
 

  

 

 

 

De heer V. Mijnders en mevrouw A. Ripmeester 
p/a griffie 
   
    
   

  
  
  
  
  
  

 
Uw brief van: 28 april 2021 Ons kenmerk: 275925 
Uw kenmerk: - Contact: A. T. Molenaar / D.J. van Straten 

 Bijlage(n): - Telefoonnummer: 0180 451 621 
   Datum: 21 mei 2021 
   

 Betreft: Beantwoording vragen ex artikel 40 over overlast vrachtwagens Nieuw Reijerwaard 

   

Geachte heer Mijnders en mevrouw Ripmeester,  
 
Op 20 april 2021 heeft u schriftelijke vragen (ex artikel 40 RvO) ingediend over de overlast die 
vrachtwagenchauffeurs veroorzaken wanneer ze overnachten op Nieuw Reijerwaard. Hierbij wordt o.a. 
(geluids)overlast ervaren van vrachtwagens waarbij de motoren (aggregaten) ’s nachts blijven draaien, 
maar ook het afval (waaronder ontlasting) dat achtergelaten wordt door de chauffeurs wordt ervaren als 
overlast. Vandaar hebben het CDA Ridderkerk en de PvdA Ridderkerk de volgende vragen: 
 
1. Is het college bekend met klachten/meldingen over de overlast die overnachtende chauffeurs 

veroorzaken op Nieuw Reijerwaard? 
Ja. 

 
2. Is het toegestaan om op Nieuw Reijerwaard als chauffeur de nacht door te brengen in hun 

vrachtwagen? 
Als chauffeurs is het toegestaan om aanwezig te zijn in hun vrachtwagen in de nacht, maar het is 
niet toegestaan om te overnachten in de vrachtwagen. Binnen de bebouwde kom geldt (benoemd in 
de Algemene Plaatselijke Verordening) een nachtelijk parkeerverbod voor grote voertuigen. Wat 
tevens niet is toegestaan is het parkeren van de vrachtwagens bij de stoepen met gele strepen (wat 
nu veelvuldig gebeurd). Hierop worden de vrachtwagenchauffeurs, gedurende de gehele dag, 
weggestuurd en gewaarschuwd. Tevens heeft het college verkeersregelaars ingehuurd die de 
chauffeurs hierop wijzen en verwijzen naar de formele parkeergelegenheden in de regio.  
 
a. Zo ja, geldt dit voor heel Nieuw Reijerwaard of voor bepaalde straten?  

 
b. zo nee, op welke manier wordt hierop gehandhaafd, zij hiervoor al waarschuwingen/ bekeuringen 
uitgedeeld?  
Op dit moment loopt een proef waarbij vrachtwagens op Nieuw Reijerwaard worden gewaarschuwd 
als zij daar parkeren.  

 
3. Op welke manier wordt er gehandhaafd op de geluidsoverlast die vrachtwagens (wanneer de 

motoren (aggregaten) ’s nachts draaien) veroorzaken.  
 



BOA’s kunnen niet handhaven op overlast door draaiende motoren/aggregaten. Handhaving op 
geluidsoverlast vindt plaats door DCMR. Dit kan worden gemeld via https://www.dcmr.nl/overlast-
melden. 

 
4. Is het college bereid in gesprek te gaan met de gevestigde bedrijven op Nieuw Reijerwaard om te 

kijken hoe er gezamenlijk tegen betreffende overlast opgereden kan worden?  
Ja, in samenwerking met de GRNR is er overleg met de ondernemers van Nieuw-Reijerwaard, 
Verenambacht en Cornelisland. Dit overleg zal worden aangewend om deze problematiek aan te 
kaarten.  
Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat uit navraag door de verkeersregelaars blijkt 
dat een deel van de aangesproken chauffeurs rijden voor bedrijven buiten het gebied van de Dutch 
Fresh Port, en dus een andere bestemming hebben. Deze chauffeurs willen of kunnen niet betalen 
voor overnachtingen op de aangewezen parkeerplaatsen in de regio, en kiezen om deze reden voor 
onze omgeving.  
 

  
5. Wordt in de periode tot 2023 wanneer de truckparking is gerealiseerd, een tijdelijke oplossing 

geboden voor overnachtende chauffeurs?  
Ja, de GRNR-onderzoekt samen met de gemeente de mogelijkheid om een tijdelijke 
vrachtwagenparkeergelegenheid te realiseren. De intentie is om dit in 2021 te realiseren.  

 
6. Loopt de aanleg van een truckparking in 2023 nog steeds op schema?  

Ja. 
 

 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 
  
  
  
 
 

 

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