
'fbulc,,.q( 
2-J0

ï"ere§Ëa§-lt§r"lg ffieaw*marse$'rrË§t Ëege*ar e§m §eeipven"gaxatx'rËurg §q3.?*§d)#c,JLi

ffi«>st*rpmr'&<"

Hoe moet en gaat het verden met het Oosterpark te Ridderkerk?

Aanvullend op het gemeenschappelijke bezwaar tegen de verleende kapvergunning wil ik graag
de volgende punten onder uw aandacht brengen.

Aan het einde van blad 1 wil ik toevoegen dat:
Medio 2016 werden de bewoners van de wijk Drievliet getrickerd door de bekendheid van het
IAP (Integraal Accornodatie Plan) met name door het idee van de Ridderkerk Rowdies om hun
softbal-oefenveld tot een officieel speelveld te verheffen. Dit plan werd op 2 september 2016
uitgesteld, echter uitstel is nog geen afstel. Bewoners kunnen nog steeds geconfronteerd
worden met het feit, dat er nog eens 1700 m2 aan bomen en struiken zullen verdwijnen.

Op blad 2 van het gemeenschappelijke bezwaar wil ik aan de passage 'Ten aanzien van
herplant is er geen concrete duidelijkheid van SBB gekregen over de wÍjze van herplant. Wat
wordt er terug geplant, welke bomensoort, welke hoogte, hoe snel is er dan weer sprake van
een fatsoenlijke groene buffer? Vragen die niet beantwoord zijn'. Hier wíl ik het volgende aan
toevoegen:

In dossier Oosterpark deel 2 waarvan wij inmiddels kennis hebben kunnen nemen, lezen wij
omtrent de maatregelen die genomen worden, alsmede over het herplanten, maar bij de
belangrijke vakken 55, 82 en 88 zien we dat o.a. de Taxus slechts voor 20%o en 5olo deel uit
maakt van de genoemde herbeplanting. Terwijl Staatsbosbeheer dit essentiële vakken vindt
waar met name het zicht op de A15 tot het minimum zou moeten worden beperkt.

Na de eerste alinea op blad 3 'ïs het niet tíjd dat er gekomen wordt tot een integrale aanpak
van de overlast problematiek'? Wil ik het volgende onder uw aandacht brengen:

'Mijns inziens heeft de gemeente, naast het verlenen van een omgevingsvergunning, ook de
plicht om adequaat maatregelen te nemen de milieu-omgeving, inzake geluidshinder en gevaar
van fijnstof, minstens op het huidige niveau te houden.

Vooralsnog bedrijft de lokale overheid nu struisvogel politiek/ voor wat betreft de uitvoering
van de werkzaamheden -kappen en herinrichten- alsmede de groei van het Oosterpark tot het
huidige niveau'. Staatsbosbeheer geeft zelf aan dat het nog wel enkele jaren kan duren voor er
weer sprake kan zijn van een aantrekkelijk bos.

Vooralsnog is de conclusie dat: 'Geluidsoverlast en FiJnstof-hinder dus een hlijvend
karakter zullen hebben'.

Verwijzend naar de dossiers Oosterpark deel 1 - 6 kom ik tot de conclusie dat de geschatte
kosten van het genoemde project ad € 94.000,00 exclusief BTW, duidelijk te laag zijn om de
gewenste adequate maatregelen te nemen om de milieu-omgeving, inzake geluidshinder en
gevaar van fijnstof, op het huidige niveau te houden. Alleen al het herplanten van belangrijke
bomen en stuiken o.a. Taxus met voldoende hoogte om in een tijdsbestek van 3,5 - 7 jaar een
volwassen park te krijgen, raam ik op € 270.000,00, Dit bekent, dat alle werkzaamheden, íncl.
de aanplant, met minimale volume aan bomen en struiken plaatsvindt.

Tot slot

Tot slot wil ik de volgende argumenten onder uw aandacht brengen:

e De lengte van het park is slechts 2.000 meter, plaats daar een geluidsscherm met een
hoogte van 5-6 meter, dit geeft ook een kosten besparing of nieuwe aanplant.
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Met een schermhoogte van 600 cm bedragen de totale kosten voor een zogenoemde
Greenwall 6 miljoen euro.

c Taxussen plaatsen waar direct profijt van waar te nemen is, zullen door hun trage groei
(max 40 cm per jaar) hoge bomen/struiken nroeten zijn. Een Taxus van 160 cm kost al €
23,00 en het duurt 3,5 jaar voor deze 300 cm hoog is. Totaal kosten € 184.000,00 (4
bomen per 100 cm). Met een boom hoogte van 275 cm (€ 90,00) bedragen de kosten €
270.000,00 (1,5 boom per 100 cm)

o In het overzicht van Staatsbosbeheer ontbreekt het gedetaileerde ovezicht van de aanplant
hoogte. In eerste instantie zien we een globaal overzícht van 2018 - 2OL9. Bekijken we de
prognose verder dan dienen we rekening te houden met werkzaamheden tot minstens
2023.

o Ook de geluidshinder mag volgens de wet voor drukke wegen 50 tot max B0 dB zijn. Bij
zuid-westen wind was de meting tijdens het spitsuur 70 dB, Het RIVM geeft al aan dat het
niveau heel matig is.

r De vraag die na alle informatie vanuit de gemeente naar voren komt, is: wil de gemeente
Ridderkerk daadwerkelijk wel met haar burgers en andere organisaties samenwerken om
gemeenschappelijk tot oplossingen te komen. In alle berichten ontbreekt de warmte die zij
moet uitstralen om iets te kunnen bereiken.

De vraag 'hoe moet en gaat het verder met het Oosterpark te Riddekerk', moet ik
beantwoorden dat vroeger alles beter was, ja zelfs de toekomst was vroeger beter.

Dit is mijn visie op het uitvoeren van de plannen.

Vriendelijk verzoek ik u deze notitie op te nemen in of toe te voegen aan de notulen van deze
hoorzitting.

Aldus opgemaakt op 10 februari 2018.
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