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Geachte heer, mevrouw, 

 

In de openbare vergadering van de raad op 14 december 2020 is de motie groen scherm 

Rotterdamseweg (98-2020) aangenomen. Kort samengevat heeft de raad in de motie ons verzocht om de 

effecten van het geluid en de kosten van een groen scherm langs de Rotterdamseweg vanaf de A15 te 

onderzoeken en de raad daarover voor medio juli 2021 een presentatie te geven. 

 
Definitief geluidsrapport 

Met deze brief ontvangt u: 

- Het geluidsrapport “Motie geluidmaatregelen Rotterdamseweg” van het adviesbureau DGMR van 4 

juni 2021; 

- De Memo “Varianten geluidsscherm Rotterdamseweg ter hoogte van Oosterpark”; 

- De laatste versie van de definitieve Nota van beantwoording van 1 juni 2021; 

- De presentatie van het adviesbureau DGMR. 

 

Op het concept geluidsrapport kon u vragen en/of opmerkingen indienen. Daarnaast is er een online 

vragenuur georganiseerd. Naar aanleiding van alle binnengekomen reacties op het concept 

geluidsrapport is het geluidsrapport aangepast en aangevuld.  

 
Aanmelden bewonersavond 12 juli 2021 via j.bos@ridderkerk.nl 

Op maandagavond 12 juli 2021 organiseren wij een digitale bewonersavond. Op deze avond wordt er 

een presentatie gegeven over het definitieve geluidsrapport door de heer Bakermans, adviseur milieu en 

ruimte van het adviesbureau DGMR. Ook zal de heer Slotboom van Greenengineers aanwezig zijn, die 

de kostenramingen heeft opgesteld. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. 

 

Na aanmelding ontvangt u via de mail een link voor het online vragenuur. De bijeenkomst zal starten om 

19:30 uur en wordt om 21:00 uur afgerond. 

 
  

mailto:j.bos@ridderkerk.nl


Commissievergadering 13 juli 2021 

Op dinsdag 13 juli 2021 in de commissievergadering Samen wonen wordt dezelfde presentatie gegeven 

aan de (burger)raadsleden over het geluidsrapport. In deze vergadering krijgen de (burger)raadsleden de 

gelegenheid om vragen te stellen. 

 

De vergaderstukken worden op vrijdag 2 juli 2021 in het raadsinformatiesysteem geplaatst en zijn dan 

voor ieder zichtbaar. In de kalender kunt u de vergadering aanklikken en vervolgens de vergaderstukken 

downloaden. 

 

U kunt de vergaderingen van de commissie in beeld en geluid rechtstreeks en achteraf volgen vanachter 

uw computer/tablet/smartphone op www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. Ook na de vergadering kunt hier 

terecht om de vergadering terug te kijken. 

 

Meepraten als inwoner 

Over de mogelijkheden om in te spreken vind u meer informatie op:  Meepraten als inwoner | Gemeente 

Ridderkerk 

 
Meer informatie 

Heeft u vragen? Mirjam Verschoor beantwoordt deze graag voor u. U kunt haar bereiken op maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 14:00 uur. Haar directe telefoonnummer is 0180-698319. 

 

Op de website www.ridderkerk.nl/oosterpark vindt u ook informatie. 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris de burgemeester, 

  

 

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 

Bijlagen:  

1. Het definitieve geluidsrapport “Motie geluidmaatregelen Rotterdamseweg” van het adviesbureau 

DGMR van 4 juni 2021; 

2. De memo “Varianten geluidsscherm Rotterdamseweg ter hoogte van Oosterpark” 

3. De laatste versie van de definitieve Nota van Beantwoording “Motie geluidmaatregelen 

Rotterdamseweg” + bijlagen van 1 juni 2021 

4. De presentatie over het geluidsrapport 
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