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Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 3 mei 2010 

Aanwezig De heer R. Moret (voorzitter); 
De heer J.C.M. Hagenaars (griffier); 
De heren A.H.G. Prinsen en J. Gardeitchik (EVA); 
Mevrouw P.B. Rooimans en de heer J.S. van Leen (PvdA); 
Mevrouw S.M. Remijn-Korteweg en mevrouw A. Nootenboom (VVD); 
Mevrouw S.E.M. Hek en de heer D.H.J. Roest (CDA); 
Mevrouw J.E. de Leeuwe (NAP); 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP); 

 De heer R.C.S. van Praag (wethouder); 
 De heer R. Belder (ambtenaar). 

Onderwerp Concept actieplan geluid  
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
2. Concept actieplan geluid  

De heer Gardeitchik geeft aan dat hij heeft begrepen dat het plan al is vastgesteld. Hij vraagt zich af of 
dit zo is.  
 
De heer Van Praag geeft aan dat het plan al eerder aan de raad is aangeboden. Maar vanwege 
drukke carrousels kon dit plan niet behandeld worden. Het plan moest op uiterlijk 1 maart 2010 bij de 
VROM worden ingediend. Hij zegt toe dat, er opmerkingen/aanvullingen zijn vanuit de carrousel dat er 
dan een vervangend/aanvullend  stuk naar VROM zal worden gestuurd..  
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat er gesproken wordt over 9 % gehinderden. Dat neemt af met 5%. In 
de memo staat dat dit laatste 8 % is. Hij wil weten hoe dit zit. Er is een planwaarde van 65 decibel 
terwijl de 9% ging over 55 decibel als grenswaarde. Dat verschil is voor hem niet duidelijk. Vervolgens 
vraagt hij zich af wat actie 1 betekend op pagina 21. Hij merkt op dat er gekozen wordt voor 65 decibel 
met de daarbij behorende kosten, zijn hier nog andere opties voor?  Vervolgens informeert hij naar de 
wijze waarop dit bij burgers gebracht gaat worden om inspraak te krijgen. Tot slot constateert hij dat 
alle bronnen voor geluid liggen buiten de invloed sfeer van de gemeente.   
 
Volgens de heer Van Leen heb je als gemeente weinig over te zeggen over externe overlastbronnen, 
de invloed daarop hangt volgens hem vooral  af van een eigen actieve opstelling. Hij geeft aan dat hij 
voor de te ondernemen acties voor een integrale benadering is. Hij vraagt het college om intern te 
kijken of bij raadsstukken aangegeven kan worden hoe burgerparticipatie bij de aan de orde zijnde 
onderwerpen gestalte wordt geregeld/ingevuld.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pagina 2 
 

 

Mevrouw De Leeuwe wijst erop dat bij de Waalstraat rekening moet worden gehouden met de 
veiligheid. Zij denkt hierbij  aan de reuring die is ontstaan over de geluidsschermen langs de Groene 
Kruisweg. Zij vraagt aandacht voor communicatie met burgers en maar ook met andere overheden.  
Mevrouw Hek stelt een vraag over de plandrempel en de 65 decibel waarvoor gekozen is. Zij wijst naar 
pagina 19 waar staat dat is gekozen voor aansluiting bij omliggende gemeenten die ook  gekozen 
hebben voor 65 decibel. Zij merkt op dat Rotterdam gekozen heeft voor 63 decibel en wil weten 
waarom ook wij niet voor 63 decibel kiezen.  Zij wil graag weten hoe en wanneer het contact met 
Rijkswaterstaat concreet wordt gemaakt. Tot slot vraagt zij zich af wat voor soort asfalt er ligt op de 
Albrandswaardseweg die bijna klaar is. 
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat dit stuk een bestuurlijk moetje is. Hij geeft aan dat de ervaren  
geluidsoverlast erg afhankelijk is van de windrichtingen. Hij weet dat er in Portland op de gevel een 
norm is aangehouden van 50 decibel en in Barendrecht 55 decibel,  hoe verhoudt dit zich met de 65 
decibel die in de rest van Poortugaal en Rhoon gehanteerd wordt.  
 
Mevrouw Nootenboom vraagt zich af wat nu eigenlijk de grootste bron van geluidshinder is en of het 
verlagen van maximum snelheden wel een reële oplossing is om dit terug te dringen. 
 
De heer Van Praag beaamt dat de vaststelling van dit plan inderdaad een bestuurlijk “moetje” is. De 
bestuurlijke ambities zijn duidelijk. Alleen de puur wettelijke taken worden uitgevoerd, voor meer is 
geen geld, dus zijn er ook geen scenario’s uitgewerkt die verder gaan en meer geld kosten. Het 
verschil tussen 65 decibel en 55 decibel heeft te maken met verschillende eisen voor nieuwbouw 
enerzijds en saneringen anderzijds. Voor sanering geldt  65 decibel en nieuwbouw 55 decibel. 
 
De heer Belder geeft aan dat het geluidshinder waarvan sprake is in de geluidshinder belastingkaart 
gerekend is vanaf de A15.  
 
De heer Van Praag antwoordt dat het meest heftige bron van geluidsoverlast de Groene Kruisweg is.  
Hij is het eens met de stelling dat je inbreng en kracht daarvan  afhangt van de houding en opstelling 
daarin door de gemeente. Wat dat betreft heeft het college duidelijk aangegeven wat zij vindt van 
Heliport, heeft daar actief op ingespeeld en er geen onduidelijkheid over laten bestaan dat we dit niet 
zomaar laten gebeuren. Hij meldt dat de geluidskaarten op de website worden geplaatst. Percentage 
9% gehinderden neemt 5% af.  
 
De heer Belder geeft aan dat dit niet na te rekenen is. Het zijn akoestische formules in combinatie met 
rekenmodellen zijn met rekenmodel waarop vertrouwd moet worden dat deze kloppen. Het aantal 
gehinderden is terug te vinden op pagina 7. Hoe groot het aantal zal zijn ná uitvoering wordt nog  
uitgezocht.  
 
De heer Van Praag geeft aan dat bij een integrale benadering alle aspecten worden meegenomen die 
steeds weer om een afweging vragen, waarbij keuzes gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld het 
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toevoegen van een supermarkt houdt in een uitbreiding van het voorzieningenniveau maar 
tegelijkertijd ook een toename van het aantal verkeersbewegingen. Daarbij moet het betreffende 
bouwplan ook aan allerlei wettelijke eisen voldoen. Maar een zuivere afweging, louter en alleen op 
basis van realisering van de geluidsdoelstelling wordt niet gemaakt. Er wordt een integrale afweging 
gemaakt waarin het belang van het exploiteren van een aantal supermarkten in Poortugaal hoger 
wordt aan geslagen. De wijze waarop burgerparticipatie bij de verschillende onderwerpen vorm wordt 
gegeven, wordt vanaf aantreden van het nieuwe college vermeld. Dit zal in het begin nog wel een 
zoeken worden met elkaar naar de juiste weg. De vraag van mevrouw Hek over wat voor asfalt er ligt 
op de Albrandswaardseweg kan hij op dit moment niet beantwoorden, toegezegd wordt dat dit nader 
wordt uitgezocht.    
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt zich af of er iets te doen is aan de motorrijders op de 
Albrandswaardsedijk en de Lekdijk.  Hij geeft aan dat het recreatie rijden toch wel best hinderlijk is 
voor om- en aanwonenden.  
 
De heer Van Praag betwijfelt of er iets te doen is aan het recreatierijden door motorrijders op de dijken, 
anders dan door het minder aantrekkelijk maken daarvan door het hanteren van maximum snelheden.  
 
Mevrouw Hek zegt geen antwoord te hebben gekregen op haar vraag over waarom er nou voor de 65 
decibel is gekozen i.p.v 63 decibel. 
 
De heer Van Praag geeft aan dat er kozen is voor de 65 decibel omdat op het moment dat er kozen 
wordt voor 63 decibel dat er dan meer maatregelen genomen moeten worden vanuit het 
milieubeleidsplan waar geen geld voor is.  
 
De Voorzitter concludeert dat de raad nog te horen krijgt wat het nieuwe plan gaat bieden. De 
geluidskaart wordt op de website geplaatst en er komt nog een memo naar de raad toe met daarin het 
antwoordt op de vraag wat voor asfalt er op de Albrandswaardseweg ligt.  
 

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit de vergadering. 


