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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Op 24 februari 2011 is door u het Wijkontwikkelingsprogramma Bolnes vastgesteld. Tijdens de 
behandeling in de gemeenteraad is een aantal vragen gesteld. Wethouder Den Ouden heeft 
vervolgens tijdens de vergadering aangegeven hier later op terug te komen. Met deze 
raadsinformatiebrief wordt deze belofte ingelost. De vragen hebben betrekking op de historische 
scheepskraan bij de Boelewerf, op de afhandeling van het laden en lossen bij de Bas van der 
Heijden en op de winkelstrip bij De Wetstraat. Daarnaast wordt u in deze brief geïnformeerd over 
de voorgang van de risicoscan Bolnes waarover u een amendement heeft aangenomen bij de 
behandeling van de woningbouwstrategie in de gemeenteraad van januari 2011. Tevens 
informeren wij u over het bestemmingsplan Bolnes. 
 
Scheepskraan 
Op de rand van bedrijventerrein Boelewerf staat een scheepskraan. Tijdens de behandeling van 
het wijkontwikkelingsprogramma Bolnes is geopperd of deze kraan behouden kan worden voor 
Ridderkerk. De reden hiervoor is dat de kraan symbool staat voor een historische periode in 
Ridderkerk. De grond waarop de kraan staat is niet in eigendom van de gemeente, maar van een 
ontwikkelaar.  
 
De deelgemeente IJsselmonde is al langere tijd bezig om het bedrijventerrein aan de Oostdijk in 
ontwikkeling te brengen. Voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie heeft de deelgemeente 
IJsselmonde een randvoorwaardendocument ontwikkelingslocatie Oostdijk opgesteld (definitieve 
versie: 15 november 2007). De plannen van de ontwikkelaar worden aan deze randvoorwaarden 
getoetst.  
 
In dit document is ten aanzien van de cultuurhistorie het volgende gesteld: “Behoud van zoveel 
mogelijk elementen van de voormalige scheepswerf in het ontwerp is gewenst. Naast het behoud 
van een scheepskraan, de scheepshellingen en het kantoorpand zal onderzocht dienen te worden 
of behoud van een van de hallen technisch en exploitatietechnisch mogelijk is. De deelgemeente 
zal hierover voor eind 2007 uitsluitsel dienen te geven. Verwijzingen op andere manieren naar het 
verleden zijn wenselijk.” 
 
Vanwege de financiële situatie en wisseling van eigenaar van het terrein duurt de ontwikkeling van 
deze locatie langer dan oorspronkelijk gepland. Uit navraag bij de deelgemeente IJsselmonde blijkt 
dat dit document nog steeds leidend is. Met dit randvoorwaardendocument is het behoud van de 
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historische kraan voor nu voldoende gewaarborgd. Vanuit de gemeente Ridderkerk wordt nu geen 
actie ondernomen om de kraan in eigendom te krijgen. De beslissing of de kraan behouden moet 
blijven als industrieel erfgoed en extra beschermd moet worden past binnen de discussie die 
gevoerd gaat worden bij het opstellen van het nieuwe erfgoedbeleid voor Ridderkerk. Op deze 
wijze kan voor heel Ridderkerk een afweging gemaakt worden. 
 
Laden en lossen Bas van der Heijden 
In 2006 is een inpandige laad- en losruimte gerealiseerd bij de Bas van der Heijden aan de 
Vechtstraat. In deze ruimte kan één vrachtwagen tegelijk gelost worden. In 2009 zijn er afspraken 
gemaakt met de bedrijfsleider van de Bas van der Heijden over het laden en lossen omdat overlast 
werd ervaren. Dit heeft geresulteerd in een nieuw vervoersschema. Deze afspraken zijn 22 juni 
2009 besproken in het wijkoverleg van Bolnes. De conclusie destijds in het wijkoverleg was dat de 
overlast minder was geworden. 
 
Eind 2010 kwam er opnieuw een klacht binnen bij de gemeente over het laden en lossen. Naar 
aanleiding hiervan heeft de wijkregisseur een gesprek gehad met de bedrijfsleider. Deze geeft aan 
dat er afspraken zijn om de overlast zoveel mogelijk te verminderen. Het vervoersschema is in 
principe zo opgesteld dat er maar één vrachtwagen tegelijk lost (afhankelijk van files). Ook heeft de 
bedrijfsleiding met de vrachtwagenchauffeurs afgesproken de motor uit te zetten bij het lossen.  
 
Desondanks zijn er recent weer klachten binnen gekomen bij het wijkoverleg. Vrachtwagens staan 
nog steeds half op de straat geparkeerd bij het lossen. Na de zomervakantie wordt daarom 
nogmaals contact gezocht vanuit de gemeente met de bedrijfsleiding. De bedoeling hiervan is om 
de eerder gemaakte afspraken op papier te zetten en de overlast definitief te stoppen. Mocht er 
opnieuw een klacht binnen komen over de verkeersituatie dan zal de politie gevraagd worden te 
handhaven. 
 
Mocht er (opnieuw) geluids- of stankoverlast optreden, dan zal de DCMR gevraagd worden op te 
treden. 
 
Risicoscan Bolnes 
Tijdens de behandeling van de Woningbouwstrategie is een amendement aangenomen voor het 
opstellen van een risicoscan. Deze scan moet plaatsvinden in Bolnes en in een later stadium, in de 
wijk West. Na de zomer wordt u hierover nader geïnformeerd.  
 
Voor het opstellen van de risicoscan wordt de expertise ingewonnen van adviesbureau CMO 
Stimulans. Dit bureau heeft hiervoor 250 ondersteuningsuren beschikbaar. Dit gebeurt in het kader 
van de ondersteuningsuren Regionale Agenda Samenleving (RAS) van de Stadsregio Rotterdam. 
Aan deze ondersteuningsuren zijn geen kosten verbonden voor de gemeente Ridderkerk. Bureau 
CMO Stimulans heeft in een eerder stadium de gemeente Ridderkerk geadviseerd over het 
wijkontwikkelingsprogramma Bolnes en dan met name over het aspect participatie. 
 
Winkelstrip De Wetstraat 
In het wijkontwikkelingsprogramma is opgenomen dat de uitstraling van de winkelstrip aan De 
Wetstraat ondermaats is (pagina 21). In 2013 staat herbestrating voor deze locatie gepland na 
oplevering van het zorgcomplex Riederbol. Deze herbestrating kan aangegrepen worden om te 
onderzoeken of een verbetering van de uitstraling mogelijk is. 
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Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Bolnes 
Wij zijn gestart met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor Bolnes. Het is gebruikelijk om 
bij grote bestemmingsplannen een nota van uitgangspunten te maken. Met deze nota van 
uitgangspunten kunt u zich in een vroeg stadium uitspreken over de inhoud en richting van het 
bestemmingsplan. Dit voorkomt dat u pas op het laatste beslismoment een nieuwe ontwikkeling 
kan beoordelen. Een nota van uitgangspunten is dan ook vooral logisch als het bestemmingsplan 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt.  
 
U heeft daarnaast op 24 februari 2011 het nieuwe wijkontwikkelingsprogramma Bolnes 
vastgesteld. In dit programma is de wijk geanalyseerd en beschreven. Dit programma is en wordt 
gebruikt als basis voor het nieuwe bestemmingsplan.  
 
In het nieuwe bestemmingsplan voor Bolnes zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Het 
bestemmingsplan is juist bedoeld om ontwikkelingen uit het verleden vast te leggen. Dit zijn 
bijvoorbeeld de Van Riebeekstraat, Waterland (Willaertslande), Prima Bolnes et cetera. Ook is het 
bestemmingsplan bedoeld om de bestaande situatie te actualiseren en van een passende 
planologische regeling te voorzien.  
 
Vanwege het ontbreken van nieuwe ontwikkelingen en de recente behandeling van het 
wijkontwikkelingsprogramma is afgezien van het opstellen van een nota van uitgangspunten. 
Het is de bedoeling dat het nieuwe bestemmingsplan kort na de zomer als voorontwerp voor zes 
weken ter inzage wordt gelegd. 
 
Afdoening raadstoezeggingen 
Wij stellen voor met deze brief de raadstoezeggingen met volgnummer 49, 
correspondentienummer RRT11/05 (afdeling sturing en beleid) en met volgnummer 50, 
correspondentienummer RRT11/06 (afdeling sturing en beleid) als afgedaan te beschouwen. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis – van Doremaele      Mw. A. Attema 


