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Betreft: Beantwoording vragen artikel 40 RvO over toetsing nalevingsverslag geluidsproductieplafonds 2017 

Geachte heer Slaa, 

In uw brief van 30 april 2020 heeft u volgens artikel 40 RvO vragen gesteld over het toetsingsverslag van 
het nalevingsverslag geluidproductieplafonds 2017. U stelt uw vragen naar aanleiding van een 
raadsinformatiebrief (17 april 2020) waarin de resultaten met u gedeeld werden. Met deze brief 
beantwoorden we hieronder uw vragen. 

Vraag 1 
Welke effecten heeft de uitkomst van dit verslag op de genomen besluiten rondom geluidsoverlast langs 
de A 15/ A 16 in Ridderkerk? 

Antwoord 1 
Vooralsnog heeft het toetsingsverslag geen effect op de genomen besluiten rondom de geluidsbelasting 
door rijkswegen in Ridderkerk. Wij hebben Rijkswaterstaat gevraagd om aanvullend onderzoek te doen 
met daadwerkelijke metingen. Als Rijkswaterstaat onderzoek heeft gedaan met metingen in de praktijk, 
kunnen we nagaan wat het effect is op de geluidsbelasting in Ridderkerk. 

Vraag 2 
Kan het college er zorg voor dragen dat het nalevingsverslag 2019 en een gesprek met 
Rijkswaterstaat over de uitkomsten van de rapporten onderdeel zijn van het voorstel m.b.t. de geluidswal 
bij het Oosterpark welke dit jaar in de raad wordt behandeld? 

Antwoord 2 
Het nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen over 2019 wordt eind 2020 of begin 2021 
gepubliceerd. Een reactie hierop kan niet gecombineerd worden met het project Oosterpark. Dit zijn twee 
aparte trajecten, zowel in tijd als inhoudelijk. 

Uit het toetsingsverslag van KuiperCompagnons blijkt dat de werkelijke geluidproductie hoger is dan de 
getallen in het nalevingsrapport. Het gaat om minimaal 0,5 decibel toename. Ondanks deze gebreken zijn 
er volgens het toetsingsverslag geen wettelijke (dreigende) overschrijdingen van de 
geluidproductieplafonds ter hoogte van het Oosterpark. 
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Vraag 3 
Wanneer worden de bevindingen officieel aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat? 

Antwoord 3 
De communicatie wordt in eerste instantie gevoerd met Rijkswaterstaat. Zij zijn degene die 
verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen. 
Mochten we er met Rijkswaterstaat niet uitkomen, dan overwegen we de stap naar het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. 

Wij gaan ervan uit uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris, de burgemeester, 

dhr. H.W.J. Klaucke mw.AAtt;; 


