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MOTIE (artikel 28 RvO)
(Ieder lid kan ter vergadering en motie indienen)
Van

fractie CDA

Aan de v o o r z i t t e r van de
gemeenteraad

De voorzitter

Onderwerp:

Leefbaarheid Zwartewaal

D a t u m r a a d in o p e n b a r e
vergadering bijeen:

10 november 2015

De fractie van het CDA stelt de raad voor de volgende motie aan te nemen:
Overwegende, dat
•
•
•
•
•
•
•
•

het van belang is om de leefbaarheid van de dorpen Zwartewaal en Vierpolders in
de gemeente Brielle te bewaken en zo mogelijk te verbeteren;
dit in de Raad bij herhaling door alle partijen is onderschreven;
de ontwikkelingen rond het onderhoud van de Calandbrug en de mogelijke
verplaatsing van de havenspoorlijn de CDA-fractie grote zorgen baren ten
aanzien van de geluidsbelasting in Zwartewaal;
een mogelijke verplaatsing van de geluidscontour een nog groter negatief effect
zal krijgen op het ontwikkelen van woningbouw en daarmee de leefbaarheid in
Zwartewaal;
het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam zich graag presenteren als "goede
buur";
zij dat niet waar maken indien door deze plannen de geluidsbelasting toeneemt;
er zonder O-meting niet aantoonbaar is dat de geluidsbelasting in Zwartewaal als
gevolg van het Theemswegtracé eventueel zal toenemen;
het wenselijk zou zijn dat het Havenbedrijf deze O-meting zou laten uitvoeren,
maar dat vooralsnog niet wil toezeggen.

draagt het college op
•
om DCMR een geluidsmeting (als O-meting) te laten uitvoeren voorafgaand aan
de werkzaamheden en ingebruikneming van het Theemswegtracé. De methodiek
zoals gebruikt in Rozenburg kan hierbij als voorbeeld dienen.

en gaat over tot de orde van de dag.'
Besluit raad:
/ 7. stemmen voor
Q stemmen tegen
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 10 november 2015.
De griffier,

De burgemeester,

L.C.M, van Steijn

drs. G. Rensen

