgebreidere uiteenzetting/berekening.
Het college kiest nog steeds voor een maximale gecumuleerde drempelplanwaarde van 63 dB
voor elke bron (wegverkeer, railverkeer en industrie) afzonderlijk en tevens voor 65 dB van
deze verschillende bronnen samen. Daarbij stelt het college vast dat naar haar oordeel
waarden hoger dan 65 dB een onaanvaardbare geluidsbelasting zijn. Boven de plandrempels
van 63 dB en 65 dB kan geen besluit met een hogere waarde (HTG is maximaal toelaatbare
geluidsbelastinggrens) worden vastgesteld. Die ontwikkeling is ongewenst, meent het college.
Dat is ook precies wat Lucht & Geluid in haar eerder advies in het concept Actieplan geluid
2019-2023 heeft aangegeven! Namelijk, geen gecumuleerde waarde groter dan 65 dB voor alle
bronsoorten samen.

Aangezien de verschillende geluidsbronwaarden niet zomaar bij elkaar energetisch mogen
worden opgeteld, dienen deze eerst genormeerd te worden naar het verkeerslawaai. Op
pagina 12 van het Kuiper Compagnonsrapport staan de normeerformules, evenals in bijlage 4
bij de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Op deze manier zijn de
verschillende gemeten en/of berekende bronwaarden samen energetisch gesommeerd.
Voor de onderscheiden cumulatieve bronsoorten van 63 dB volgt hier een berekening van de
cumulatieve waarde van de bronnen samen.
Daarbij is RL=railverkeerslawaai, IL=industrielawaai en VL= verkeerslawaai. Alles in LoENVerder is LRL= LL=LvL= 63 dB
Maximaal genormeerde en gecumuleerde plandrempels:

LRL*=58,45 dB; L1L*=64 dB en LvL*=63 dB
L:um Rl+IL +vL63 =67,17 dB, afgerond 67 dB
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Dit is dus volgens hetcollege onaanvaardbaar.
WAT NU?
Na verlaging van de plandrempels naar resp. 61, 60 en 59 dB krijgen we de volgende berekeningen:
LRL=l 1L=l vL=6l dB
Maximaal genormeerde en gecumuleerde plandrempels:
LRL*=56,55 dB, L1L*=62 dB, LvL=61 dB
lcum RL+IL+vL 61 =65,18, afgerond 65 dB

LRL=L1L=LvL=60 dB
M axim aal genormeerde en gecumuleerde plandrempels:
LRL*=55,60 dB; L1L* =61 dB; LvL*=60 dB
lcumRL+IL+V6L0 =64, 19, afgerond 64 dB

LRL=L1L=LvL= 59 dB
Maximaal genormeerde en gecumuleerde plandrempels:
LRL*=54,65 dB, WL*=60,0 dB, LvL*=59 dB
59
lc umRL+IL+VL
=63,19 dB, afgerond63 dB
Kortom, zonder windturbinelawaai voldoet 63 dB niet en 61, 60 en 59 dB voldoen wel aan de
eis van niet hoger dan 65 dB cumulatief samen.

In de periode 2019-2023 zullen volgens de beoogde planning 2
windturbines worden geplaatst en later een derde.
Wat betekent dit nu voor de plandrempels als die worden opgeteld bij het lawaai van de
toekomstige windturbines die wel binnen de planperiode van 2019-2023 vallen?
Daarbij gelden voor de turbines: Lden=47 dB, dus: LWT=47 dB . Genormeerd naar het
wegverkeer: LWT*=57,5 dB. Alles in !..den•

We tellen nu bij de reeds berekende cumulatieve plandrempels het maximale genormeerde
windturbinelawaai op (alle waarden in LoEN):
Plandrempel
59 dB
60 dB
61 dB
63 dB

Plandrempel WT's
kuM
57,5 dB
LcuM RL+IL+vL+WT59147 =64, 23 dB, afgerond 64
dB
60147
57,5 dB
lcuM RL+IL+vL+WT
=65,03 dB, afgerond
65 dB
61 1 47
57,5 dB
LcuM RL+IL+vL+WT
=6 5 ,86 dB, afgerond 66
dB
57,5 dB
LcuM RL+IL+vL+WT631 47 =67,6 2 dB, afgerond 68
dB

Kortom, de maximale plandrempelwaarden van de lawaaibronnen (inclusief de WT's met een
!..den=
47 dB) boven de plandrempel 60 dB, dus plandrempels 61, 62 en 63 dB, leveren in die gevallen

een cumulatieve lcuM RL+1L+VL+WT op die groter is dan 65 dB.
Lucht & Geluid heeft al eerder in de zienswijze op het concept Actieplan geluid erop gewezen
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daarom te kiezen voor een plandrempel van 59 dB cumulatief voor de bestaande bronsoorten
in plaats van de gekozen 63 dB cumulatief.
Wij hopen dat deze berekeningen het college en de raad ervan zullen overtuigen voor 59 dB te
kiezen (ook eventueel gefaseerd in een stappenplan) en dat het tot een noodzakelijke
aanpassing in het Actieplan geluid 2019-2023 zal leiden.

We sluiten af met een voorstel tot aanpassing van het groene deel op pagina 14 van het
ontwerp Actieplan geluid:
-=G=e=lu=id=s=b=..cr-=-o=n=n=e=n

LoEN•Plandrempels in dB

A WEGVERKEERSLAWAAI (gecumuleerd} B
INDUSTRIELAWAAI (gecumuleerd}
C RAILVERKEERLAWAAI (gecumuleerd) D
WINDTURBINELAWAAI (gecumuleerd)
Gecumuleerd A+B+C+D

59dB
59 dB
59dB
47dB
64dB

Samengevat, het bovenstaande geeft gecumuleerd geen waarde hoger dan 65 dB en ook
geen waarde hoger dan 63 dB.
De volgens de Meet- en Rekenvoorschriften gepresenteerde planwaarden van 59 dB en 64 dB
voldoen aan de door het college gestelde voorwaarden.

Lucht & Geluid, 10 juli 2019
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Aan·,
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk Postbus 271
Ridderkerk
Bemerkingen bij het ontwerp actieplan geluid Ridderkerk 2019-2023. Geacht college,
Om te beginnen bedanken wij u voor het uitgebreid beantwoorden van onze bemerkingen op het
concept plan.
Ook is het fijn om te zien dat er in cluster6 aandacht is voor wegen met een geluidsbelasting
groter dan 59dB. Hiermee worden toch weer 203 woningen extra geholpen.
Wij blijven echter onverkort vasthouden aan een plandrempel van 59dB voor geheel Ridderkerk.
In het volgende plan kunnen we dan verder reduceren naar de WHO drempel. Deze is niet uit de
lucht komen vallen. En woorden als onrealistisch komen uit de portemonnaie. Zeker als we kijken
naar het aantal mensen waar het over gaat: 4903!
Ook is de plandrempel voor de mensen die nu op plekken wonen boven die plandrempel zinloos; zij
wonen in een huis wat niet aan de moderne geveleisen voldoet.
Daarnaast is het in de zomer niet waar dat je 20dB demping mag verwachten; dan staan alle
ramen open om het nog enigszins bewoonbaar te houden. Tenzij de gemeente airco's gaat
uitdelen. En in deze moderne tijd zijn er ook mensen die overdag moeten slapen, omdat zij des
nachts moeten werken. Voor deze categorie burgers is er geen onderscheid tussen Lden &
Lnight. Hoe gaat u daarmee om?
Waarom wordt de rotonde Populierenlaan/Seringenstraat (enige jaren geleden vergroot) niet
teruggebracht in de oorspronkelijke staat? Dit spaart een groot deel van het doorgaande
vrachtverkeer, met de daarbij behorende overlast.
Waarom lukt het bijvoorbeeld de gemeenten Rotterdam en Valkenburg wel om de politie ervan te
overtuigen dat snelheidsovertredingen moeten worden aangepakt? Terwijl men hier zegt dat dit
geen prioriteit heeft. Juist de excessen in snelheid geven zeer veel overlast. Vooral in de
nachtelijke uren . Deze excessen zijn terug te vinden in de verkeerstellingen, waar ook
snelheidsmetingen bij zitten. Hieruit blijkt dat 33% te hard rijdt; daar is dus geld te verdienen!
Hierbij verzoeken wij ook om er bij de minister voor te lobbyen dat BOA's snelheidsmetingen
mogen doen. En overtreders een straf hiervoor te mogen uitdelen. (als het woord bekeuring
alleen voor de politie is).

Wij blijven erbij dat er maatregelen moeten komen tegen de geluidsproductie van vrachtverkeer
in de bebouwde kom. Dus willen wij dat er in dit stuk maatregelen worden opgenomen om dit te
bewerkstelligen.
Op blz.5van22 heeft u het over het mobiliteitsplan, en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Wij
verzoeken om deze, na vaststelling, als bijlage toe te voegen aan dit actieplan luchtkwaliteit. Dan
blijft het een geheel.
Op blz.7van22 heeft u het over burengerucht. Graag in dit ontwerp actieplan geluid een paragraaf
over de bestrijding hiervan. Bijvoorbeeld door de wijkbemiddelaar, want als je van overlastgevers
te horen krijgt "nu weet je tenminste ook dat je buren hebt" is zelf praten geen optie meer.
Op blz.8van 22 laat u de bewoners van de Koninginneweg in de kou staan, door te wachten op
vage plannen van Woonvisie ( heet tegenwoordig Woonkompas?). Door hier als gemeente zelf
iets te doen aan de weg & snelheid komen deze mensen sneller van hun overlast af. Nu wentelt u
de oplossing via de huren af op de burger. Via de gemeentebelasting gaat het over solidariteit.
Op blz.9van22 heeft u het over de overeenkomst van de gedane metingen en de geluidskaarten.
Dat klopt niet, want de metingen zijn vaak gedaan achter obstakels. Zodat de zwaarst gedupeerden
niet werden mee gemeten. Laat, net als rotterdam gaat doen bij vliegveld Zestienhoven, de
gedupeerde burgers zelf een meetnet opzetten.
Op blz.10van22 neemt Rijkswaterstaat ( of moet dit worden aangepast naar : ministerie van
infrastructuur & waterstaat?) vast een voorschot op het ophogen van de geluidsplafonds op de Al
5. Lekker makkelijk: ga je er doorheen, dan hoog je het gewoon op.
Beter is het om ook hier te lobbyen voor afdoende maatregelen, zodat er geen extra overlast
optreedt. Bijvoorbeeld delen overkappen. De overdekte snelweg van Movares komt dan weer in
beeld.
Ook lijkt het dan handig om niet alleenmaar een klein berichtje in een hoekje van de krant te
zetten, maar breed uitgemeten. Dan kan iedereen daarop (re)ageren.
Blz10.van22. voor de laatste alinea geldt hetzelfde als opgemerkt bij de koninginneweg .
Blz13van22. Is er door Kuiper &co. Ook gekeken hoe hoog de schermen moeten worden om echt
effectief de overlast onder de plandrempel van 59dB te krijgen? En wat dat extra kost.

In de nota van beantwoording van het conceptplan staat dat orgelpijpen langs
binnenstedelijke wegen niet werken. Er is echter geen antwoord gegeven op de vraag voor een
test langs de Rotterdamseweg. Die ligt aanmerkelijk verder van de bebouwing af.
Het vullen van het Gat Al 5/Al6 door een commerciële partij is mislukt. Ook door toedoen van
Rijkswaterstaat.
Wat nu?
Deflatbewoners hebben geluiddempende gevels gekregen van Rijkswaterstaat, en willen geen
geluidsscherm. Maar de rest van ridderkerk zit in de herrie.
Op blzl4van22 wilt u plandrempels vaststellen op 63dB.
Er is reeds eerder aangegeven dat de WHO veel lager zit. Als compromis voor nu houden wij
vast aan 59dB. En voor het volgende de WHO drempel. Dat moet haalbaar zijn omdat er binnen
tien jaar voor personenvervoer nog nauwelijks verbrandingsmotoren gebruikt mogen worden.
Ook moet worden bedacht dat mensen niet alleen binnen leven achter gesloten deuren, maar ook in
de tuin willen zitten. Tevens gebruiken burgers de buitenruimte om zich te verplaatsen en te
verblijven. Ook dat moet mogelijk worden zonder gehoorschade op te lopen.
Op blzl5van22. een hoofdstuk Reikwijdte toevoegen.
Op blzl5van22. in hoeverre kan de gemeente de wegbeheerders aansprakelijk stellen voor hun
geluidsoverlast? Volgens het beginsel dat de vervuiler betaald. Want Rijkswaterstaat en het
Waterschap maken herrie en de gemeente Ridderkerk mag het oplossen.
Op blzl6van22 geeft u aan dat het zinloos is om voor wegen <30km/h bronaanpak toe te passen.
Is hier het toenemend gebruik van elektrische tractie in meegenomen?
Op blz. l 7van22 wilt u nog niet geheel versleten wegdek na 1 jaar extra toch vervangen. Dat is
mooi. Maar vervangt u voortijdig versleten wegdek ook eerder?
Blzl8van22 spreekt van extra controle op bromfietsen. Dat is een mooi begin. Zie verder onze
bemerkingen over andere overlast, en de handhaving daarvan, aan het begin van dit stuk.
Op blz2 l van 22 komt de oeververbinding aan het woord. Wordt dit actieplan aangepast als
onverhoopt toch de oeververbinding een brug wordt? Want dan wordt de Ridderkerkse situatie
nijpend.

De genoemde kosten zijn voor de plannen.
Wij willen ook dat de kosten voor het opstellen van dit actieplan openbaar worden. (anders in
WOP gieten)
Het blijkt niet verplicht om een 30km zone ook als zodanig in te richten. Dus is er geen belemmering
om de gehele bebouwde kom van de gemeente ridderkerk 30km zone te maken. Zoals in Rockanje.

Bemerkingen bijlage1;
Op blzl 7 blijkt dat busverkeer veel overlast geeft. Gaat u maatregelen afdwingen om dit te
voorkomen? Bijvoorbeeld elektrische bussen.
Ook blijkt er veel overlast van vrachtverkeer. Als eerder opgemerkt; Wij blijven erbij dat er
maatregelen moeten komen tegen de geluidsproductie van vrachtverkeer in de bebouwde kom. Dus
willen wij dat er in dit stuk maatregelen worden opgenomen om dit te bewerkstelligen.

Nota van beantwoording;
U stelt op blz2van11 dat door een lagere plandrempel renovatie of nieuwbouw onmogelijk wordt.
Dat zal best, maar u ben er ook om de burger te beschermen tegen geluidsoverlast. Niet
alleen binnenshuis, maar ook in de tuin en in de buitenruimte. Vandaar dat wij als tussenstap
naar 59dB willen en in het volgende plan naar de dat geldende WHO eisen.
Op blz.3vanl l rekent u geluidseffecten terug naar gemiddelden. Dat lijkt wel leuk ,maar juist de
uitschieters geven de meeste overlast. En die middelt u nu uit. Zodat het allemaal wel lijkt mee
te vallen. Vooral veel te hard rijdende motoren, en auto's met " sportuitlaat" geven vaak
overlast.
Op blz4vanl 1 gaat u uit van dichte ramen en goed onderhouden woningen. In het actieplan
luchtkwaliteit Ridderkerk 2019-2023 laat u op blz.8van 22 de bewoners van de Koninginneweg in
de kou staan, door te wachten op vage plannen van Woonvisie. Het is u dus bekend dat het
onderhoud niet overal op orde is.
Bij B5 geeft u aan dat er alleen dwang mogelijk is bij overschrijding van de geluidsplafonds. Dat is al veel
stelliger als wat u eerder schrijft over inspraak.
U kunt niet dwingen tot eerdere actie, maar kunt u wel aansprakelijk stellen voor de gegeven
overlast?
U geeft aan dat uitlaatgeluid deel is van de APK. Maar u gaat wel handhaven op brommergeluid. Dat is
niet te rijmen. Hoewel we dit zeker niet afwijzen. Want

Blijkbaar worden volgens dit plan alleen brommers van buitenwettelijke uitlaten voorzien.
Ook al omdat motoren zeer veel overlast geven als zij veel te hard rijden in de bebouwde kom.
Ze zijn zelfs te onderscheiden vanaf de Al5 tot op de burgemeester de Zeeuwstraat !
Blz6vanl 1; handhaven is voor de politie.
Jawel, maar het lukt andere gemeenten wel om met goed gevolg druk uit te oefenen om
controles te houden. Vaak samen met BOA ' s . U kunt ook bij de minister pleiten voor
uitbreiding van de bevoegdheden van onze BOA's . De inkomsten vloeien direct naar de
gemeentekas, dus verdienen zij zichzelf terug.
Op blz7vanl 1 geeft u aan dat het actieplan is gericht op bestaande bouw. Dus moet de
plandrempel omlaag naar 59dB. Om de bestaande bouw en de buitenruimte te ontlasten.
Op blz9van11 geeft u aan dat hogere waarden wet geluidshinder bij het kadaster bekend zijn.
Daar heeft de gemiddelde huurder of koper niet veel aan, omdat dit niet snel inzichtelijk is.
Tevens zal de verhuurder er niets mee doen. Ook de huidige bewoners hebben daar niets aan.
Zie onze opmerking over blz7vanl 1.
Daarom willen wij dat de drempel omlaag gaat naar 59dB. En dat bij verkoop en verhuur wordt
aangegeven dat men een woning betrekt met meer herrie dan voor de gezondheid wenselijk is.
Wellicht is het mogelijk om naast het energielabel A in de hal van het gemeentepaleis een
geluidscontourenkaart op te hangen.
Op blz. l 0vanl 1
E2.5 wilt u niets vastleggen over de windmolens.
Dit graag wel als bijlage toevoegen aan dit plan na de bouw van die dingen. E2.6 wij hadden
ook gevraagd om een proef op de Rotterdamseweg. Daar is nog geen antwoord op gekomen.
En hier liggen de huizen verder van de weg af, zodat het hier wel kan werken.
E2.7 het is niet verplicht om een weg of zone geheel in te richten als 30km. Dus dat kan geen
(financiële) belemmering zijn om heel de bebouwde kom zo in te stellen. In 30km straten kun je
bijvoorbeeld met een ambulance of brandweervoertuig "gewoon" rechtdoor, in plaats van
slalommen.

Namens de werkgroep lucht & geluid van het wijkoverleg west van de gemeente Ridderkerk.

Bijlagen vier stuks;
Onderstaande stukken gevonden op internet over handhaving samen met BOA's. Niet los
meegeleverd.
1) Vrijdag 6 maart heeft de politie in samenwerking met de BOA's een snelheidslontrole
gehouden in de 30 km zone in de Plenkertstraat in Valkenburg-centrum. De controle
duurde 45 minuten.In die korte tijd zijn vier processen-verbaal uitgeschreven plus een
verbaal voor het niet dragen van de autogordel. De hoogste gemeten snelheid was 60
km per uur. Een automobilist reed met een ongeldig verklaard rijbewijs.Meerdere
automobilisten werden op hun 'snelheidsgedrag' aangesproken.
https://tvvalkenburg.tv/nieuws/weer-snelheidscontrole nu-in-plenkertstraat/
2) https://www.ad.n1/dordrecht/ge meente-wi1-dat-sta dswachten-ook kunnen-controleren-op
snelheid~aQ98040a/?referrer=https:ljduckduckgo.com/ Handhavers van degemeente
Dordrecht moeten in detoekomst snelheidscontroles kunnen uitvoeren in de stad. Het
college van burgemeester en wethouders vestigt de hoop op uitbreiding van de
bevoegdheden, omdat het de politie niet kan dwingen controles te houden. De PvdA en
WD vinden dat er nu iets moet gebeuren. Volgende weekdinsdag
vergadert een commissie uit de gemeenteraad over de antwoorden die Van der Linden
stuurde op kritische vragen van de politieke partijen, die zich verbazen dat het in zowel
Rotterdam als de Hoeksche Waard wel lukt om de politie te laten controleren op
gewenste plekken. Van der Linden zegt niet meer te kunnen doen dan 'attenderen'.
3} Geluid als kans van stichting lnnonoise. Los meegeleverd.

4} Stille woonwijk van stichting lnnonoise. Los meegeleverd.

Bijlage 9

Nota van beantwoording
Zienswijzen op het ontwerp Actieplan geluid 2019-2023
Inleiding
Het ontwerp Actieplan geluid heeft ter inzage gelegen van 12 juni 2019 t/m 24 juli 2019 in het gemeentehuis en op de
website van de gemeente. Tijdens deze periode zijn er 2 zienswijzen ingediend door de Werkgroep Lucht en Geluid
van het Wijkoverleg Ridderkerk West.
In deze nota staat een samenvatting van de binnengekomen zienswijzen met een beantwoording en een conclusie.
Wij hebben de volgende zienswijzen ontvangen (zie tabel 1 hieronder). Ook zijn alle ontvangen zienswijzen
toegevoegd als bijlage 8 bij het Actieplan geluid.
Tabel 1: Overzicht van de ontvangen zienswijzen.

Indiener
Wijkoverleg Ridderkerk West, Werkgroep
Lucht en Geluid, 2 documenten

A)
B)

Datum
document
10 juli 2019
14 juli 2019

Datum
ontvangst
12 juli 2019
16 juli 2019

A) Wijkoverleg Ridderkerk West, Werkgroep Lucht en Geluid
Op 12 juli 2019 is een zienswijze ontvangen van Wijkoverleg Ridderkerk West, Werkgroep Lucht en Geluid (hierna
indiener). Hieronder volgt een samenvatting en de beantwoording daarop.
1. Indiener stelt dat de beantwoording van punt E2.1 van de Nota van beantwoording van de ontvangen
adviezen niet klopt. Indiener stelt dat de plandrempel wel gelijk is aan de wettelijk maximale grenswaarde;
2. Indiener geeft als reactie op A 1 van de Nota van beantwoording van de ontvangen adviezen aan dat een
beleidsherziening noodzakelijk is. Dat een onpartijdig onderzoek (metingen) hierbij behulpzaam zou zijn, met
als oplossing een gefaseerd stappenplan;
3. Indiener heeft berekeningen van de verschillende plandrempels gemaakt en hoopt dat deze berekeningen het
college en de raad zullen overtuigen om voor een plandrempel van 59 dB te kiezen (evt. gefaseerd in een
stappenplan);
4. Indiener stelt voor de plandrempels als volgt aan te passen:
Geluidsbronnen
LDEN-plandrempels in dB
A Wegverkeerslawaai (gecumuleerd)
59
B Industrielawaai (gecumuleerd)
59
C Railverkeerlawaai (gecumuleerd)
59
D Windturbinelawaai (gecumuleerd)
47
Gecumuleerd A + B + C + D
64
Hieronder volgt de reactie van de gemeente:
A1
De wettelijke maximale grenswaarde van 63 dB voor wegverkeerslawaai (Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder) is
niet gelijk aan de plandrempel van 63 dB uit het Actieplan geluid.
De wettelijk maximale grenswaarde wordt toegepast bij de aanleg/wijziging van wegen en bouwen van
geluidsgevoelige bestemmingen (o.a. woningen). Bij toetsing aan de wettelijke grenswaarde wordt op de berekende
geluidsbelasting vanwege een weg volgens artikel 110g Wet geluidhinder een aftrek toegepast. Dit is 5 dB voor < 70
km/h.
De plandrempels uit het Actieplan geluid worden gebruikt om maatregelen in het Actieplan geluid te bepalen voor de
bestaande situatie. Dit wordt gedaan op basis van de geluidsbelastingkaarten, waar de huidige geluidsbelasting
(peiljaar 2016) op is weergegeven. Er wordt geen aftrek meegenomen in de berekening van de
geluidsbelastingskaarten.
Om geen nieuwe situaties te laten ontstaan waar geluidsgevoelige bestemmingen worden gebouwd die gelijk boven
de plandrempel komen te liggen, gebruiken we de plandrempel ook bij nieuwbouwplannen. Voor lokale wegen <70
km/h betekent het namelijk een verschil van 5 dB. Wat inhoud dat een woning van b.v. 62 dB (berekend met aftrek om
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te toetsen aan de Wet) wel volgens de wettelijke maximale grenswaarde gebouwd kan worden, maar niet volgens de
plandrempel omdat de aftrek niet mag worden meegenomen en de geluidsbelasting dan op 67 dB uitkomt.
A2
Iedere vijf jaar worden nieuwe geluidbelastingkaarten ontwikkeld. Op basis van de geluidbelastingkaarten wordt het
geluidbeleid geëvalueerd en nieuw beleid opgesteld. De tweede tranche geluidbelastingkaarten zijn door middel van
geluidmetingen tussen juli 2011 en oktober 2012 gecontroleerd door een onafhankelijke instantie (DCMR Milieudienst
Rijnmond). Er zijn geen aanleidingen om de derde tranche geluidbelastingkaarten (peiljaar 2016) te controleren. De
eerstvolgende evaluatie van het actieplan geluid volgt in 2023/2024.
A3 en A4
De totstandkoming van de voorgestelde plandrempels is niet berekend maar gebaseerd op de huidige
geluidsbelasting (peiljaar 2016) in de gemeente. Er is gekeken naar wat de geluidssituatie in Ridderkerk is en welke
plandrempel haalbaar en realistisch is. Hiervoor is een integrale afweging gemaakt, de werkgelegenheid,
verstedelijking en woningbouwopgave maken hier deel van uit.
In dit Actieplan geluid is ook het ambitieniveau van 59 dB opgenomen. Het Actieplan geluid geeft hier invulling aan
door, naast maatregelen boven de plandrempel van 63 dB, ook wegen met een geluidbelasting boven de 59 dB te
voorzien van geluidsreducerend asfalt (cluster 6).
De plandrempels van de afzonderlijke bronnen worden niet bij elkaar opgeteld en ook niet berekend om dan tot een
cumulatieve plandrempel te komen. De cumulatieve plandrempel van 65 dB (wegverkeer, rail en industrie samen)
zorgt ervoor dat twee bronnen van maximaal 63 dB niet mogelijk zijn en dat er maatregelen overwogen moeten
worden.
Een plandrempel vaststellen voor alleen windturbinelawaai heeft geen toegevoegde waarde bovenop de wettelijke
normen uit het Activiteitenbesluit.
Er is gekeken naar wat het betekent als de plandrempel 59 dB zou worden. Onderstaande komt uit de Nota van
beantwoording van de ontvangen adviezen, reactie A1.
Bij een plandrempel van 59 dB komen er meer wegen in aanmerking voor het toepassen van geluidsreducerend
asfalt.
Wat we ook zien is dat er voor een aantal wegen (vanaf 50 km/h) het niet mogelijk is om met geluidsreducerend asfalt
of schermen de geluidbelasting onder de 59 dB te krijgen.
Ook een aantal 30 km/h wegen hebben een geluidbelasting boven de 59 dB. Omdat op 30km/h wegen het
motorgeluid het bandengeluid overheerst heeft het toepassen van geluidsreducerend asfalt geen toegevoegde
waarde. Daarnaast is het vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid niet wenselijke dat een 30 km/h weg met
klinkers vervangen gaat worden door asfalt.
Er zijn woningen in Ridderkerk die ondanks de maatregelen uit het voorgestelde concept ontwerp Actieplan geluid nog
niet onder de plandempel van 63 dB komen. Zolang er nog woningen boven de huidige plandrempel van 63 dB liggen
is het niet realistisch om een lagere plandrempel vast te stellen. Het geeft dan een ambitieniveau weer wat niet
haalbaar is. Bij een lagere plandrempel wordt het ambitieniveau nog onrealistischer. Het aantal woningen dat
waarschijnlijk nooit aan deze lagere plandrempel kan voldoen wordt veel groter. Een lagere plandrempel zal ook
nieuwbouw of renovatie moeilijker of onmogelijk maken.
Als in de toekomst door ontwikkeling en verbetering van toe te passen maatregelen er grotendeels voldaan kan
worden aan de plandrempel van 63 dB kan er gedacht worden aan een verlaging van de plandrempel.
Ondanks dat we de plandrempel niet verlagen nemen we wel de wegen met een geluidsbelasting boven de
geadviseerde 59 dB op in het ontwerp Actieplan geluid als cluster 6. Deze wegen zouden ook in aanmerking komen
als de plandrempel wel verlaagd zou worden naar 59 dB.
Conclusie:
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het Actieplan geluid 2019-2023.
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B) Wijkoverleg Ridderkerk West, Werkgroep Lucht en Geluid
Op 16 juli 2019 is een tweede advies ontvangen van Wijkoverleg Ridderkerk West, Werkgroep Lucht en Geluid
(hierna indiener). Hieronder volgt een samenvatting en de beantwoording daarop.
1. Indiener stelt voor de plandrempel te verlagen naar 59 dB en in het volgende plan verder te reduceren naar
de WHO-advieswaarde;
2. Indiener geeft aan dat de plandrempel zinloos is voor mensen die wonen op plekken die nu al boven de
plandrempel liggen omdat ze wonen in een huis die niet aan de moderne geveleisen voldoet. Indiener geeft
ook aan dat er in de zomer geen 20 dB demping verwacht mag worden in verband met openstaande ramen;
3. Indiener vraag hoe de gemeente omgaat met mensen die overdag moeten slapen;
4. Indiener vraagt waarom de rotonde Populierenlaan/Seringenstraat niet wordt teruggebracht in oorspronkelijke
staat zodat het vrachtverkeer verminderd en dus ook de overlast;
5. Indiener vraagt waarom het in andere gemeenten wel lukt om de politie ervan te overtuigen dat de
snelheidsovertredingen moeten worden aangepakt. Terwijl hier wordt gezegd dat dit geen prioriteit heeft.
Deze excessen geven overlast. Indiener vraagt om bij de minister te lobbyen dat de BOA’s snelheidsmetingen
mogen doen en dit mogen verbaliseren;
6. Indiener wil maatregelen tegen de geluidsproductie van vrachtverkeer in de bebouwde kom;
7. Indiener wil het aankomende Mobiliteitsplan Ridderkerk als bijlage hebben toegevoegd aan het Actieplan
geluid;
8. Indiener wil een paragraaf in het Actieplan geluid tegen de bestrijding van burengerucht;
9. Indiener vindt dat de gemeente de bewoners van de Koninginneweg en alle bewoners op de belangrijkste
lokale geluidsbronnen in de kou laat staan. Voor de Koninginneweg door te wachten op de plannen van
Wooncompas;
10. Indiener geeft aan dat de gedane geluidmetingen (hoofdstuk 3) niet kloppen omdat deze vaak gedaan zijn
achter obstakels. Indiener stelt voor dat de burgers zelf een meetnet opzetten;
11. Indiener vraag om voor het geluid afkomstig van de snelwegen te lobbyen voor afdoende maatregelen als de
geluidsplafonds worden overschreden;
12. Indiener vraagt of het adviesbureau Kuiper Compagnons ook gekeken heeft hoe hoog de schermen langs de
Rijkswegen moeten zijn om de geluidsbelasting onder de plandrempel van 59 dB te krijgen;
13. Indiener vraagt om een test met diffractoren langs de Rotterdamseweg;
14. Indiener vraagt zich af wat de status van het project “het GAT A15/A16” is;
15. Indiener wil dat er een hoofdstuk Reikwijdte (kosten) toegevoegd wordt aan het Actieplan geluid;
16. Indiener vraagt in hoeverre de gemeente de wegbeheerders Rijkswaterstaat en het Waterschap aansprakelijk
kan stellen voor hun geluidsoverlast;
17. Indiener vraagt of de elektrische tractie is meegenomen bij het bepalen dat het zinloos is om voor 30 km/h
wegen bronaanpak toe te passen;
18. Indiener vraagt of het Actieplan geluid aangepast wordt als onverhoopt toch de oeververbinding een brug
wordt;
19. Indiener wil dat ook de kosten voor het opstellen van het Actieplan geluid inzichtelijk in het Actieplan geluid
worden gemaakt;
20. Indiener geeft aan dat het niet verplicht is om een 30 km/h zone ook als zodanig in te richten. Dat er geen
belemmering is om de gehele bebouwde kom van de gemeente Ridderkerk een 30 km zone te maken;
21. Indiener vraagt of er maatregelen afgedwongen gaan worden om overlast afkomstig van busverkeer te
voorkomen, door b.v. elektrische bussen;
22. Indiener geeft als reactie op B1 van de Nota van beantwoording van de ontvangen adviezen aan dat de
meeste overlast ervaren wordt door uitschieters;
23. Indiener geeft als reactie op B4 van de Nota van beantwoording van de ontvangen adviezen aan dat de
gemeente uitgaat dat eenieder zijn woning normaal onderhoud en dat uit het Actieplan geluid, paragraaf 2.1
Sanering verkeerslawaai, blijkt dat het bij de gemeente bekend is dat de woningen aan de Koninginneweg
niet van goed onderhouden zijn en dat de gemeente de bewoners in de kou laat staan;
24. Indiener geeft als reactie op B8 van de Nota van beantwoording van de ontvangen adviezen aan dat het niet
te rijmen is dat er geen handhaving is op geluidnormen van (vracht)auto’s en motoren met het wel handhaven
op brommergeluid;
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25. Indiener vraagt of het mogelijk is dat naast het energielabel A in de hal van het gemeentehuis een
geluidscontourenkaart op te hangen;
26. Indiener vraag om na de bouw van windmolens deze op te nemen als bijlage van dit Actieplan geluid;
Hieronder volgt de reactie van de gemeente:
B1
Zie reactie A3/4.
B2
Dit Actieplan geluid gaat niet over specifieke geluidsituaties die zich voordoen in zomerperioden en bij geopende
ramen. Het gemeentelijk geluidbeleid gaat uit van een gemiddeld geluidniveau van dag, avond en nacht (Lden).
Overlast door piekgeluiden in de avond- of nachtperiode vallen niet binnen het bereik van dit actieplan geluid.
Een minimale geluidgevelwering van 20 dB(A) is een geluidisolatiewaarde uit het Bouwbesluit 2012. Het Actieplan
sluit zich hierbij aan.
B3
De gemeente neemt in dit Actieplan geluid maatregelen om de geluidsoverlast terug te dringen dit is voor alle
bewoners.
B4
De inrichting van wegen hangt van meerdere factoren af dan alleen het geluidsaspect. De keuze voor de soort
rotonde wordt op basis verkeersgronden gemaakt (dimensionering en doorstroming). De rotonde
Populierenlaan/Seringenstraat wordt niet teruggebracht in oorspronkelijke staat.
B5
In het Actieplan geluid en de geluidsbelastingkaart wordt uitgegaan van de wettelijke maximale snelheid. Het
handhaven van de snelheidslimieten is een bevoegdheid van de politie. Het lobbyen bij de minister dat de BOA’s
snelheidsmetingen mogen doen en dit mogen verbaliseren hoort niet thuis in het Actieplan geluid.
B6
Het vrachtverkeer binnen de bebouwde kom kan niet op korte termijn verminderd worden omdat de winkels wel van
voorraad voorzien moeten worden. In het op handen zijnde Mobiliteitsplan Ridderkerk wordt aandacht besteed aan
distributie en bevoorrading in Ridderkerk (bijvoorbeeld met kleinere vrachtauto’s vanuit logistieke hubs).
B7
Na het vaststellen van het Actieplan geluid is het niet meer mogelijk om bijlagen toe te voegen of inhoudelijk
aanpassingen te maken. In het volgende Actieplan geluid, planning 2022, zal verwezen worden naar het
Mobiliteitsplan Ridderkerk.
B8
In het Actieplan geluid staat in hoofdstuk 1, ‘Geluid en Gezondheid in Ridderkerk’ een verwijzing naar de
gezondheidsmonitor van de GGD, waaruit naar voren komt dat 4% van de inwoners geluidhinder ervaart vanwege
buren. Dit is gedaan om een compleet overzicht te geven.
Voor de maatregelen in het Actieplan geluid beperkt dit plan zich tot een aantal brontypen: weg- en railverkeer en
industriële activiteiten.
B9
Voor de geluidssanering (sanering wegverkeerslawaai vanuit het Rijk, de zogenoemde B-lijst) van woningen aan de
Koninginneweg zijn bronmaatregelen niet mogelijk omdat deze weg niet voorzien kan worden van asfalt in verband
met de ruimtelijke reservering van het tramtracé. Omdat Wooncompas eigenaar is van de woningen en er plannen zijn
voor renovatie of sloop-nieuwbouw wordt voor de verdere uitwerking van deze sanering aangesloten bij hun plannen.
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B10
De geluidmetingen zijn uitgevoerd door de Milieudienst Rijnmond (DCMR). De suggestie dat de DCMR metingen
heeft uitgevoerd, bewust achter obstakels, om zo een lagere meting te krijgen klopt niet. De DCMR is een
betrouwbare milieudienst die niet gaat sjoemelen om een bepaald resultaat te behalen.
B11
Bij een overschrijding van de geluidproductieplafonds (GPP’s) onderzoekt Rijkswaterstaat de (dreigende)
overschrijdingslocaties en bepaalt op welke wijze de (dreigende) overschrijding kan worden weggenomen. Allereerst
wordt de oorzaak van de overschrijding geanalyseerd. De keuze voor een maatregel hangt vervolgens onder andere
af van de technische mogelijkheden, de doelmatigheid van de maatregel en eventuele lopende projecten in de buurt
van de overschrijding. Indien een dergelijke maatregel niet doelmatig en inpasbaar is dan pas doet Rijkswaterstaat
een verzoek tot verhoging van de GPP’s.
De gemeente zet in op overleg met Rijkswaterstaat bij de locaties het “GAT A15/A16” en het Oosterpark waar er geen
overschrijdingen zijn van de GPP’s.
B12
In het Actieplan geluid is onderzocht hoeveel woningen er onder de 59 dB komen door een scherm (aansluitend op de
hoogte van de bestaande schermen) langs de A15/A16 “het Gat” en een scherm (8 meter hoog) ter hoogte van het
Oosterpark. Respectievelijk geeft dit een afname > 59 dB met het aantal woningen van -170 (scherm “Gat A15/A16)
en -10 (Oosterpark). De twee appartementen aan de Goudenregen- en Seringenplantsoen liggend aan de
Populierenlaan houden een geluidsbelasting boven de 59 dB. De woningen/appartementen aan de Oosterparkweg
liggen onder de 59 dB.
De projecten “het Gat A15/A16” en Geluid- en luchtmaatregel Oosterpark zijn projecten welke los staan van dit
Actieplan geluid en geen invloed hebben op de vaststelling hiervan.
B13
Voor zover bekend zal het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 in oktober 2019 worden aangepast, zodat het effect
van diffractoren berekend kan worden. Zodra de aanpassing heeft plaatsgevonden zullen de wijzigingen in de
gebruikte rekenprogramma’s worden verwerkt. Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer dat precies zal zijn.
Wanneer de rekenprogramma’s zijn aangepast zal er een onderzoek naar de effecten van diffractoren in Ridderkerk
worden uitgevoerd.
Het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van diffractoren in Ridderkerk wordt als maatregel opgenomen in
het Actieplan geluid.
B14
De uitvoering van de realisatie van een scherm ter hoogte van “het Gat A15/A16” is vertraagd. Mogelijk volgt eind dit
jaar een nieuw besluit van de gemeenteraad omdat er een investering benodigd is voor een scherm.
Het project ontbrekende afscherming a15/A16 ter hoogte van Ridderkerk West (“het Gat A15/A16”) is een project wat
los staat van dit Actieplan geluid en geen invloed heeft op de vaststelling hiervan.
B15
De kosten in dit Actieplan geluid gaan over de kosten van de maatregelen, zie hoofdstuk 8. Niet over de kosten wat
het opstellen van een beleidsstuk kost (zie reactie E2.2 van de Nota van beantwoording van de ontvangen adviezen).
Het Actieplan geluid is een beleidsdocument wat opgesteld wordt binnen de reguliere ambtelijke uren welke in de
functie van beleidsmedewerker milieu zit. De onderzoekskosten worden betaald uit het reguliere geluidbudget.
B16
De gemeente kan de wegbeheerders Rijkswaterstaat en het Waterschap niet aansprakelijk stellen voor geluid
afkomstig van de weggebruikers die gebruik maken van de wegen die in het beheer zijn van Rijkswaterstaat en het
Waterschap.
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B17
Bij elektrische auto’s is het Acoustic Vehicle Alerting Systems (AVAS) verplicht op alle elektrische auto’s én hybriden
die nieuw op de markt komen. Twee jaar later, juli 2021, geldt er een verplichting voor alle elektrische auto’s en
hybriden. Het akoestische waarschuwingssysteem overheerst het bandengeluid.
Vanuit het oogpunt van verkeer en veiligheid is het niet altijd wenselijk om op 30 km/h wegen asfalt aan te leggen en
hebben klinkers de voorkeur omdat er dan langzamer gereden wordt.
B18
Een oeververbinding in de vorm van een brug is niet meer aan de orde.
B19
Zie reactie B15.
B20
Het is inderdaad geen wettelijke verplichting om alle wegen naar 30 km/u in te richten. Volgens de richtlijnen is het wel
noodzakelijk om de gewenste snelheid te kunnen afleiden uit de weginrichting. Dit zodat het ook geloofwaardig is dat
in deze straten 30 km/u gereden moet worden. Sluit de weginrichting niet aan bij het gewenste snelheidsregime, dan
heeft dit een groot negatief effect op de verkeersveiligheid. Daarnaast zal de politie niet handhaven op wegen die niet
als 30 km/u zijn ingericht om de hiervoor beschreven reden. Wanneer we zouden kiezen voor alle wegen 30 km/u,
dan is er wel degelijk een noodzaak tot herinrichten. Dit brengt enorm veel kosten met zich mee. Alle wegen
afwaarderen naar 30 km/u betekent een afname en een verslechtering van de bereikbaarheid van Ridderkerk. Het
duurt immers langer voordat autoverkeer Ridderkerk in en uit kan rijden. In het op handen zijnde Mobiliteitsplan
Ridderkerk willen we wel aandacht besteden aan het vergroten van 30 km/u gebieden, maar houden we ook oog voor
gebiedsontsluitingswegen die van belang zijn voor de bereikbaarheid van Ridderkerk.
(Zie ook de reactie E2.7 van de Nota van beantwoording van de ontvangen adviezen.)
B21
Aan de hand van de afspraken uit het landelijk bestuursakkoord zero-emissie regionaal busvervoer (april 2016), dat
alle bussen in 2030 volledig uitstootvrij zijn, voert Metropoolregio Rotterdam Den Haag gefaseerd schone elektrische
bussen in. De invoering loopt t/m 2030.
B22
Zie reactie B5.
B23
Zie reactie B9.
B24
Voor auto’s is het testen van het goed functioneren van de uitlaat (waardoor extra geluidsoverlast wordt voorkomen)
deel van de APK. Brommers zijn niet verplicht om een APK te laten doen, waardoor er geen controlemogelijkheid is,
daarom willen we hiervoor aandringen op meer handhaving.
B25
Vanuit het Actieplan geluid nemen wij het ophangen van de geluidscontouren kaart niet op als maatregel in dit
Actieplan geluid. De geluidsbelastingkaarten zijn voor eenieder in te zien op de website van de gemeente.
B26
Zie reactie B7.
In het volgende Actieplan geluid, planning 2022 zullen de windmolens, indien gerealiseerd, worden meegenomen.
Conclusie:
De zienswijze geeft op punt B13 aanleiding tot aanpassing van het Actieplan geluid 2019-2023.
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