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Geachte raadsleden, 

 

In uw raadsvergadering van 14 december 2020 is de motie groen scherm Rotterdamseweg (98-2020) 

aangenomen. Kort samengevat heeft u ons in de motie verzocht om de effecten van het geluid en de 

kosten van een groen scherm langs de Rotterdamseweg ter hoogte van het Oosterpark te onderzoeken 

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

 

Met deze raadsinformatiebrief stellen wij de volgende documenten aan u beschikbaar: 

- Het definitieve geluidsrapport “Motie geluidmaatregelen Rotterdamseweg” van het adviesbureau 

DGMR van 4 juni 2021 (hierna geluidsrapport);  

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

- De definitieve Nota van beantwoording van 1 juni 2021; 

- De presentatie van het adviesbureau DGMR. 

 
Commissievergadering 13 juli 2021  

Tijdens de commissievergadering Samen wonen van 13 juli 2020 wordt een presentatie gegeven over het 

rapport 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.  

 

Tijdens deze commissievergadering krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. In verband met het 

technische karakter van het geluidsrapport vragen wij u om vooraf de (technische) vragen schriftelijk in te 

dienen. Tijdens deze commissievergadering kunt u ook met elkaar van gedachten wisselen over het 

standpunt van het college. 

 
  



Standpunt van het college 

Wij doen u geen voorstel voor het realiseren van een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg ter 

hoogte van het Oosterpark. De argumenten hiertoe zijn als volgt:  

- Onze beleidswaarden uit het Actieplan geluid, een plandrempel van 63 dB en een ambitiewaarde 

van 59 dB, worden reeds gehaald met de realiseren van het scherm van 6 meter hoog in het 

Oosterpark. 

- Uit de resultaten van het geluidsrapport blijkt dat het resultaat voor geheel Ridderkerk beperkt is 

en zich beperkt tot de zuidoostzijde van de wijk Drievliet, voornamelijk de eerstelijns bebouwing 

in de zuidoosthoek van de wijk (omgeving Tarbot). 

- Er is een substantiële investering van meer dan € 800.000 nodig om een groen scherm te 

realiseren. De effecten op de afname van de geluidbelasting en het aantal gehinderden/ 

slaapverstoorden is gering. Daarom zijn wij van mening dat de investering niet opweegt tegen de 

resultaten van een groen scherm. 

 
Participatie met inwoners 

Het concept geluidsrapport is voor reactie aangeboden aan inwoners van Ridderkerk die zich hiervoor 

per mail aangemeld hadden. Wij hebben op het concept geluidsrapport twee reacties ontvangen. In een 

(concept) nota van beantwoording van 11 mei 2021 zijn de reacties beantwoord. Deze (concept) nota is 

toegevoegd als bijlage in de memo. Op 17 mei 2021 is er een online bijeenkomst ‘Vragenuur’ voor de 

inwoners georganiseerd.  

 

Naar aanleiding van alle binnengekomen reacties is de (concept) nota van beantwoording van 11 mei 

2021 aangepast en aangevuld. De definitieve nota van beantwoording van 1 juni 2021 is als bijlage bij dit 

voorstel toegevoegd. 

 

Op 12 juli 2021 wordt er een bewonersavond georganiseerd waar dezelfde presentatie wordt gegeven als 

aan u tijdens de commissievergadering. 
 
Afdoening motie 

Met deze brief en de presentatie in de commissievergadering beschouwen wij de motie nr. 98-2020 als 

afgedaan. 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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



 

  
  

  Koningsplein 1 
  Postbus 271 
  2980 AG Ridderkerk 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 
 
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 het Oosterpark" 

3. De definitieve Nota van Beantwoording "Motie geluidmaatregelen Rotterdamseweg" van 1 juni 

2021 

4. Nota-van-Beantwoording: Bijlage-2 Motie 98-2020 

5. Nota-van-Beantwoording: Bijlage 3 Voorstel 3VO.Biotoop december 2020 

6. Nota van Beantwoording: Bijlage 4 Reactie particulier op conceptrapport 

7. Nota van Beantwoording: Bijlage 5a Reactie 3VO.Biotoop op conceptrapport 

8. Nota van Beantwoording: Bijlage 5b Reactie 3VO.Biotoop Nota van beantwoording 

9. Nota van Beantwoording: Bijlage 5c Vragen 3VO.Biotoop Online bijeenkomst 17 juni 2021 

10. Nota van Beantwoording: Bijlage 5d Reactie 3VO.Biotoop Aangepast Nota van Beantwoording 

11. Raadsinformatiebrief "Motie 98-2020 groen scherm Rotterdamseweg" 

12. Bewonersbrief "Definitief geluidsrapport Motie geluidmaatregelen Rotterdamseweg" 

13. De Presentatie over het geluidsrapport 


