
 

 

 

 

 

 
 

College van B&W gemeente Ridderkerk

Onderwerp

Letter of support realisatie ontbrekende afscherming

A15/A16.

 

Geacht college,  

Gedeputeerde Staten

Contact

K.S. Vredebregt
T 070-4418180
ks.vredebregt@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

PZH-2017-633586697 
(DOS-2013-0005668)
Uw kenmerk

 
Bijlagen

-

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Op 20 november 2017 ontvingen wij via mw. J. Rombouts van Afdeling Advies Ruimte,  Domein

Ruimte een verzoek om een letter of support voor de realisatie van de ontbrekende afscherming

A15/A16 ter hoogte van Ridderkerk West. Met deze brief geven wij gehoor aan dit verzoek. 

 

Wij hebben in het recente verleden veelvuldig met u contact gehad over dit project. Zo is er

tijdens een ambtsbezoek van de Commissaris van de Koning J. Smit gesproken over dit dossier.

Tijdens dit ambtsbezoek heeft hij reeds zijn steun uitgesproken voor het oplossen van dit

vraagstuk. Daarnaast hebben we met enige regelmaat op ambtelijk niveau met u gesproken over

hoe we kunnen komen tot een oplossing. 

 

In mei 2017 is door uw gemeente het initiatief genomen voor een workshop betreffende het gat in

de A15/A16. Hierdoor ontstond de gelegenheid om in een vroegtijdig stadium kennis te delen

tussen diverse wegbeheerders (gemeente Ridderkerk, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-

Holland). Door met een bredere blik naar een infrastructureel vraagstuk te kijken, kunnen er

kansrijke, innovatieve oplossingen ontstaan. De resultaten van de workshop zijn voor u

aanleiding geweest om een en ander nader uit te werken tot het voorstel waar u thans onze steun

voor vraagt.

 

Wij zijn verheugd dat u voornemens bent een volgende stap te zetten in dit dossier. Wij zijn een

voorstander van het op een innovatieve wijze oplossen van dit vraagstuk, aangezien dit kan

leiden tot het oplossen van een aantal opgaven rondom dit gedeelte van de A15/A16. Het gaat

dan om de reductie van geluid, de verbetering van luchtkwaliteit en de opwekking van duurzame

energie. 
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Daarom spreken wij onze steun daartoe uit. Tevens zijn we van harte bereid om met u mee te

denken over de verdere uitwerking van dit project. Daarbij bieden wij graag onze kennis aan die

wij hebben opgedaan bij onze energiewegen de N21 1 en de N470. Met deze steun commiteert

de provincie Zuid-Holland zich niet tot financiële of juridische gevolgen. Mocht dat wel wenselijk

zijn dan willen we daarover graag met u in gesprek gaan. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
 

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

  

 

 


