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Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk  5 
donderdag 24 januari 2013 

  
(met ingang van 23 februari 2012 stelt de raad de notulen niet meer vast maar de Besluitenlijst 

van de raad) 
 10 

Aanwezig: De burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter 
De raadsleden: de heren T.J. Alderliesten (SGP), P. Boertje (VVD), C.A. van der Duijn 
Schouten (SGP), mevrouw T. Duman-Sirin (PvdA), mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks), 
mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud (PvdA), de heren J. Ipskamp (LR), M. Japenga 
(ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (groep Koppes), P. Kranendonk. (SGP), 15 
J. Louter (ChristenUnie), mevrouw E. Mans-Los (groep Koppes), de heren P.W.J. Meij (CDA), 
G.J. van Nes (LR), mevrouw P.J. van Nes-de Man (groep Koppes), de heren B. 
Neuschwander (LR), A.H. Nugteren (LR), W.P. Onderdelinden (CDA), mevrouw 
I. Parren-Leutscher (LR), mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren B.A. Ros 
(D66/GroenLinks), V.A. Smit (SGP) en L. van der Spoel (VVD) 20 
De wethouders: H. Dokter, A. den Ouden, P. van der Sluijs en H. van Houcke 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: Mevrouw M. van Gink (PvdA) en de heren A.C. van Nes (groep Koppes) en A. Stout 25 
(LR) 
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 30 
 
De voorzitter: Goedenavond! 
Goedenavond raadsleden, bezoekers op de publieke tribune en luisteraars aan de radio. 
Hartelijk welkom.  
De heer Stout van Leefbaar Ridderkerk, de heer Van Nes van groep Koppes en mevrouw Van 35 
Gink van de PvdA zijn afwezig. De heer Van der Spoel van de VVD komt iets later. 
De heer Kranendonk is jarig geweest en trakteert u op een overheerlijke gevulde koek. 
Hartelijk gefeliciteerd. [De raad ondersteunt de felicitatie met applaus]. 
 
De agenda. Agendapunt 14 is toegevoegd: vertegenwoordiging in besturen van de 40 
gemeenschappelijke regeling. Dat heeft te maken met de nieuwe collegesamenstelling. 
Daarmee is de agenda vastgesteld. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde) 
De voorzitter: De heer Louter over Nedstaal in Alblasserdam. Gaat uw gang. 45 
 
De heer Louter: Dank u wel, voorzitter. Uitvoerig coalitieoverleg heeft ertoe geleid dat vragen 
over Nedstaal van Leefbaar Ridderkerk en ChristenUnie worden samengevoegd. Ik stel ze als 
u dat goed vindt. 
Het zal u niet ontgaan zijn dat Nedstaal in Alblasserdam vergevorderde plannen heeft voor de 50 
verwerking van asbesthoudend ijzer. Deze ontwikkeling zorgt bij de inwoners in zowel 
Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht als in Ridderkerk voor onrust. 
Onze vragen zijn de volgende. 
Is dit onderwerp al in uw collegeoverleg besproken? Volgt u de ontwikkelingen nauwlettend? 
Heeft dit al tot actie van het college geleid?  55 
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Bent u het met Leefbaar Ridderkerk en de ChristenUnie eens dat wij onze zorgen over deze 5 
ontwikkeling moeten uiten naar Nedstaal? 
Bent u het met ons eens dat we onze steun moeten overbrengen naar de gemeente van 
Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht om deze ontwikkelingen tegen te gaan? 
Dank u wel. 
 10 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan wethouder Van Houcke. 
 
Wethouder Van Houcke: Dank u wel, voorzitter. Een bijzonder moment voor mij, om na 
vijftien maanden weer het woord te mogen voeren in uw midden. Nu vanuit deze plaats. Dat 
wilde ik even kwijt, aan het begin, voorzitter. 15 
 
Mijnheer Louter, u hebt uw vragen samengevoegd. Ik ben zo vrij te proberen ze in een keer te 
beantwoorden, zonder dat ik vraag voor vraag pak.  
Ja, wij zijn ervan op de hoogte. Het college heeft geen actie genomen. Daar hebben we op dit 
moment ook geen reden voor gezien. Het is wel zo dat vanuit de gemeente, het college 20 
nauwlettend in de gaten wordt gehouden wat er gebeurt. En hoe het gebeurt.  
Als u het als raad op prijs stelt dat wij nadere actie ondernemen, is naar ons idee de instantie 
die erover gaat en bij de vergunningverlening betrokken is, de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. Als u dat wenst, willen wij daar wel het gevoelen overbrengen dat kennelijk bij u leeft. Dat 
wij daar zorgen over hebben en het graag kritisch willen blijven volgen. Op dit moment is het 25 
wel zo dat de Omgevingsdienst er bovenop zit. Dat is de vergunningverlenende instantie. Die 
moet ervoor zorgen dat het allemaal goed gaat. Wij willen niet uitsluiten dat het proces dat bij 
Nedstaal in ontwikkeling is, milieuvriendelijk kan leiden tot het oplossen van een probleem, het 
verwerken van asbesthoudend ijzer. Als dat zo zou zijn, zou het zonde zijn die kans te laten 
lopen. Maar, dat neemt niet weg dat u die zorg hebt. Als het woord asbest in onze omgeving 30 
valt, hebben we het gevoel erbij te moeten zijn om te kijken wat er aan de hand zou kunnen 
zijn. In die zin kunnen wij toezeggen dat wij dat nauwlettend blijven volgen en volgende week 
in het overleg met het gemeentebestuur van Alblasserdam, dat zeker aan de orde zullen 
stellen. 
Dank u wel. 35 
 
De voorzitter: De heer Louter. 
 
De heer Louter: Dank u wel voor de beantwoording. Ik denk dat de raad het zal steunen om 
de Omgevingsdienst over onze zorgen te informeren. Het lijkt mij ook goed om een afschrift 40 
daarvan naar Alblasserdam en Nedstaal te sturen. 
Dank u wel. 
 
Wethouder Van Houcke: Voorzitter, deze dienst die ik net noemde, is een 
vergunningverlenende instantie. Er is een vergunningaanvraag gestart. Er is een eerste 45 
situatie waarin een verzoek wordt ingediend om te mogen starten met de verwerking. Die 
startvergunning is verleend. De bezwaartermijn is verlopen. Dat neemt niet weg dat wat ik net 
heb gezegd blijft bestaan. De gedachte die ik net naar voren heb gebracht om het gevoelen 
van de raad onder woorden te brengen, zullen we uitvoeren. 
 50 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Koppes van groep Koppes over 
vuurwerk. 
 
De heer Koppes: Dank u wel. 
In Ridderkerk West zou mogelijk aan of bij de Platanenstraat een vergunningaanvraag lopen 55 
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om aan het einde van het jaar in een gebouw of in de onmiddellijke nabijheid van woningen, 5 
vuurwerk op te slaan. 
Is het juist dat daar of in de buurt van woningen consumentenvuurwerk wordt opgeslagen? 
Is er al een vergunningaanvraag ingediend voor deze opslag? Zo ja, door wie? Als de vorige 
vraag bevestigend wordt beantwoord, is die vergunning verleend aan een particulier of aan 
een bedrijf? Om hoeveel kilo gaat het? 10 
Als er een vergunningaanvraag is ingediend, hoe lang loopt die al? 
Is hierover overleg geweest met de wijkbelangenvereniging? Welke mogelijkheden zijn er om 
dit te voorkomen? Ik moet hieraan een verzoek koppelen. Toen ik de vragen opstelde, wist ik 
niet wat ik nu weet. Inmiddels heb ik de uitspraak van de rechtbank onder ogen gehad. Daar 
staan dingen in als dat het zou gaan om ruim zeven ton. Er is geen overleg geweest met de 15 
wijkbelangenvereniging. Uit de uitspraak kan ik halen dat de gemeente Ridderkerk toch een 
behoorlijke oorvijg van de rechter heeft gekregen. Ik verzoek u dit op de agenda van een van 
de eerstvolgende commissievergaderingen te zetten. Ik zal een gespreksnotitie maken en de 
stukken aan de raadsleden doen toekomen. 
 20 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zal de vragen nu niet beantwoorden, dat zal ik in de commissie 
doen. 
 
Het woord is aan de heer Los van de groep Koppes over de garantstelling van leningen 
gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard. 25 
 
De heer Los: Dank u wel, voorzitter. Niet fluisterend zoals een beginnend raadslid, maar ik zal 
proberen het duidelijk te zeggen. 
Uit de besluitenlijst van B&W van 8 januari 2013 lees ik dat het college heeft ingestemd met 
zijn rechtstreekse garantstelling voor het aantrekken van een lening voor de 30 
gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard. Het bedrag, noch de voorwaarden zijn 
opgenomen in de bestuurlijke besluitenlijst. 
Voor welk bedrag heeft de gemeente Ridderkerk haar hoofd in de strop gestoken? 
Heeft het college voorwaarden gesteld aan deze garantstelling en zo ja, welke? 
Heeft de gemeente inzicht en invloed op de wijze waarop de geldlening wordt verkregen? 35 
Dat is het, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan wethouder Den Ouden. 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel voorzitter. De gemeente Ridderkerk heeft haar hoofd niet 40 
in een strop gestoken. Daarmee zouden de vragen niet meer aan de orde zijn. Ik begrijp dat de 
heer Los bedoelt te vragen hoe het zit met de garantstelling. 
 
Ik ben wel blij dat u er in het openbaar naar vraagt. Bij het collegebesluit had nog moeten staan 
dat de raad met een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld zou worden.  45 
Die is onderweg en krijgt u morgen via de weekmail. Er staat het bedrag in met nog wat andere 
omstandigheden over de garantstelling. 
Nu het toch aan de orde komt, loop ik daar alvast op vooruit. Het betreft € 55 miljoen euro voor 
drie gemeenten. Ridderkerk staat garant voor een derde deel ervan. Maar zonder deze 
garantstelling stond de gemeente dat ook al. We participeren met zijn drieën immers in de 50 
gemeenschappelijke regeling.  
Bij de vraag welke bank het aantrekkelijkste tarief zou hebben, kwam de directie van de 
gemeenschappelijke regeling bij de Waterschapsbank terecht. Die bood een nog 
aantrekkelijker tarief als de drie gemeenten garant zouden willen staan. Een overbodige vraag 
natuurlijk, want door deelname aan de gemeenschappelijke regeling staan we al garant. 55 
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Omdat het nog een klein financieel voordeel zou kunnen opleveren, hebben wij er daarom 5 
geen enkele moeite mee om daarvan gebruik te maken. Nadat deze garantstelling bevestigd is 
door de drie gemeenten, wordt opnieuw de vraag gesteld welke van de banken uiteindelijk het 
aantrekkelijkst is. 
Dank u wel. 
 10 
De voorzitter: De heer Los. 
 
De heer Los: Voorzitter, begrijp ik goed dat er een soort tender is geweest? Is er gekeken en 
vergeleken wat de voorwaarden van de banken waren? 
 15 
Wethouder Den Ouden: Het antwoord is ja. 
 
De voorzitter: Mevrouw Van Nes over noodplan Ridderhaven. 
 
Mevrouw Van Nes: Dank u, voorzitter. In de besluitenlijst van 8 januari 2013 staat dat u het 20 
noodplan Ridderhaven van 30 juli 2012 van de inrichting gelegen aan Ridderhaven 1 tot 54 te 
Ridderkerk heeft goedgekeurd. Kunt u aangeven waarom er een noodplan is voor 
Ridderhaven 1 tot 54? Dit betreft het kantoorpand en de loods, die volgens mij te huur staan. In 
het verleden was dit een opslagplaats voor gevaarlijke stoffen. Hoe gaat u hiermee om als zich 
een nieuwe huurder aandient? Hoe ziet het noodplan eruit? 25 
 
De voorzitter: Het noodplan is wettelijk voorgeschreven bij de milieuvergunning. Het moet 
aan strikte voorwaarden voldoen. Het gaat over vluchtroutes, nooddeuren, sprinklerinstallaties 
en wordt op gezette tijden gecontroleerd. Ook gaat het over waar de brandblussers hangen. 
Het is voorgeschreven in de milieuvergunning. 30 
De eigenaar van het pand moet altijd voorzien in een noodplan, ook als het pand leegstaat. 
Omdat er gevaarlijke stoffen in opgeslagen mogen worden. Dan moet er altijd een noodplan 
zijn. DCMR toetst of het voldoet aan alle eisen. Uiteindelijk moet het college het vaststellen.  
Dat is wat u hebt aangetroffen. Het is een openbaar stuk. Als u wilt, kunnen we dat bij de griffie 
ter inzage leggen. 35 
 
Mevrouw Van Nes: Dank u voor uw antwoord. Ik wil het graag een keer inzien. 
 
De heer Onderdelinden: Voorzitter, in de vraagstelling staat dat dit in het verleden een 
opslagplaats voor gevaarlijke stoffen was. Ik denk dat het goed is dat u voor de raad benadrukt 40 
dat dit – in mijn ogen – nog steeds een opslagplaats is voor gevaarlijke stoffen. Als dat niet zo 
is, wil ik het ook uit uw mond horen.  
 
De voorzitter: Volgens mij zei ik dat net ook. Het maakt niet uit of het leegstaat of niet. Het is 
nog steeds toegestaan om daar gevaarlijke stoffen op te slaan. Daarom moet het voldoen aan 45 
het noodplan. Wij zorgen dat u het bij de griffie kunt inzien. 
 
Mevrouw Ripmeester wil het hebben over het project Bewegende beelden. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter.  50 
Via Google kwam ik op de website Bewegende beelden, waar Ridderkerk initiatiefnemer van 
is. Het was een voor mij nieuw project. Ik begrijp dat er voor de tweede maal een congres is 
georganiseerd. Ik ben daarom heel benieuwd wat het de gemeente kost en wat het concrete 
doel is. 
Aanvullend wil ik horen waarom er geen BAR-partners bij betrokken zijn. 55 
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 5 
De voorzitter: Om met dat laatste te beginnen: vanuit de vereniging Gemeentesecretarissen 
is daar een eigenaar voor aangewezen. Dat is mevrouw Knol, gemeentesecretaris van 
Barendrecht. Wij organiseren niets in het geheim. 
Bewegende beelden houdt zich bezig met de wijze waarop de lokale overheid zich zou moeten 
bezighouden met nieuwe media. Dat is een ingewikkeld onderwerp. Ook voor mij persoonlijk. 10 
Wij prijzen ons gelukkig dat we iemand hebben gevonden die zich daarin wil bekwamen. Dat is 
de professionaliseringsslag in communicatieland die we heel goed kunnen gebruiken. Niet 
alleen wij. Er wordt in het land om gevraagd. Er is sprake van netwerkvorming. Allerlei clubs 
hebben zich daarbij aangesloten. Een keer per jaar is er een symposium in dat prachtige 
Instituut voor Beeld en Geluid. Ik kan u aanraden om daar eens te gaan kijken: uw ogen vieren 15 
feest daar.  
Het kost ons betrekkelijk weinig en we hopen er zelf heel veel wijzer van te worden. Het kost 
ons twee uur per week inzet van diezelfde enthousiaste jongeman. Op 31 januari is een 
tweede symposium hierover. Daarna gaan we stilstaan met elkaar over die symposia en kijken 
of het project een vervolg moet hebben. Het is een project. Een van de evaluatiepunten zal zijn 20 
wat Ridderkerk daar zelf aan heeft. 
 
Mevrouw Ripmeester: U wilt een professionaliseringsslag in communicatie. Is er dan iemand 
van de communicatieafdeling van Ridderkerk bij? Op de website Bewegende beelden staat 
iemand die hiervoor als voortrekker optreedt. Hij noemt zichzelf op zijn eigen LinkedIn-pagina 25 
ook zo in die rol. Niet anders. Ik weet niet hoe het kan dat u zegt dat hij het maar twee uur per 
week doet, terwijl hij zichzelf presenteert als dat hij hier fulltime mee bezig is. Vandaar ook mijn 
vraag hoeveel dit project kost. Ik neem aan dat het congres in het Instituut voor Beeld en 
Geluid, dat prachtige centrum, niet gratis is. Dus ik heb nog geen concreet antwoord op wat dit 
project kost. Dat zou ik graag te zijner tijd van u willen ontvangen. Dus wie zit er van de 30 
communicatieafdeling in, en het doel is mij nog niet helemaal duidelijk. 
 
De voorzitter: Wat moet ik hier nu op zeggen. Natuurlijk is de organisatie, die gemeente 
Ridderkerk heet, hierbij betrokken. En daarin is geïnvesteerd. Ik ga met u echt niet over 
individuele medewerkers praten. Al helemaal niet over hun LinkedIn-pagina. Ik ben er ook niet 35 
verantwoordelijk voor wat iemand op zijn LinkedIn-pagina zet. Het is zoals ik u zeg. Tal van 
instellingen uit heel Nederland zijn erbij betrokken. Gemeenten, maar ook andere instanties. 
Open Universiteit, het Instituut voor Beeld en Geluid, Rijnconsult, Seneca, Vereniging van 
Gemeentesecretarissen. Dat komt omdat iedereen ziet dat de veranderingen in medialand 
sneller gaan dan het licht. Dat moet u ook opgevallen zijn. We hebben het vandaag nog 40 
ervaren in het kader van het bericht over de slangen. Compleet met beelden. De lokale 
overheid moet zich daarop voorbereiden. Wij prijzen ons gelukkig dat we iemand hebben 
gevonden die dat zo voor ons oppakt. Daar worden we alleen maar wijzer van. Hij heeft 
daarvoor gemiddeld twee uur per week beschikbaar. Bij hoogtijdagen wat meer en bij 
laagtijdagen wat minder. Natuurlijk is dat rond het congres wat meer. Het is een 45 
samenwerkingsverband met de partijen die ik u noemde. Daar zult u het mee moeten doen. 
Na het symposium gaan wij bepalen of wij ermee doorgaan. Dat is punt van evaluatie. 
Ik ben wel van communicatie maar ik heb ook mijn startproblemen met multimedia. Ik ben daar 
niet erg bedreven in. Veel meer inzicht kan ik u niet verschaffen. Maar ook u bent op het 
congres welkom op 31 januari. 50 
 
Anderen nog? De heer Koppes. 
 
De heer Koppes: Voorzitter, ik heb begrepen dat vier medewerkers van Ridderkerk erbij 
betrokken zijn. Is dat juist? 55 
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 5 
De voorzitter: Ja, het is wel toevallig dat iedereen op hetzelfde moment gaat zitten googelen. 
Of dezelfde krant leest. 
Het is zoals ik u zeg: op de dag van het symposium zelf zijn er nog wat mensen actief. Maar, 
dat is het dan ook. Zo zit het in elkaar. 
 10 
We gaan naar mevrouw Ripmeester over pesten op school. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. We zijn verschillende keren opgeschrikt door 
de effecten van aanhoudend pestgedrag. Tegenwoordig is er geen veilige haven meer voor de 
gepeste, omdat het ook in huis via social media doorgaat. Schrijnend is het om te constateren 15 
dat bijvoorbeeld in de casus van Tim Ribberink veel mensen ervan wisten, maar dat niemand 
zich geroepen voelde om er iets aan te doen. Zo zit Ridderkerk toch niet in elkaar? 
 
Vandaar mijn vraag aan de wethouder. Wil de wethouder het tegengaan van pesten 
agenderen in zijn overleggen? 20 
 
De voorzitter: Wethouder Den Ouden: 
 
Wethouder Den Ouden: Ja. 
 25 
Mevrouw Ripmeester: Heerlijk! Ik ben heel blij dat de wethouder dit wil gaan doen. En dat we 
in Ridderkerk hiervoor aandacht vinden. In Rotterdam is een actie gestart via het dragen van 
een bandje door alle mensen die pesten bespreekbaar gaan maken. Zodat we met elkaar er 
iets aan gaan doen en niet aan de kant blijven staan. Ik hoop dat wij als raad onze handen 
ineen gaan slaan. 30 
Dank u wel. Wethouder. 
[mevrouw Ripmeester reikt wethouder Den Ouden een bandje uit]. 
 
De voorzitter: Oh, dat staat u vast heel leuk. Ik mag dan wel onthullen dat ik trots op de 
wethouder ben. 35 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderingen van 1, 22 en 26 november 
2012 

 
De voorzitter: Kunnen we de besluitenlijsten vaststellen? Dat is het geval. 40 
 

4. Lijst van ingekomen stukken, nader inlichtingen over gegeven schriftelijke 
beantwoording en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een 
interpellatie 

 45 
De voorzitter: Voor kennisgeving aannemen de brieven 1 t/m 19. Een preadvies van B&W 
over een brief van Gedeputeerde Staten. De rest is niet van toepassing. 
Iemand daarover? 
Niemand. Vastgesteld. 
 50 

5. Voorstel om vast te stellen de Startnotitie herstructurering woningen centrum 
(raadsvoorstel nr. 232) 

 
De voorzitter: Dit punt is ter debat. Wie wil hierover het woord voeren? De heer Meij. 
 55 
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De heer Meij: Dank u wel, voorzitter. 5 
We waren gisteren verrast toen we de mededeling kregen dat dit agendapunt zou worden 
uitgesteld vanwege het gegeven dat de wethouder zich eerst wilde verdiepen in dit dossier. 
Deze wethouder is toch goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het centrum? We kregen 
even het onrustige gevoel dat u misschien moeite had met sommige onderdelen van het 
centrumplan. De inbreng van de heer Ros van D66/GroenLinks was in de commissie 10 
behoorlijk kritisch. Maar gelukkig kunnen we er vanavond toch over debatteren.  
De CDA-fractie staat in beginsel positief tegenover de plannen van Woonvisie. We vinden het 
een evenwichtig plan, waarin (op één uitzondering na, die ik straks nader zal toelichten) goed 
rekening is gehouden met de belangen van de huidige bewoners.  
We vinden dat Woonvisie lef en visie toont, om in deze moeilijke en onzekere tijd te investeren 15 
in nieuwe woningen. Woonvisie neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar 
zijn wij content over. Het grote centrumplan krijgt hierdoor een grote impuls. 
We kunnen uit het plan aflezen dat er goed nota is genomen van de ervaringen met betrekking 
tot het Vondelpark en Slikkerveer Zuidoost. Als ik nu door deze prachtige nieuwe wijken loop, 
krijg ik een gevoel van trots, dat wij dit in Ridderkerk voor elkaar gekregen hebben.  20 
 
Laten we als raad nu niet dezelfde fout maken als toen, door uitvoerig te gaan debatteren over 
de precieze uitwerking van de plannen. Dat is niet onze competentie, maar die van Woonvisie. 
Er komt een gemengde buurt met meer ruimte voor gezinnen en mensen met midden- en 
hogere inkomens. De CDA-fractie zou het op prijs stellen als het percentage grondgebonden 25 
woningen hoger wordt dan de genoemde 30%. 
Grondgebonden woningen zijn aantrekkelijk voor gezinnen. Maar we realiseren ons ook dat 
het voor Woonvisie financieel verantwoord moet zijn. Weet de wethouder hoe groot de 
onrendabele top voor Woonvisie is ten aanzien van dit centrumproject? 
 30 
Voor de huidige bewoners is het belangrijk dat er weer een goede verhuiskostenregeling komt, 
waarin rekening wordt gehouden met de verbeteringen die de bewoners op eigen kosten 
hebben gerealiseerd. Zij hebben recht op een vergoeding voor aangebrachte voorzieningen. 
We zijn ook gelukkig met de toezegging van Woonvisie om de bewoners via huurgewenning te 
laten anticiperen op een hogere huur. De heer Onderdelinden heeft zich daarvoor in het 35 
project Slikkerveer Zuidoost met succes sterk gemaakt. Vraag aan de wethouder: is het 
mogelijk dat de gemeente het bedrag van Woonvisie voor de huurgewenning opnieuw 
verdubbelt?  
 
Voorzitter, we willen Woonvisie met klem vragen om goed rekening te houden met de 40 
belangen van de familie Folsche, de beheerder van de snackbar Gompie. Deze snackbar 
bestaat al zeker 30 jaar en heeft dus bestaansrecht. De snackbar heeft een sociale functie en 
het is goed voor de werkgelegenheid. We vragen het college om Woonvisie te overtuigen van 
het belang van deze gelegenheid. De CDA-fractie zal het punt ook zelf onder de aandacht 
brengen tijdens de bijeenkomst met Woonvisie, die binnenkort plaatsvindt.  45 
 
De voorzitter: Dank u wel, de heer Boertje, VVD. 
 
De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter. 
Woonvisie heeft het ambitieuze plan om de oude woningen in het centrum te vervangen voor 50 
nieuwbouw. Net als de herstructurering van Slikkerveer Zuidoost, zal het plan van de 
upgrading van de entree tot het centrum leiden. De VVD kan zich prima vinden in deze 
plannen.  
 
In de commissie gaf de wethouder aan dat de bevoegdheden van de raad in relatie tot dit 55 
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agendapunt beperkt zijn. De aanpassingen passen immers in het bestemmingsplan. De 5 
wethouder gaf aan dat dit stuk dient als instrument voor de raad om te bepalen op welke wijze 
de belangen van de bewoners worden meegenomen. Een juiste insteek. Echter, wij hebben 
niet alleen te maken met bewoners, maar ook met een ondernemer. De heer Meij noemde dat 
ook al. De eigenaar van de snackbar. Met deze ondernemer zijn, zo gaf de wethouder aan, 
gesprekken gaande met Woonvisie. De invloedsfeer van de gemeente is beperkt, zo werd ons 10 
verteld. De invloed van de fractie van de VVD ervaart op dit punt een déjà vu-gevoel. Wie 
herinnert zich niet de eenzame strijd van een banketbakker in Slikkerveer Zuidoost? 
Voor deze ondernemer kwam het helaas niet helemaal voor de bakker. De inzet was voor hem 
hoog. Zijn gezondheid heeft er ernstig onder geleden.  
 15 
In een stuk lezen we letterlijk dat voor het proces van de herstructurering aangesloten wordt op 
de conclusie van de evaluatie naar de herstructurering van Slikkerveer Zuidoost. Ofwel: we 
willen leren van de goede en niet zo goede dingen, die de revue hebben gepasseerd in 
Slikkerveer Zuidoost. Woonvisie zal zich in het bijzonder bekommeren om de inwoners en dat 
zullen ze goed doen, maar we vragen ook om aandacht te schenken aan die ene ondernemer. 20 
In juridische zin zouden er ongetwijfeld redenen kunnen worden opgesomd waarom de 
ondernemer niet meer terug kan keren. Maar, horen wij als samenleving ook geen rekening te 
houden met andere zaken dan de juridisch-technische? In het kersverse coalitieakkoord staan 
ronkende woorden als “de coalitie staat een bestuursstijl voor die mogelijk maakt, ruimte geeft 
aan inwoners, partners en ondernemers.” De genoemde rode draad is zorg voor de 25 
samenleving. 
Voorzitter, de nieuwe kersverse wethouder krijgt van ons een directe opdracht mee: eentje die 
hij volgens de VVD graag zal oppakken.  
 
Voorzitter, via u richt ik mij tot de wethouder. 30 
Wethouder, ga alles wat in uw vermogen ligt voor de hardwerkende ondernemer van de 
snackbar doen. Mensen die al hun spaargeld in een klein bedrijf hebben gestoken en nog zo 
graag voort willen met hun bedrijf in Ridderkerk. Mensen die met hun bedrijf een belangrijke 
sociale rol vervullen in dit stukje centrum. 
 35 
Tot zover, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester, PvdA. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. 40 
Het is goed om te zien dat er in Ridderkerk een woningcorporatie is die durft te investeren. De 
fractie van de PvdA is voorstander van het tijdelijk verhuren van sloopwoningen, gezien de 
positieve ervaringen bij het project Slikkerveer Zuidoost. Zeer geschikt voor starters en 
jongeren. Het schrappen van een deel van de sociale woningvoorraad stuit de PvdA tegen de 
borst. Er zijn zorgen, vooral met betrekking tot de lagere inkomens. Waaronder veel ouderen. 45 
Deze zijn goed verwoord door de klankbordgroep, zoals we kunnen lezen in de nieuwsbrief 
van Woonvisie. 
De informatie uit de armoedemonitor ondersteunt dit. Wij prijzen de gegeven huurkorting van 
Woonvisie, maar dat is maar tijdelijk. Terwijl een grote groep van de huidige huurders geen 
inkomensverbetering tegemoet kan zien. Waar moeten zij heen? 50 
 
Er zijn mensen die voor de tweede keer moeten verhuizen. Dat is sociaal onwenselijk en 
financieel door enkelen niet te dragen. Speciale aandacht en zorg moeten er zijn voor 
inwoners met een handicap en aangepaste woning. Lessen geleerd uit het verleden, kunnen 
persoonlijk leed voorkomen. Dit geldt natuurlijk ook voor de ondernemers. 55 
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 5 
De uitstraling wordt meer stedelijk. Meer hoogbouw. Zorg is er over het buurtgroen. De 
communicatie via de nieuwsbrief en de website wordt goed opgepakt, maar mag niet in plaats 
komen van persoonlijk contact. Een moeilijke maar noodzakelijke opgave. Veel inwoners 
voelen zich niet gehoord.  
 10 
Volgens het Besluit Beheer Sociale Huursector heeft Woonvisie ook een taak op het 
prestatieveld Wonen en Zorg. Dit is onvoldoende uitgewerkt. De PvdA is blij dat de 
kangoeroewoningen of meergeneratiewoningen doorgaan. Maar, de PvdA dringt aan op het 
toewerken naar een woonservicegebied. De adviesrol van zorgpartners daarbij is 
noodzakelijk, maar de uitwerking naar een concreet resultaat is ook nodig. Opmerkelijk in deze 15 
stukken is dat in de commissie Samen wonen een buurtanalyse is toegezegd, maar dat deze 
vervolgens niet is terug te vinden in de nu voorliggende stukken. 
 
Dank u wel, voorzitter. 
 20 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Japenga, ChristenUnie. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. 
We staan aan het begin van een ingrijpend proces. Dat geldt uiteraard voor de zittende 
bewoners. Zij moeten gedwongen uit hun huis. Wel is het zo dat de meeste mensen uiteindelijk 25 
tevreden zijn met hun nieuwe woning als alles achter de rug is. Dat weten, ontslaat ons als 
gemeenteraad niet van de plicht om toe te zien op een zeer zorgvuldig proces vanuit 
Woonvisie, temeer nog waar het kwetsbare bewoners en gehandicapten betreft.  
 
Het is ook pijnlijk om te horen van de inspreker dat hij uit Slikkeveer weg moest vanwege sloop 30 
van de woningen daar en nu na een paar jaar alweer moet vertrekken. Kan daar met de 
herhuisvesting rekening mee worden gehouden? Het is uitermate ingrijpend. 
 
Dat brengt me bij twee onderwerpen die van groot belang zijn, maar waar wij op dit moment 
nog geen zicht op hebben. In de eerste plaats het door Woonvisie op te stellen sociaal plan. 35 
Dat is nog niet klaar, althans wij hebben dat niet in ons bezit. Dat gaat over 
verhuiskostenvergoeding, terugkeermogelijkheid, huurgewenning en inspraak. Daarnaast de 
sociale inventarisatie: hoeveel mensen wonen er, wat is de gezinssamenstelling, wat zijn hun 
woonwensen, is er sprake van specifieke omstandigheden zoals: vereenzaming, handicaps, 
hoge leeftijd, enzovoort? 40 
 
Bij de uitwerking van de bouwplannen gaan we uit van aanpasbaar, duurzaam en 
levensloopbestendig bouwen. Zo staat het ook in het coalitieakkoord. 
Daarnaast is er nog specifieke aandacht voor Gompie. Zoals bekend is de ChristenUnie voor 
het behoud van buurtwinkels. Wij gaan ervan uit dat Gompie op een voor hen gunstige plek 45 
terugkomt. Weet de wethouder daar al iets van? Wilt u dit onderwerp in het bestuurlijk overleg 
agenderen? 
 
Als plannen op de tekentafel liggen, kun je er nog veel kanten mee op. Bedenk aan de 
voorkant welke rol burenhulp, sociale cohesie en veiligheid krijgen. Als er bestaande 50 
verbanden zijn van buurtgenoten of families houd daar dan rekening mee bij de herplaatsing.  
Planning. Graag willen we van de uitkomsten van het sociaal plan en de sociale inventarisatie 
op de hoogte worden gehouden. We hebben in de motie al de toezegging dat de commissie 
geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen. Graag wil ik deze punten daarbij alvast specifiek 
benoemen. Het doel daarvan is wat mij betreft ook dat de plannen van Woonvisie worden 55 
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beïnvloed met de uitkomsten van deze onderwerpen. 5 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Kok, SGP. 
 
De heer Kok: Dank u wel, voorzitter. In tegenstelling tot veel woningcorporaties in den lande, 
steekt Woonvisie haar nek uit. Waar veel bouw- en herbouwplannen in deze tijd van crisis in de 10 
ijskast belanden, komt Woonvisie in samenwerking met de gemeente met een uitdagende 
opgave tot de herstructurering van de 425 kwalitatief mindere huurwoningen in het centrum 
van Ridderkerk. Bekend is dat er in het centrum sprake is van een overschot aan 
portiekwoningen zonder lift en naar de huidige woonwensen zijn deze woningen veelal te 
klein. Vandaar dat de huidige woningtypen in dit gebied niet goed – meer – aansluiten bij de 15 
vraag.  
Daarnaast voldoet de technische staat op het gebied van kwaliteit en energiezuinigheid van 
deze woningen niet meer aan de eisen van de tijd. Het renoveren van deze woningen is een 
mogelijkheid, maar dat gaat op termijn meer kosten dan dat het oplevert. Nieuwbouwwoningen 
zijn namelijk de eerste tien jaar na oplevering onderhoudsarm en met sloop en nieuwbouw kan 20 
ook aan de gestelde eisen worden voldaan. 
 
De SGP is voorstander van dit beleid, niet kiezen voor de weg van de minste weerstand door 
angstvallig vast te houden aan wat je hebt. Want dit geeft in de toekomst alleen maar grotere 
problemen. Want vanwege toenemende ouderdom zullen er steeds meer onderhoudsklachten 25 
komen en daardoor zal uiteindelijk ook het woonplezier van de huurders sterk gaan afnemen. 
Dit levert zowel huurder als verhuurder steeds meer irritatie op en gaat ook veel meer geld 
kosten.  
Uit de startnotitie blijkt zorgvuldigheid. We hebben geleerd van de laatste grote 
herstructureringsopgave in Slikkerveer Zuidoost. Hoewel thans verreweg de meeste 30 
huishoudens (94%) tevreden zijn met de nieuwe woonsituatie, is er in dat proces ook veel 
misgegaan. De SGP gaat ervan uit dat deze zorgvuldigheid in stand blijft totdat de laatste 
woning is opgeleverd. Want emotioneel betekent deze fase van onzekerheid heel veel voor de 
huidige bewoners. Er zijn zelfs bewoners van het ‘eerste uur’, deze mensen wonen er al van 
kinds af aan, waar ook de inspreker tijdens de commissiebehandeling naar verwees. 35 
Onzekerheid is nu juist iets waar mensen moeilijk mee kunnen leven. Voor iedere zittende 
huurder dient andere woonruimte gevonden te worden, hetzij terugkerend in het gebied na 
oplevering van de nieuwbouw, hetzij door naar elders te verhuizen.  
Dit is een verantwoordelijke en tegelijkertijd ook een moeilijke opdracht. Het is daarom ook 
verstandig dat er een klankbordgroep in het leven is geroepen, waarin ook de huidige 40 
bewoners zitting hebben.  
 
Het sociaal plan dat in samenspraak met een afvaardiging van de bewoners is opgesteld en 
dat binnenkort beschikbaar is, zal hiervoor leidend zijn.  
De SGP hecht er aan ook uit te spreken dat de bijdrage van de gemeente beperkt is. We 45 
spreken vanavond over het eigendom van een ander, namelijk Woonvisie. De gemeente stelt 
met de raad de kaders vast waarbinnen het project kan worden uitgevoerd. Wel zijn wij content 
met het feit dat dit project aangemerkt wordt als coproductie Woonvisie / Gemeente, gelet op 
de gedeelde belangen en onderlinge afhankelijkheid.  
Voorzitter, de SGP kan instemmen met deze startnotitie en beschouwt de motie betreffende 50 
herstructurering woningen centrum (nr. 2012-99) als afgedaan. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Ros, D66/GroenLinks 
 
De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. 55 
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Wanneer je prettig woont in de leuke buurt hier vlak achter het gemeentehuis en je moet 5 
verhuizen, is dat heel erg ingrijpend. Dat gaat met veel onrust gepaard en wordt door eenieder 
anders ervaren. Ik heb, vanaf de eerste bewonersavond in mei tot en met vanmiddag, aardig 
wat kritische en soms emotionele bewoners gesproken die fijn wonen in hun wijk. Enkele 
zorgen die meerdere keren genoemd werden, was de zorg om nadrukkelijk de wensen van 
ouderen en gehandicapten in de gaten te houden in het planstadium, voordat de plannen 10 
definitief zijn. Enkele bewoners zitten hier op de tribune en ik dank hen voor het meedenken. 
 
Een herstructurering van een woonwijk gaat nooit zonder slag of stoot. 
Een lang proces is al voorafgegaan aan deze startnotitie. En zoals het woord al zegt: dit is nog 
maar het begin. D66/GroenLinks is van mening dat bij deze startnotitie vrij weinig informatie is 15 
gegeven naar de raad toe. Wij hebben in de commissie veel vragen gesteld, die heeft iedereen 
kunnen lezen. Gelukkig hebben wij van bewoners en via de Woonvisiewebsite ook de nodige 
informatie kunnen krijgen de laatste weken. Wij pleiten ervoor dat al deze beschikbare 
informatie ook voor de raad in één keer inzichtelijk is zonder dat ieder individueel raadslid op 
zoek moet gaan. Nu en gedurende het proces. Deze herstructurering komt elke twee maanden 20 
terug in de commissie, dus ik stel voor dat we dit daar meenemen. 
Inhoudelijk zijn wij, net als bij elke herstructurering, kritisch op de invulling van dit gebied. Iets 
meer sociale woningbouw, meer woningen voor jongeren en jonge gezinnen en beter getoetst 
aan de woningbouwdoelstellingen van de raad had wat D66/GroenLinks betreft best 
gemogen. Wij hopen daar bij de verdere uitwerkingen meer van terug te zien.  25 
Daarnaast blijven wij ook deze keer weer aandringen om bij ieder woningbouwproject aan te 
geven hoe dit bijdraagt aan de gewenste demografische ontwikkeling. Zoals ook in mijn 
commissievragen verwoord. 
 
Dit jaar, ik hoop nog voor de zomer, wordt de evaluatie van de huurgewenning Slikkerveer 30 
Zuidoost besproken in de raadscommissie Wonen. Dan zal ook het sociaal plan van dit project 
gereed zijn. Wat ons betreft een mooi moment om te kijken of, en in welke mate we bij dit 
project iets met huurgewenning kunnen doen.  
 
Ondanks onze soms kritische houding over de invulling willen we ook Woonvisie 35 
complimenteren dat zij in deze moeilijke economische tijd het toch aandurven om een dergelijk 
project te starten. De corporaties staan van alle kanten onder druk, vanuit de markt, de 
landelijke overheid en door soms onhandig opereren van enkele corporaties. 
Voor Ridderkerk is het van belang dat er geïnvesteerd blijft worden in duurzame energie en 
woningbouw. Zeker nu andere projecten in Ridderkerk, zoals rond de sporthal ’t Zand en het 40 
openliggende deel van het Koningsplein, steeds verder vertraging oplopen. 
Daarom stemmen wij, met de gemaakte kanttekeningen, in met het voorliggende voorstel, 
maar zullen het hele plan kritisch blijven volgen.  
 
Dank u wel.  45 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Ipskamp, Leefbaar Ridderkerk. 
 
De heer Ipskamp: Dank u wel, voorzitter. 
Tijdens de behandeling van dit agendapunt in de commissie Wonen is door wethouder Den 50 
Ouden duidelijkheid verschaft inzake de bevoegdheid van de raad in dezen. 
De wethouder heeft toegelicht dat activiteiten van Woonvisie, die binnen de door de raad 
gestelde kaders vallen, zonder verdere instemming van de raad door Woonvisie kunnen 
worden uitgevoerd. Dat is natuurlijk niets nieuws want het antwoord vanuit de ambtelijke 
organisatie op een soortgelijke vraag van Leefbaar Ridderkerk in de raadsvergadering van 55 
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24 juni 2010 bij de behandeling van de Evaluatie Slikkerveer Zuidoost luidde: “De 5 
verantwoordelijkheid met betrekking tot haar woningbezit ligt in eerste instantie volledig bij de 
corporatie.” 
Tot de taken van een corporatie behoort dus zonder meer het zorgdragen voor een kwalitatief 
goed woningbestand, zowel bouwtechnisch als wat betreft woonkwaliteit. 
Voorzitter, het totale antwoord is te lang om te citeren maar het eind wil ik niemand onthouden. 10 
“De inzet is om samen te werken en die inzet is er bij de huidige directeur van Woonvisie 
zeker!” 
Gelet op de laatste zin gaan wij ervan uit dat het bestuurlijk overleg tussen Woonvisie en de 
gemeente goed is te noemen. Ondanks de beperkte bevoegdheid van de raad willen we wat 
punten benoemen. 15 
De noodzaak tot herstructurering, gezien vanuit het oogpunt van duurzaamheid en de wens 
van de raad voor levensbestendige woningen, gezien de beperkte afmetingen van de huidige 
woningen, lijkt gerechtvaardigd. 
 
Dan voorzitter, de huidige huurders. 20 
In de nieuwsbrief van 21 december 2012 komt naar voren dat wellicht het grootste probleem 
het grote aandeel huurders met een laag of zeer laag inkomen is. 
De reactie van Woonvisie: juist vanwege het signaal dat vergelijkbare woningen soms duurder 
uitvallen, gecombineerd met het grote aantal lage inkomens heeft Woonvisie besloten de 
eerste jaren huurkorting te geven. Dat stemt hoopvol, maar toch willen wij benadrukken dat 25 
hier maatwerk moet worden geleverd; dit geldt uiteraard ook voor de huurder van het 
bedrijfspand zodat deze zijn bedrijf kan voortzetten in een tijdelijk onderkomen en na de 
herstructurering kan terugkeren. Gezien de conclusie van Woonvisie bij de evaluatie Zuidoost: 
wij hebben veel geleerd van voorgaande herstructureringen en zullen dit in de toekomst 
meenemen, en verwachten van Woonvisie dat er met man en macht wordt gewerkt aan 30 
maatwerk. Van het aantal woningen zal 15% koopwoningen zijn waarmee een meer gemengd 
woongebied wordt gecreëerd; in het verleden heb ik Woonvisie hiermee gecomplimenteerd en 
daar sta ik nog steeds achter; wel willen wij erop wijzen dat huur- en koopwoningen in één 
gebouw ongewenst is omdat dit het democratische stemrecht van leden van de op te richten 
Vereniging van Eigenaren kan ondermijnen en huurders een gevoel van onbelangrijk zijn kan 35 
geven.  
 
Tot slot voorzitter, de overgenomen suggestie door de wethouder in de commissie Wonen om 
al na de eerste fase een evaluatiemoment op te nemen, willen wij aan de startnotitie 
toevoegen. Graag een toezegging hiertoe. 40 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Los, groep Koppes. 
 
De heer Los: Dank u wel, voorzitter. 45 
De startnotitie Herstructurering woningen centrum hebben wij met gemengde gevoelens 
ontvangen. Hoewel het strikt genomen het beleid is van de eigenaar van deze woningen, 
Woonvisie, kijken we als groep Koppes eerst en vooral naar de bewoners en de ondernemer, 
nu het bestaan drastisch dreigt te veranderen. Het is niet de eerste keer dat een dergelijke 
grote ingreep in Ridderkerk plaatsvindt. In Slikkerveer Zuidoost is ervaring opgedaan. Een 50 
evaluatie is zelfs op schrift gezet, waarbij de knelpunten in beeld zijn gekomen, maar waar 
vooral uit blijkt dat de communicatie een onmisbare schakel in een dergelijk proces vormt. 
Geen enkele herstructurering is hetzelfde en de vragen dienen zich dan ook als vanzelf aan. 
Onder het hoofdstuk ‘waarom moest het juist nu?’ speelt een belangrijke rol het convenant dat 
met de stadsregio is gemaakt en de prestatieafspraken tussen gemeente en Woonvisie.  55 
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 5 
Voorzitter, het is duidelijk dat zulke afspraken belangrijk zijn. Maar, het zal duidelijk moeten zijn 
dat afspraken onderhevig zijn aan de situatie. Zo moest de stadsregio afstand doen van de 
plannen in de Regionaal Strategische Agenda om 65.000 huizen te bouwen en 
terugschakelen naar minder dan de helft. Zo zijn veel corporaties om financiële redenen 
genoodzaakt om hun bouwplannen te bevriezen. Zo is de koopkracht van huurders/starters de 10 
laatste jaren aanmerkelijk teruggelopen. Daar is net ook al een opmerking over gemaakt. Er 
wordt gesteld dat er onvoldoende basis is voor een renovatie. Maar, enige onderbouwing van 
deze stelling ontbreekt.  
 
De raad van Ridderkerk heeft motie 2000-120 genaamd ‘Renovatie in plaats van sloop’ 15 
aangenomen. Ingediend door de huidige wethouder de heer Van Houcke. Mijn vraag is: gaat 
de wethouder deze motie in dit proces uitvoeren? Dezelfde vraag heb ik over het amendement 
over renovatie portiekflats ten behoeve van starters en senioren, nummer 2011-134. Tevens 
mede ondertekend door de huidige wethouder.  
 20 
Tevens rijst bij mij de vraag of het nu tijd is om voor mensen van midden- en hogere inkomens 
te bouwen. Ik heb daar net ook al iets over gezegd: de teruglopende koopkracht zal een rol 
spelen. Geen enkel herstructureringsproces is hetzelfde. Dit zijn wat dat betreft enge tijden als 
het gaat over financiën. Veel mensen zakken door het ijs. 
 25 
Opvallend is ook dat in dit voorstel is opgenomen dat in principe geen gemeentelijke gelden 
zullen worden aangewend. Graag zou ik daar het woord ‘in principe’ uithalen. Huurgewenning 
hoort bij een dergelijk proces. Maar Woonvisie heeft dat met onze toestemming voor de helft 
afgewenteld op de gemeente.  
Afhankelijk van de antwoorden van de wethouder zullen wij ons beraden of we het voorstel 30 
steunen, ja dan wel nee.  
 
Ik heb nog een vraag over de financiële risico’s. Aan zulke grote projecten zitten financiële 
risico’s. Het is mij op dit moment niet helemaal duidelijk of de gemeente Ridderkerk nog steeds 
voor meer dan 100 miljoen euro garant staat voor de leningen die Woonvisie aangaat. Daar 35 
zou ik graag antwoord op willen. 
 
Wat ik ook nog in dit voorstel mis, is het fenomeen stuurgroep. In de evaluatie werd de 
stuurgroep als een gouden greep opgemerkt. Ik heb dat in deze plannen niet gelezen. Ook 
daar wil ik graag van weten of er sprake van is of gaat zijn. 40 
 
Tot zover mijn bijdrage, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan wethouder Den Ouden. 
 45 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. 
In de bijdragen van de sprekers zijn een paar woorden met regelmaat teruggekomen: 
ingrijpend, zorgvuldig, coöperatief, samenwerken. Dat zijn wat mij betreft ook de trefwoorden 
in dit proces. 
 50 
Ingrijpend is het. Dat realiseren we ons allemaal terdege. Dat was het vorige 
herstructureringsproces ook. Door u is daaraan gerefereerd. Daarvan is de gelukkige uitkomst 
dat bijna iedereen daar bijna weer tot zeer grote tevredenheid woont. De huidige bewoners in 
het centrumgebied wonen nu nog tot tevredenheid en staan er wel voor. 
 55 
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Het woord zorgvuldig is ook een paar keer gevallen. Wij hebben de overtuiging dat het proces 5 
tot nu toe zorgvuldig is verlopen. Het komt nu niet plotseling uit de lucht vallen. Bij de 
structuurvisie en woningbouwstrategie was het al ter sprake. U bent vorig jaar mei uitvoerig via 
een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van wat er de komende jaren te wachten 
staat. Ook zorgvuldig vinden wij hoe Woonvisie via nieuwsbrieven uitdrukking aan het proces 
geeft. Ze zijn allemaal op internet te vinden. U kunt zich afvragen of u dan op internet moet 10 
gaan zoeken, maar het is openbare informatie. Als er weer een nieuwe nieuwsbrief is, kunt u 
daar meteen naartoe gaan.  
 
Ik kom daarmee bij enkele vragen van de heer Japenga. In de meeste nieuwsbrieven staat 
heel bondig een tijdpad met precies alle aspecten die u aan de orde stelt. Zoals welke periode 15 
daarvoor is uitgetrokken, huisbezoeken, welke problemen gesignaleerd worden, alles ter 
voorbereiding van de bouwfase. Die laat nog even op zich wachten. Daarvoor is ook een 
geschikt bestemmingsplan nodig. Dat is een aspect waar u als raad over gaat: hoe dit binnen 
de stedelijke randvoorwaarden vormgegeven kan worden. 
Daarom werken we al lang samen met Woonvisie. Om bijgepraat en geïnformeerd te worden. 20 
Om te delen wat een gezamenlijke opgave is.  
U als raad vertegenwoordigt de inwoners. De geluiden die u in de afgelopen jaren bij 
Woonvisie achtergelaten hebt, daarvan zijn wij overtuigd dat Woonvisie daarnaar heeft 
geluisterd. Woonvisie heeft ook een bedrijfsmatige verantwoordelijkheid. Het moet betaalbaar 
zijn. Woonvisie neemt een zekere onrendabele top voor haar rekening. De vraag die de heer 25 
Los stelde over welke dat is, weet ik niet. Ik weet ook niet of het onze bevoegdheid is om dat te 
weten. Het is een bedrijfsmatige aangelegenheid van Woonvisie.  
 
De heer Los bij interruptie: Ik heb niets gevraagd over een onrendabele top. 
 30 
Wethouder Den Ouden: Ik was in de war. Het was een vraag van de heer Meij. 
Naast de ingrijpendheid waar de bewoners mee te maken hebben, is ook het woord 
coöperatief ter sprake gekomen. Coöperatief vanuit Woonvisie richting bewoners hoe 
opgetrokken wordt met het inventariseren van knelpunten en problemen, maar wel tegen de 
achtergrond dat die ruimtelijke opgave er is. Daar is toe besloten. 35 
En ook uiteraard om met uw verantwoordelijkheid te zorgen dat er een bestemmingsplan komt 
waar dit in past. Het bestemmingsplan zal qua stedelijke indeling nagenoeg blijven zoals het 
nu is. Als we in dat gebied nu een zekere oppervlakte aan woningen hebben, en als er 
behoefte is aan een ongeveer even groot aantal woningen dat terug moet komen met het 
verlangen dat ze een grotere oppervlakte hebben, zit er niet veel anders op dan dat het aantal 40 
niet-grondgebonden woningen iets groter wordt dan het nu is. Dat is een antwoord op de vraag 
van de heer Meij. 
 
In de overleggen met u, raad en Woonvisie om de mogelijkheden van renovatie te 
onderzoeken is niet gezegd dat van ieder individueel project zoveel in aanmerking moet 45 
komen voor renovatie. Woonvisie heeft ook met ons en u als raad al eens uitgewisseld dat het 
streven er wel degelijk is. Maar, het is niet mogelijk onder alle omstandigheden. Als een 
grondgebonden woning te klein is volgens de huidige maatstaven, kunt u zich voorstellen dat 
renovatie kostbaar zou zijn als je de muren zou laten staan en van drie woningen twee gaat 
maken. Bedenk maar allerlei varianten. Ik denk dat daar ook een verantwoordelijkheid voor 50 
Woonvisie is. Daar waar het simpel is, zal het een optie zijn. 
Voorzitter, in dit algemene deel heb ik volgens mij de vragen vanuit de fracties meegenomen. 
 
Een aantal sprekers vroeg aandacht voor de snackbar. Ik zeg u toe dat dit onderwerp van 
gesprek zal zijn. We kunnen niet vooruitlopen op een uitkomst. De primaire 55 
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verantwoordelijkheid is voor de verhuurder. 5 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Kan de wethouder ook ingaan op het ontbreken van 
een buurtanalyse in de stukken? Die is toegezegd in de commissie Samen wonen. 
 
Wethouder Den Ouden: Dat een buurtanalyse ontbreekt: we hebben een startnotitie om de 10 
wijziging van het bestemmingsplan in procedure te zetten. Voor dit bestemmingsplan denk ik 
niet dat een nadere buurtanalyse noodzakelijk is. Maar in het sociaal plan waar Woonvisie aan 
werkt, zullen ongetwijfeld aspecten die u noemt aan de orde komen. Voor deze startnotitie 
ontbreken er op dit moment geen gegevens om het bestemmingsplantraject in te kunnen 
gaan. 15 
 
De heer Japenga bij interruptie: Wanneer is dat sociaal plan voor ons beschikbaar? Zodat 
we in de commissie kunnen praten en zien wat het sociaal plan en de inventarisaties zijn? Het 
zijn twee onderwerpen. Nu zie ik in de planning dat er een inventarisatie komt die voor de 
eerste fase in vier stukken is gehakt. Daarmee krijg je aan de voorkant geen zicht op wat leeft 20 
in de buurt. Mijn vraag is of we in de eerstvolgende commissie daar nadrukkelijk bij stil kunnen 
staan. 
 
Wethouder Den Ouden: Ja. Daarbij stilstaan in de commissie kan altijd. 
U vraagt wanneer: in de laatste nieuwsbrief van Woonvisie lees ik dat op 16 januari een 25 
gesprek plaatsvindt met de klankbordgroep en de directie van Woonvisie. Als dat verwerkt is, 
zal het sociaal plan aan iedereen gepresenteerd worden. Dan is het openbaar. Of die 
openbaarheid geschikt is in de commissie van 7 februari te bespreken, weet ik niet. Maar dan 
in de commissie daarna. We moeten ook rekening houden met ieders verantwoordelijkheid 
daarin. Het is een sociaal plan van Woonvisie richting de bewoners. Wij nemen daar kennis 30 
van. Het is niet aan ons. Wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden 
wederzijds goed in de gaten te houden. 
 
Voorzitter, ik heb bij de meesten al instemming gehoord. De heer Los informeert naar de 
financiële risico’s. In een van de laatste raadsinformatiebrieven is over garantstellingen 35 
gerapporteerd aan de raad. Daar staan bedragen in. Maar ik aarzel om die nu te reproduceren, 
want ik zou me een beetje kunnen vergissen, maar het is wel informatie die recent naar de 
raad is gekomen. 
 
Voorzitter, hier wil ik het in eerste termijn bij laten. 40 
 
De voorzitter: Dat is goed, dan hebben we nog precies tien minuten voor de tweede termijn. 
De heer Meij. 
 
De heer Meij: Dank u wel. Gisteren werden we verrast dat dit agendapunt mogelijk uitgesteld 45 
zou worden vanwege het inlezen van de nieuwe wethouder. Nu worden we verrast dat de 
oude wethouder het onderwerp voor zijn rekening neemt. Mijn vraag is of dit gisteren niet te 
communiceren was geweest. 
Voorzitter, het plan heeft lang boven de markt gehangen. Toen ik begon als raadslid, was er al 
sprake van dit plan. In dat opzicht is het nu goed dat er duidelijkheid is. 50 
Het is een ingrijpend proces. Je zult maar in een huis wonen dat over een aantal jaren gesloopt 
wordt. Als je dan de voorbeelden ziet van wat er van komt, prachtige wijken, denk ik dat we er 
ook zo naar moeten kijken. Ridderkerk wordt er echt beter van. De CDA-fractie heeft 
vertrouwen in Woonvisie. De CDA-fractie heeft ook vertrouwen in het college dat dit proces tot 
een goed einde wordt gebracht. 55 
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Ik snap de bewoners die ertegen opzien. Maar, ik ken ook bewoners die blij zijn met het 5 
herstructureringsproces. Die ouder worden, die in een te kleine woning wonen en sommigen 
zijn zelfs teleurgesteld dat ze net in de tweede fase van het plan zitten. Dus niet al over een of 
twee jaar kunnen verhuizen. Die hadden al jaren gehoopt op een moderne woning waar ze 
goed kunnen vertoeven. 
 10 
Ten slotte voorzitter, nog twee opmerkingen. Ik hoop als raadslid nog een gedeelte van deze 
nieuwbouw mee te maken. Maar ze hebben het zolang uitgespreid, dat ik het einde 
waarschijnlijk niet meer helemaal ga meemaken. Ik hoop nog een paar mooie projecten te 
kunnen zien. Ik heb het uiteraard niet zelf in de hand. 
 15 
Als laatste opmerking voorzitter, denk ik dat de heer Ros duidelijk verwoord heeft dat hij de 
nieuwe collegepartij is geworden. U deed het uitstekend. Keurig. Compliment. 
 
De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. 
Volgens mij hebben wij bij alle projecten geconcludeerd dat het beter is voor Ridderkerk. We 20 
hebben met alle herstructureringsprojecten ingestemd. 
 
[de heer Van der Spoel komt binnen] 
 
De voorzitter: Mooi! Heel fijn. De heer Boertje. 25 
 
De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter. Kersverse, oude wethouder. Ja, het kan. Mijn eerste 
bijdrage voor de kersverse oude wethouder. Ik wil even inzoomen op de vraag van 
D66/GroenLinks. U zegt dat Woonvisie en de ondernemer onderhandelen. De rol voor u is 
beperkt. Maar, toch wil ik er nog even verder naar kijken. Ik het coalitieakkoord spreekt u over 30 
zorgen voor de samenleving. Het gaat over bewoners. Maar, het gaat ook over ondernemers. 
We vinden Gompie kennelijk allemaal belangrijk. Ik wil de toezegging dat u bij wijze van 
spreken op het bureau van Woonvisie gaat staan en zegt: wij willen dat Gompie blijft. In die 
buurt. Graag de toezegging dat u zich daar hard voor maakt. 
 35 
Mevrouw Ripmeester: Voorzitter, het is zeer ingrijpend. Voor de huidige bewoners. Het 
maatschappelijk draagvlak vind ik daar het minste terug. Woonvisie wil zorgvuldig zijn, maar 
de huidige bewoners wonen er naar tevredenheid. En moeten nu weg. Het gevoel van serieus 
genomen worden door Woonvisie en de gemeente is belangrijk. Ik vraag me af of ze dat 
hebben.  40 
Terugkeer is besproken, maar daarover is ook zorg. Lees de opmerking van de 
klankbordgroep. In het kader van de Wmo en het aanspreken van sociale netwerken is deze 
herstructurering zeer bedreigend voor eenzame ouderen of zieken. Daarom is een goede 
buurtanalyse nodig. Deze is door de wethouder toegezegd in de commissie Samen wonen. 
Inderdaad is het sociaal plan recent door Woonvisie en de bewoners besproken zo staat in de 45 
nieuwsbrief. Dat neemt niet weg dat de gemeente verantwoordelijk is voor haar bewoners. Die 
kan dat niet aan Woonvisie alleen overlaten. 
 
Voor ons is er nog een vraag. Passen alle huishoudens met lage inkomens nog steeds in de 
niet nader gespecificeerde gewenste bevolkingssamenstelling? Volgens de stukken is er nu 50 
geen evenwichtige samenstelling tussen koop en huur. Tegelijkertijd is bekend dat in tijden 
van crisis en vergrijzing er een grote vraag is naar betaalbare huurwoningen. Wij zien dan ook 
graag de uitwerking van de door het CDA geopperde huurgewenning tegemoet. Al was het 
maar als voorstel naar de raad. 
Het bouwen volgens Woonkeur, het levensloopbestendig De Luxe, is nodig om de woningen 55 
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toekomstbestendig te maken. Rollatorproof is immers ook buggyproof.  5 
Wij betreuren het dat renovatie het onderspit heeft gedolven tegen sloop. 
Natuurlijk steunen wij het verzoek van de heer Ros van D66/GroenLinks om informatie volledig 
en gebundeld, op tijd, aan te bieden aan de raad. Wij zijn heel benieuwd of de nieuwe 
wethouder dit plan mede kan uitwerken naar groen en sociaal.  
Dank u wel, voorzitter. 10 
 
De voorzitter: De heer Japenga. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, wij willen de wethouder bedanken voor de beantwoording. Wij 
denken dat door positief kritisch mee te denken in dit proces, het proces beter wordt. We 15 
hebben dat ook in Slikkerveer Zuidoost gezien. Dit heeft tot goede aanpassingen geleid. 
Ook het luisteren naar kritische bewoners hoort daarbij. Het levert je wel eens voordeel op, ook 
al is het soms lastig. Hopelijk kunnen we in de commissie daar nog eens op inzoomen. 
 
Gompie: daarover heeft de heer Boertje al iets gezegd. Wij denken er precies zo over. Dat 20 
heeft de wethouder genoteerd. Wij willen Gompie gewoon terug. 
Daar wil ik het bij laten, voorzitter. 
 
De heer Kok: De SGP wil benadrukken dat het sleutelwoord in dit proces communicatie is. 
Communicatie richting bewoners en andere belanghebbenden, zoals de snackbar. Het is 25 
belangrijk dat de zorgvuldigheid die Woonvisie aan de dag legt, in stand blijft.  
Wij kunnen als SGP instemmen met deze startnotitie.  
De motie Herstructurering woningen centrum zien wij als afgedaan. 
 
De heer Ipskamp: Over Gompie zal ik niet veel meer zeggen, daar is al genoeg over gezegd. 30 
Ik miste alleen bij de beantwoording van de wethouder het antwoord op de vraag over een 
toezegging over een extra evaluatiemoment na de eerste fase. Dat zou ik graag willen. 
 
De heer Los: Een startnotitie is er volgens Wikipedia om zo veel mogelijk mensen bij de 
besluitvorming te betrekken. Daar hoort een buurtanalyse, het sociaal plan, Gompie enzovoort 35 
bij. De genoemde motie en amendementen horen daarbij. Ik hoef de wethouder daar niet aan 
te herinneren. Ik ken de insteek van de wethouder. Daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. 
Ondanks dat hij vanavond het woord niet heeft gevoerd.  
Met die opmerkingen, dat een startnotitie niet meer is dan een heleboel mensen te betrekken, 
wil ik uitdrukkelijk zeggen dat wij er in het vervolgproces bovenop zitten. Om de startnotitie 40 
goed te keuren, hoeft u er niet op te rekenen dat we op alles ja zullen zeggen. We zullen 
kritisch zijn. Veranderende tijden spelen een grote rol. Mensen zijn niet in staat om hoge huren 
te trekken. Daar moeten we ver van blijven. Sociale huur moet een belangrijke plaats hebben 
en het ziet er naar uit dat dat een beetje onder druk staat. Ik zou willen dat de wethouder daar 
nota van neemt. Onder die voorwaarden willen wij instemmen met het voorstel. 45 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Het college spreekt altijd met een mond, 
toevallig is dat vanavond mijn mond. 
Er bovenop zitten. Positief kritisch blijven volgen. Dat is wat u allemaal wilt. Ik denk ook dat dat 
de goede insteek is als volksvertegenwoordigers en richting Woonvisie. Woonvisie heeft zelf 50 
ook contacten met de bewoners. 
 
Natuurlijk mijnheer Boertje, wil ik nog eens toezeggen met inachtneming van ieders 
verantwoordelijkheid dat de snackbar nadrukkelijk aan de orde zal komen. 
 55 
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Een enkel raadslid refereerde opnieuw aan huurgewenning. Ik heb in eerste termijn daarover 5 
verschillende dingen van uw kant gehoord. Ik denk dat u zich bij een andere gelegenheid 
hierover nadrukkelijker zou moeten uiten. Maar, zoals het er nu voor staat, is dat een primaire 
aangelegenheid van Woonvisie via het sociaal plan.  
 
De heer Japenga bij interruptie: Voorzitter, in mei evalueren wij de huurgewenning in 10 
Slikkerveer. We weten uit de afgelopen jaren dat er geld uit Slikkerveer is overgebleven. Ik kan 
me voorstellen dat we dat hiervoor gaan inzetten. Ik loop wat vooruit op de toekomst. Maar, 
wellicht is het goed om te noteren, voordat we het vergeten. 
 
De heer Meij: Ik denk dat de wethouder een aardige voorzet geeft aan de raad. Ook wat de 15 
heer Japenga zegt, we gaan nog evalueren. Misschien moeten we een motie aannemen 
waarin we dat aan het college vragen en er budget voor reserveren. 
 
Wethouder Den Ouden: Het college kan niet anders dan hier kennis van nemen. Dat er iets 
aan zit te komen in de toekomst wellicht. 20 
 
Ook in het traject dat we na de evaluatie van Slikkerveer Zuidoost hebben afgesproken, past 
evaluatie nadrukkelijk natuurlijk. Daarin is naar voren gekomen dat zeker in een dergelijk lang 
lopend traject, communiceren en evalueren elkaar afwisselt. Het zal zeker zo zijn dat na de 
eerste fase bewust nadrukkelijk geëvalueerd zal worden. Bij dezen opnieuw toegezegd. 25 
 
Ik denk dat ik alle vragen heb beantwoord. 
 
De voorzitter: Aan de orde is het voorstel de Startnotitie herstructurering woningen centrum 
en motie 99 uit 2012 als afgedaan te beschouwen. 30 
Stemverklaringen? 
 
Mevrouw Ripmeester: Voorzitter, de PvdA stemt tegen omdat er te weinig betaalbare huizen 
c.q. huurwoningen zijn gepland, de huursprong voor veel huidige bewoners te groot wordt, het 
zesde prestatieveld Wonen en Zorg onvoldoende is uitgewerkt en er is door het ontbreken of 35 
niet bekend zijn van een goede buurtanalyse, onvoldoende basis voor het verder uitwerken 
van de voorgestelde plannen. Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Dat is niet het geval.  
Ik constateer dat met de stemmen van de PvdA tegen, de startnotitie is aangenomen en dat de 40 
motie is afgedaan. 
 

6. Voorstel om vast te stellen de Startnotitie bestemmingsplan Park Ringdijk 
Slikkerveer (raadsvoorstel nr. 233) 

 45 
De voorzitter: Wij hebben ons voorgenomen hierover 45 minuten te debatteren. De heer 
Boertje, VVD. 
 
De heer Boertje: Artikel 6 van de Grondwet: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of 
levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens 50 
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 
Voorzitter, artikel 6 van de Grondwet wordt een klassiek grondrecht genoemd. Een grondrecht 
waarvoor liberalen ooit op de bres zijn gesprongen; een grondrecht dat wij ook altijd zullen 
blijven verdedigen. In de commissie ontstond, toen we spraken over de groene invulling van 
het voormalige productiebos, een vertroebelde discussie met als insteek dat de indruk leek te 55 
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worden gewekt dat de VVD tegen het bouwen van kerken zou zijn. Voorzitter, hiervan is geen 5 
enkele sprake. Laat dat duidelijk zijn. Wij vinden dat iedereen zijn of haar geloof moet kunnen 
belijden op de wijze zoals men dat zelf wil. Wat is nu het probleem? Welnu, de raad vond en 
vindt, dat het voormalige productiebos een groene bestemming moet hebben. “Het 
uitgangspunt is een groene inrichting met water,” zo lezen wij in de bijbehorende stukken. De 
vraag is daarom of een gebouw met een behoorlijke hoogte en een bijbehorende 10 
parkeerplaats niet haaks staat op dit uitgangspunt. Het gaat bij de VVD niet over een kerk. Het 
gaat om verstening van een groen gebied. Het gaat over het waarderen van de restjes groen in 
onze gemeente. Om het probleem wat tastbaarder te maken, zouden we ons ook de vraag 
moeten stellen of we een gebouw, dat onderdak biedt aan 675 mensen, zouden willen 
toestaan in het Donckse Bos of in Bolnes Zuid. Willen we dat? Nee, voorzitter. 15 
 
Ten slotte: een inspreker heeft in de commissie gevraagd om een extra ontsluiting aan de 
achterzijde van zijn perceel in verband met een te bouwen onderkomen, een soort 
kangoeroewoning (vraagteken). De extra ontsluiting betekent dat een toegang wordt 
gecreëerd aan de achterzijde van de tuin, hetgeen ook betekent dat een paar meter extra 20 
verharding moet worden aangebracht.  
De VVD geeft aan deze wens te willen accorderen zoals door de inspreker voorgesteld.  
 
Samenvattend: de VVD is voor de inhoud van de startnotitie, behoudens de realisering van de 
kerk op voornoemde locatie. 25 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Japenga, ChristenUnie. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. 30 
Mooie ontwikkelingen voor de dijk. Zo wil onze fractie de startnotitie en de beoogde plannen 
kenschetsen. 
De scouting is al lange tijd intensief bezig om een goed gebouw te krijgen ten behoeve van hun 
activiteiten. Ze hebben er in allerlei opzichten al veel tijd in gestoken. Ook zijn ze actief om het 
financieel allemaal voor elkaar te krijgen. Onze complimenten voor het vele werk en de 35 
constructieve wijze waarop in de afgelopen jaren de doelen werden nagestreefd.  
Nu is het voor de gemeente zaak om de vaart erin te houden.  
 
In de afgelopen maanden is er een kerk toegevoegd aan de plannen en wordt het ook mogelijk 
om nog een aantal huizen te bouwen. 40 
Wij zijn over het geheel van de plannen positief. 
In het bijzonder de bouw van de kerk, daar worden we blij van. Het is een prima plaats. 
Natuurlijk hebben we de kerk nog liever te midden van de bewoners, maar de verkeersdruk die 
dat met zich meebrengt, daar wordt men niet vrolijk van.  
 45 
Wij hopen dat er een mooie beeldbepalende kerk bijkomt in Ridderkerk. En dan is deze plek uit 
allerlei praktische overwegingen het beste. Dat de buren scouting en kerk onderling spreken 
over parkeren en andere praktische zaken, dat is prima en daar hoeven wij ook niet tussen te 
gaan zitten. 
 50 
Aan het kerkbestuur willen we meegeven om bij het ontwerp rekening te houden met de 
mogelijkheden van vandaag de dag. Gebruikmaken van duurzame bouwmaterialen en 
energiezuinige installaties. En ledverlichting indien mogelijk. En als er een behoorlijk 
dakoppervlak komt, denk dan ook aan zonnepanelen. De architect kan in deze fase nog 
rekening houden met een groene inpassing.  55 
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 5 
Als risico wordt nog benoemd dat de koopovereenkomst moet zijn getekend door de Hersteld 
Hervormde Gemeente voordat het bestemmingsplan definitief wordt. Dat is dus voor de 
raadsvergadering van 27 juni waarop het plan wordt vastgesteld. Kan de wethouder deze 
procedurele constatering bevestigen? 
 10 
Tot slot nog iets over de Ringdijk 258. De inspreker heeft eerder al gepleit voor versoepeling 
van regels met het oog op het plaatsen van een zorgunit. Ook is gevraagd om de achterkant 
van het perceel te ontsluiten. In de commissie heeft wethouder Den Ouden aangegeven dat 
deze wensen worden meegenomen bij het ontwerp van het bestemmingsplan. Wij zijn daar 
content mee. Het nieuwe coalitieakkoord spreekt over ruimte voor de burger en meer zorg 15 
door minder regels. Een goed moment om al op kleine schaal daarmee te starten.  
 
Dank u wel. 
  
De voorzitter: Dank u wel. De heer Kok, SGP. 20 
 
De heer Kok: Dank u wel. 
Sinds de kap van het voormalige productiebos ligt er een opdracht voor herinrichting van dit 
gebied. In augustus 2011 is door de raad besloten de scouting te helpen om een nieuw 
clubgebouw op deze locatie te realiseren. Thans wordt voorgesteld een integrale 25 
gebiedsontwikkeling mogelijk te maken waar zowel de scouting als ook de Hersteld 
Hervormde Kerk een eigen onderkomen kan realiseren. Net als de scouting heeft ook de 
Hersteld Hervormde Kerk al jaren dringend behoefte aan een eigen onderkomen. De kerk is 
tot de conclusie gekomen – nadat alle mogelijke alternatieven onderzocht zijn – dat 
nieuwbouw van een eigen kerkgebouw de beste optie is. Deze locatie is daarvoor uitermate 30 
geschikt. De inspreker van de scouting de heer F. Baart gaf tijdens de commissiebehandeling 
aan dat met de toekomstige buren al diverse plezierige gesprekken zijn gevoerd. Beter een 
goede buur dan een verre vriend, zullen we maar zeggen. Dat geldt uiteraard ook voor de 
bewoners van de Ringdijk. Tijdens de informatiebijeenkomst in december vorig jaar is 
afgesproken dat de bewoners over de uitgewerkte voorstellen geïnformeerd worden. Verder 35 
heeft de wethouder tijdens de commissiebehandeling van deze startnotitie toegezegd om de 
extra ontsluiting van het naastgelegen perceel te zullen bekijken. Een wens die geuit is door de 
inspreker, als bewoner van de Ringdijk en als eigenaar van het naastgelegen perceel. Als ook 
deze wens vervuld kan worden dan kan vrijwel iedereen tevreden zijn.  
 40 
Alle gewenste ontwikkelingen zijn in deze gebiedsvisie met elkaar in verband gebracht, er is 
goed nagedacht om met een duurzame ontwikkeling in dit gebied recht te doen aan vrijwel alle 
belangen. De SGP is uitermate tevreden over deze wijze van werken. Al met al is het een 
prachtig plan geworden. 
 45 
De SGP stemt in met deze startnotitie, wij kijken met belangstelling uit naar de verdere 
uitwerking van de ontwikkelingsschets. Wel willen wij graag meegeven om nu de snelheid er 
goed in te houden, zodat de raad conform het zogenaamde stappenplan op D.V. 27 juni a.s. 
kan overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Park Ringdijk Slikkerveer. 
 50 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Meij, CDA. 
 
De heer Meij: Dank u wel, voorzitter.  
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Voorzitter, we zijn bijna zover. De scouting krijgt binnen afzienbare tijd een nieuw en zeer 5 
gewenst clubgebouw. Als er één vereniging in Ridderkerk is die dit verdient, dan is het wel de 
scouting.  
De nieuwbouw voor de scouting heeft vertraging opgelopen door de recente plannen om op 
deze locatie ook een kerk te bouwen voor de Hersteld Hervormde Gemeente. 
Wij respecteren de keuze van deze gemeente, maar de voorkeursvariant van het CDA voor 10 
deze kerk is een andere.  
Wij hadden graag gezien dat de Hersteld Hervormde Gemeente had gekozen voor het 
binnenkort vrijkomende kerkgebouw van de Boezemkerk in Bolnes. Dat is toch een veel 
goedkopere oplossing? 
De Evangelische gemeente die nu de samenkomsten houdt in het vroegere kerkgebouw van 15 
Ten Donck, laat zien dat het een reële optie is. Maar daar gaan wij niet over. 
 
Een ding staat voor de CDA-fractie voorop: de nieuwbouw van de scouting mag niet uitgesteld 
worden. Dat hebben ze niet verdiend, na al die acties. Als de nieuwbouw van de kerk tot uitstel 
leidt, wat we niet hopen, dan moet er op korte termijn een bestemmingsplan komen met alleen 20 
het clubgebouw van de scouting. Uitstel is voor ons onbespreekbaar.  
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Ros, D66/GroenLinks. 
 25 
De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. 
D66/GroenLinks heeft zich in een eerder stadium positief uitgesproken over het scouting 
clubgebouw. De rest van het stuk land zou als parkje voor de wijk worden ingevuld. Wij waren 
dan ook verbaasd dat we eind vorig jaar uit de krant hebben moeten vernemen dat er een 
tweede gebouw in het parkje zou komen, te weten de Hersteld Hervormde Kerk.  30 
 
Wij vinden dat ook de Hersteld Hervormde Gemeente, net als elke andere, een eigen plek 
verdient en gunnen het hun ook van harte. Of het nu gaat om een kerk, moskee of bibliotheek, 
onze afweging zal daar in ieder geval niet van afhangen. Wel willen we de wethouder vragen 
of echt alle andere mogelijkheden onderzocht zijn om hen te faciliteren. 35 
 
Er komt, wanneer de raad in meerderheid instemt, een parkeerfaciliteit van 20.000 m2. Dat is 
een fors terrein in een gebied als de Randstad, waar de druk op de openbare ruimte enorm is. 
Het zou toch echt zonde zijn om een dergelijk grote parkeerplaats slechts een dag per week 
optimaal te gebruiken. De fractie van D66/GroenLinks is zich er terdege van bewust dat dit 40 
privégrond zal worden wanneer de kerk dit aankoopt. Maar, net als alle verenigingen en 
andere verenigingen en maatschappelijke organisaties krijgt ook de kerk een lagere 
verkoopprijs aangeboden voor de grond. Terecht wat ons betreft, dat hebben wij tenslotte zelf 
vastgesteld. Maar wat ons betreft mag daar ook best iets tegenover staan. Zo zou, buiten de 
dagen dat de kerk het parkeerterrein zelf nodig heeft, de scouting wellicht deze ruimte kunnen 45 
gebruiken of andere organisaties of verenigingen uit de wijk? Zou de wethouder daar op in 
kunnen gaan? 
 
Een vraag aan de wethouder: bijten de activiteiten van de kerk de al eerder toegezegde 
scouting niet? Ik stel me een stel ravottende kinderen in een park naast de kerk voor. De 50 
scouting heeft destijds bewust in samenspraak met de gemeente deze locatie uitgezocht 
omdat zij daar naar hartenlust hun activiteiten kunnen ontplooien. Zou de wethouder dit 
nogmaals kunnen benadrukken in de gesprekken met de Hersteld Hervormde Gemeente?  
Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder in de commissie dat de beslissing om wel of 
niet de dijkdoorsnede te maken pas genomen zal worden in de fase van woningbouw nadat 55 
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het terrein van de dienst Groen vrijkomt. Dus voorlopig blijft de ringdijk gewoon in tact op deze 5 
plek. 
‘ 
Ten slotte voorzitter wil ik aan de mensen van de scouting een compliment geven voor hun 
creativiteit in het vinden van fondsen om het gebouw mogelijk te maken en vooral hun 
doorzettingsvermogen en geduld. Het proces was al lang, maar de komst van de kerk, als 10 
buren voor de scouting, heeft voor nog 6 maanden vertraging gezorgd. Toch heeft de scouting 
zich ook in de laatste commissie naar de kerk toe heel loyaal en constructief opgesteld. Ik hoop 
voor hen van harte dat nu wel echt snel de procedure in gang gezet kan worden. De komst van 
een kerk mag niet voor nog meer vertraging zorgen. 
Dank u wel. 15 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Neuschwander, Leefbaar Ridderkerk. 
 
De heer Neuschwander: Dank u wel, voorzitter. 
Voorzitter, na jarenlange onzekerheid komt er hopelijk na vanavond duidelijkheid voor de 20 
scouting die al vanaf de raadsperiode 2002 - 2006 strijdt voor een nieuwe locatie voor haar 
vereniging en een nieuw clubgebouw. In 2011 zijn de verlossende woorden van de raad 
gekomen dat wij als raad de scouting zullen helpen bij het vinden van een nieuwe locatie. 
Deze plek is er nu. 
 25 
Vanavond wordt met de startnotitie voor dit gebied een begin gemaakt met het realiseren van 
een prachtig plan. Een prachtig plan wethouder, en het is jammer dat oud-wethouder Stout, 
die aan de wieg stond van dit plan dit multifunctionele voorstel niet meer zelf kan verdedigen. 
In eerste instantie zou je concluderen dat er alleen maar winnaars zijn. Er komt eindelijk een 
recreatieve inrichting van een gebied dat lange tijd als productiebos bekend stond en later 30 
gebruikt werd om er overtollige grond van de gemeente op te storten, waardoor het een 
zompig gebied was, waar je tot je knieën in de blubber stond.  
Om maar gelijk even dat sprookjesachtige imago dat in de commissie Wonen geschetst werd 
met wat realistische beelden van de feitelijke situatie weer te geven. Er komen nieuwe 
waterpartijen, waarop ’s winters geschaatst kan worden en zomers gevist en gerecreëerd. 35 
Wat dat betreft, is dit een uniek moment om het gebied voor de toekomst een duidelijke groene 
/ recreatieve functie te geven inclusief allerlei maatschappelijke functies waarover deze raad al 
eerder zich duidelijk heeft uitgesproken. Financieel hoeven we ons ook geen zorgen te maken 
want het ene project financiert het andere. U begrijpt voorzitter dat wij verheugd zijn dat er nu 
duidelijkheid is gekomen over de invulling van deze locatie en wij hopen dan ook dat de 40 
betrokken partijen, de Hersteld Hervormde Gemeente en de scouting, op korte termijn om de 
tafel kunnen om allerlei concrete voorstellen verder uit te werken. 
 
Ik begon mijn betoog met ’alleen maar winnaars’. Een ding moet ons nog wel van het hart. In 
de commissie is oneindig gesteggeld over zaken die een bedreiging zouden vormen voor deze 45 
ontwikkelingen. Zo is er gesproken over ’verkeersbewegingen’. Voorzitter, hoezeer laten wij 
ons als politiek beïnvloeden? 
Wij stemmen daarom in met dit multifunctionele voorstel en hopen inderdaad dat na de zomer 
2013 de spa voor de scouting de grond in kan. 
Dank u wel, voorzitter. 50 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Nes, groep Koppes. 
 
Mevrouw Van Nes: Dank u. 
Tegen de bouw van een clubhuis voor de scouting in dit gebied hebben wij geen bezwaar. Een 55 
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dergelijke activiteit past prima in een recreatiegebied en geeft daar ook sociale controle. De 5 
scouting is blij met een dergelijke omgeving waar zij tal van activiteiten in kan ondernemen. De 
plannen van de scouting mogen dan ook geen verdere vertraging oplopen, ook met het oog op 
de veiligheid, gezien de huidige lokaliteit. Dit past in een ‘groene buffer’ zoals het voormalig 
productiebos steeds is aangeduid, met eventueel ‘een gebouw er in’ zoals in de structuurvisie 
staat. Het pand wordt ongeveer 5,5 meter hoog en krijgt deels een sedumdak. Dus er is met 10 
het ontwerp ook rekening gehouden met de inpassing in een groen gebied.  
 
De bouw van de kerk is een ander verhaal. Die wordt gebouwd in een traditionele stijl met 
toren. Er wordt gesproken over een pand van 11 meter hoog; zijn er inmiddels al tekeningen 
van het pand gemaakt? Ik heb begrepen dat de bezwaren louter de kerk betreffen. In de 15 
startnotitie geeft u aan dat er draagvlak onder omwonenden moet zijn. Is dat er wel? Wij zijn 
onder de indruk van de ingezonden brieven van bewoners, die aantonen dat er bij een aantal 
van hen geen draagvlak is voor de bouw van de kerk daar. Bezwaren tegen het nieuwe 
clubhuis van de scouting heb ik niet gehoord! De infoavond voor de bewoners in december 
2012 is volgens mij bezocht door zes bewoners en daar is vooral geageerd tegen de bouw van 20 
de kerk. 
Daar zit ook ónze zorg. De kerk past qua gebouw en qua activiteit niet in een recreatiegebied, 
met een verhard plein en dito parkeerplaats. Ook maken wij ons zorgen over het samengaan 
van deze twee instanties op een terrein. Zelf geven zij aan goede afspraken gemaakt te 
hebben. Het gebied wordt verder ook nog ingericht als recreatiegebied, voor zwemmen, 25 
vissen, schaatsen enzovoort en er is een paviljoen gepland. Dat wordt dus zeven dagen in een 
week gebruikt. Vanuit een kerk wordt ook door de week getrouwd en gerouwd. Dit gaat niet 
samen. 
Blijft dit in de toekomst allemaal goed samengaan? Volgens ons verdragen een kerk en 
scouting en recreatie zo close, elkaar niet. 30 
 
Tevens staat in de startnotitie bij risico’s dat “de Hersteld Hervormde Gemeente nog een 
traject door moet lopen om de koopovereenkomst te kunnen tekenen. Bewaakt moet worden, 
dat er zekerheid is over de afname van de grond door de Hersteld Hervormde Gemeente 
voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Dit om te zorgen dat de exploitatie sluitend is 35 
en blijft.” 
 
Gelukkig gaf u in de commissie aan dat het al dan niet gebouwd worden van de kerk losstaat 
van het bouwen door de scouting. Met andere woorden, het traject voor de scouting loopt en 
dat gaat in ieder geval door volgens planning. Wat ook voor ons een belangrijk gegeven is.  40 
Naar de mening van groep Koppes zijn de alternatieven niet voldoende onderzocht; is er 
bijvoorbeeld naar het HAK-terrein gekeken, of naar de Boezemkerk in Bolnes waar een 
collega-raadslid in de commissie mee kwam?  
Bewoners, en ook die mening delen wij, vrezen parkeeroverlast in de wijk, zeker als het 
fietstunneltje in de dijk er komt. De kerk heeft een regiofunctie, dan is de parkeerplaats niet 45 
heel groot, wij denken dus dat zeker in de toekomst dit een probleem zal geven. Zo ook de 
toename van verkeer door Ridderkerk, Slikkerveer op zondagen. 
Laat wel duidelijk zijn: wij zijn geen tegenstanders van een nieuw kerkgebouw en gunnen 
zowel de scouting als de Hersteld Hervormde Gemeente hun nieuwe pand, alleen niet allebei 
in het recreatiegebied Park Ringdijk. 50 
Ook hebben wij geen bezwaren om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners van 
Ringdijk 258. Een extra stukje weg in verband met een nieuw te bouwen particuliere zorgunit.  
 
Ondanks wat korte gesprekjes met vertegenwoordigers van de Hersteld Hervormde 
Gemeente en een bestuurslid van de scouting waarin zij mij zeggen de door ons geschetste 55 
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problemen niet te zien, vragen wij u nogmaals te kijken naar de voorgestelde alternatieve 5 
locaties, zoals de Boezemkerk of bijvoorbeeld het HAK-terrein. Dat ligt aan de rand van een 
woonwijk en is goed bereikbaar. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester, PvdA. 
 10 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. 
Park Ringdijk Slikkerveer. Het betreft een startnotitie over een gebied dat als zodanig wordt 
beschreven. Ook in het woord bedrijvenpark zit het woord ‘park’ dacht ik na het lezen van de 
vergaande besteding van het geplande recreatiegebied. Meer dan 400 m2. Vergaande 
verstedelijking op een open gebied. Het is te makkelijk om elk kritisch geluid over deze 15 
startnotitie af te doen als ‘tegen de kerk’. De PvdA-fractie heeft het gewogen als elk ander 
gebouw, of het nu een kerk, zorg- of zalencentrum zou zijn. Met inachtneming van de 
specifieke kenmerken, natuurlijk. 
Wat opvalt. Er zijn na jarenlange inzet, concrete toezeggingen gedaan aan de scouting. 
Waaraan sinds augustus 2012, een halfjaar geleden, het kerkgebouw is toegevoegd. Nu wordt 20 
het in een combi-pakket aangeboden. Het plan van een open recreatiegebied wordt 
losgelaten. Er is natuurlijk een spanning tussen de bij elkaar geplaatste activiteiten. Hoe 
verhoudt zich de exploitatie van het scoutinggebouw, het paviljoen en de gewenste 
verbetering van de dagrecreatie aan het nieuwe Ridderkerkse gemeentestrand, zeg maar 
‘bikini beach’, met de zondagse en doordeweekse rouw- en trouwdiensten van een kerk? 25 
 
Een logische combinatie met speelbos en recreatie is niet benoemd.  
De opdracht tot samenvoeging van groenpost en gemeentewerf ontstaan in het kader van 
kostenreductie en bezuiniging, wordt losgelaten. 
 30 
Het benoemde doel van woningen op de plaats van de groenpost, hoort toch niet bij dit project. 
Het verzoek om mantelzorgvoorzieningen op grote percelen toe te staan, steunt de PvdA. 
Maar, de vraag is of dit dan wel bij dit bestemmingsplan hoort. 
 
Ridderkerk telt rond de 22 religieuze gebouwen in acht wijken. Zeven, 33%, van de kerken 35 
staan in de wijk Slikkerveer. Dat worden er mogelijk acht. Het draagvlak onder omwonenden 
ten aanzien van de kerk is op zijn minst omstreden, gezien de ingezonden brief in De 
Combinatie. De participatie is gebleven bij een informerende, niet goed bezochte, 
bijeenkomst. Maar, dat was dan ook de week voor kerst. De verwachte parkeerdruk in de wijk 
Slikkerveer is niet goed besproken. 40 
 
De kerk heeft dringend behoefte aan een eigen kerk. Het woord dringend is opmerkelijk, 
gezien het collegiaal medegebruik van de Maranathakerk sinds 2004 en de verschillende 
mogelijkheden die tussentijds zijn gepasseerd. 
 45 
In Ridderkerk maken we leegstand inzichtelijk van kantoren en scholen. Een vorm van 
maatschappelijk verantwoord besturen. De Ridderkerkse raad stelt renovatie boven sloop. 
Ook Ridderkerkse kerken kampen met teruglopende bezoekersaantallen. De grote 
Boezemkerk in Bolnes komt beschikbaar. 
Is er een visie op de toekomst van dit jonge monument? 50 
Kortom: de PvdA-fractie is van mening dat de participatie met omwonenden meer aandacht en 
daadwerkelijke invulling behoeft. Dat zij de visie kan delen ten aanzien van het snel bouwen 
voor de scouting in aansluiting op de door het gemeentebestuur gedane toezeggingen. 
Dat zij de visie kan delen ten aanzien van de gewenste verbetering van de dagrecreatie, 
waterberging en leefbaarheid van Slikkerveer.  55 
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Maar, dat zij de visie niet deelt ten aanzien van het verstenen van een groot gepland 5 
recreatiegebied. 
 
Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Den Ouden. 10 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Ook hier is de start van het traject een 
integrale gebiedsvisie. Het lijkt mij goed om in te haken op de ontwikkelingen die in de laatste 
jaren in dit gebied speelden. De heer Neuschwander omschreef het al.  
Een groenpost tegen de Ringdijk waar in de loop van de achterliggende jaren verschillende 15 
visies op waren. De gemeentewerf: gaat a naar b of b naar a of niet? Ontwikkelingen rond de 
BAR-samenwerking. De toezegging aan de scouting die ooit wel eens op de groenpost was 
gedacht. En een zoektocht vanaf 2004 van de Hersteld Hervormde Kerk. Het 
gemeentebestuur is niet van alle acties op de hoogte, maar we weten dat het er heel veel zijn. 
Er zijn veel gebouwen bekeken en vragen uitgezet. De meeste van de 22 kerken staan in een 20 
omgeving waar juist weinig parkeerruimte is. Een nieuw te bouwen kerk heeft de voorkeur, 
midden in een woonomgeving met voldoende parkeerruimte, maar die is in Ridderkerk moeilijk 
te realiseren. Dus dan kom je op een andere plek. Er kan niet gezegd worden dat de 
ontwikkeling met de Hersteld Hervormde Kerk voor een halfjaar vertraging heeft gezorgd. Het 
totaal en ook onze eigen gemeentelijke visie op de groenpost en gemeentelijke dienst, heeft 25 
daaraan bijgedragen. Daar is deze gebiedsvisie uit voortgekomen. De groenpost is daar nog. 
Die ontwikkeling ter plekke van de groenpost zal nog niet direct ter hand genomen worden.  
Wel dus plek voor de scouting en de Hersteld Hervormde Kerk, zoals het voorstel is.  
 
Sommigen van u waren helder in de uitspraak dat een kerk daar niet zou passen. Verstening. 30 
Het is ook te relativeren als je denkt aan het totaal, alsof er nu geen sprake meer zal zijn van 
een groen gebied. Het hele gebied omvat 3 tot 4 ha. Als daar 4000 m2 voor de Hervormd 
Gereformeerde Kerk wordt gereserveerd, blijft er nog 26000 m2 over. Er gaat nog een stuk af 
voor de scouting, dus er blijft een hele royale ruimte over voor de groene en blauwe invulling. 
Het effect van de verstening is zeer beperkt.  35 
Juist omdat de kerk daar gesitueerd kan worden en de ruimte er is, kan voorkomen worden dat 
in de omgeving van de kerk parkeeroverlast ontstaat. Dat kan op die plek uitstekend. Er is 
uitgegaan van 2000 m2. Natuurlijk zullen scouting en de Hersteld Hervormde Kerk als goede 
buren met elkaar overleggen en kijken of dingen samen kunnen of niet. Als de gemeente vindt 
dat de parkeerplaats kleiner moet zijn, overweegt de hervormde kerk minder grond af te 40 
nemen. Maar, we stellen ook weer parkeernormering om te voorkomen dat er overlast in de 
omgeving zal ontstaan.  
Dus het lijkt mij niet juist om te veronderstellen. Als je kijkt hoeveel bewegingen er op zondag 
naar de kerken zijn, waar beduidend minder parkeerruimte is, kun je hier niet spreken van 
parkeeroverlast. 45 
 
Of de activiteiten zich met elkaar verdragen? Het is vaak zo dat je als buren zo veel mogelijk 
rekening met elkaar probeert te houden. Ook in dit geval is dat zo. Gezien het beeld dat wij 
hebben, denken we dat er sprake zal zijn van een situatie van goede buren. 
 50 
Het zou wat mij betreft mooi zijn als hier tegen zo’n mooie gebiedsontwikkeling, waar het te 
relativeren is dat de inbreuk op de groene ontwikkeling beperkt is door de toevoeging van dat 
ene gebouw, unaniem ja gezegd zal worden. 
 
Voorzitter, ik heb verschillende meningen en opvattingen gehoord en genoteerd. Er kwamen 55 
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niet veel concrete vragen. Ik wil het hierbij laten. 5 
 
De voorzitter: Tweede termijn. De heer Boertje. 
 
De heer Boertje: Kort, voorzitter. Mij moet van het hart dat de wethouder de verstedelijking 
probeert te relativeren en wij begrijpen dat hij een kerk prima vindt. Het komt ons een beetje 10 
krampachtig over als u zegt dat het gebouw niet zo groot is en dat de parkeerplaats beperkt is 
en het allemaal wel meevalt. Komen de activiteiten niet op gespannen voet te staan? 
Recreatie en de kerk op zondag? Stel dat de kerk dat vervelend vindt, welke gevolgen heeft 
dat voor de mensen die op zondag aan het water willen zitten? 
Ik heb verder geen toevoegingen, behalve dat wat ik heb gezegd dat wij wel instemmen met 15 
het stuk wat betreft de scouting en ook wat de inspreker wenste, een extra stukje, maar niet 
met de kerk. 
Tot zover, voorzitter. 
 
De heer Japenga: Ik had nog aan de wethouder gevraagd rond het risico over het tekenen 20 
voor 27 juni. Daar is hij niet op ingegaan. Is hij daar niet bezorgd over? 
 
Ik wil nog even terugkomen op parkeren. Ik probeer me voor te stellen dat mensen in 
Slikkerveer in de Amaliastraat op zoek gaan naar een parkeerplek om vervolgens naar de kerk 
te lopen. Mensen met auto’s ken ik als mensen die zo dicht mogelijk bij hun bestemming willen 25 
parkeren. Dus ik acht dat niet aanwezig. Moeten we de parkeerdruk dan wel brengen naar 
Bolnes? Dat is de vraag. 
Ik denk dat het om die reden een goede oplossing is. 
 
Verder wil ik het college meegeven om alle moeite te doen, in overleg met de bewoners van de 30 
Ringdijk, het plan verder vorm te geven zodat er een goede situatie ontstaat. 
 
Dank u wel. 
 
De heer Kok: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel wethouder voor uw toelichting. Wij gunnen de 35 
scouting haar nieuwe clubgebouw van harte en we hopen dat het er snel van komt. Verder 
moest ik tijdens de voorbereiding van dit agendapunt denken aan de middagdienst die ik 
afgelopen zondag bijwoonde. Daar sprak de dominee over Psalm 37 vers 4. Daar staat het 
volgende: “Een ding heb ik van de Heere begeerd: dat zal ik zoeken. Dat ik alle dagen van mijn 
leven mocht wonen in het huis des Heere om de lieflijkheid des Heere te mogen aanschouwen 40 
en te zoeken in zijn tempel”. 
Nu zijn er enkele honderden Ridderkerkers die de wens hebben om zo in hun eigen 
kerkgebouw samen te komen. U begrijpt voorzitter, dat de SGP graag haar medewerking 
hieraan verleent. 
Dank u wel. 45 
 
De heer Meij: Dank u wel, voorzitter. Ook nog een paar opmerkingen. Ik hoorde net bij een 
aantal fracties de vraag of rouwen en trouwen wel plaats kunnen vinden, ook op zondag, in 
een recreatiegebied. Als we kijken naar het Vlietplein waar de kerk is van de Gereformeerde 
Bond en waar ook alles midden in het centrum plaatsvindt. Waar ook een snackbar is en waar 50 
je koffie kunt drinken. Ik denk dat het wel kan. 
 
Veel mensen benadrukten dat de scouting veel moeite heeft gedaan om geld in te zamelen. 
Maar als je eerlijk bent, geldt dat straks ook voor de Hersteld Hervormde Gemeente. Dat 
gebouw zal geld kosten, dat door de mensen zelf wordt opgebracht. Dus daarvoor geldt 55 
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uiteraard ook dat ze het verdienen. 5 
We hebben als CDA-fractie gezegd dat het niet onze voorkeursvariant is, omdat er ook andere 
plekken in Ridderkerk zijn. We hebben ook begrip voor de bewoners die dit misschien niet 
hebben kunnen voorzien. Desondanks zeggen we dat voor deze plek is gekozen. We denken 
dat als er goed met de bewoners wordt samengewerkt, het goed moet gaan. Achteraf moeten 
we misschien constateren blij te zijn met deze plek. 10 
 
De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij staan er nog vragen van onze fractie open. Ik 
had gevraagd of de wethouder nog eens in gesprek wil gaan met de Hersteld Hervormde 
Gemeente over de andere activiteiten zodat er later geen onduidelijkheid over kan ontstaan.  
U deed dat af met goede buur. Ik wil er toch voor pleiten. 15 
Ik wil van u de bevestiging horen dat de dijkdoorsnede pas genomen zal worden in de fase van 
de woningbouw.  
Dat waren mijn twee vragen uit eerste termijn. Dank u wel. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, ik zou graag in tweede termijn willen reageren op de 20 
parkeerdruk waarover vandaag door een paar partijen is gesproken. Wat ik hier vanavond 
niemand hoor zeggen, is dat we in principe spreken over zes dagen in de week relatieve rust. 
Dus geen beweging. En een dag, op zondag, bewegingen in de periode van waarschijnlijk 
09.30 tot 10.30 uur en vervolgens van 12.00 – 14.00 uur om verkeer af te voeren. 
 25 
Vervolgens realiseren we ons allemaal dat we hier spreken over een locatie die grenst aan het 
bedrijventerrein. Dat bedrijventerrein is naar mijn mening op zondag compleet uitgestorven. 
Wat de parkeerdruk betreft: daarover maken wij ons geen zorgen. 
Wij vinden het een goed plan. Het is een goede zaak dat onderling met de partijen wordt 
gecommuniceerd. Maar, er moet geen beeld worden gecreëerd dat er problemen ontstaan, die 30 
naar ons gevoel zo verholpen kunnen worden. 
Dank u wel. 
 
Mevrouw Van Nes: Dank u wel. Voorzitter, ik wil allereerst helder maken dat wij de kerk net 
zoals de scouting haar gebouw gunnen. Naar ons idee gaat het niet samen op een locatie.  35 
Ik geef u nogmaals de suggestie om nog eens naar het HAK-terrein te kijken. Het ligt aan de 
rand van een woonwijk, zoals een collega-raadslid al opmerkte. Het is goed bereikbaar en 
ruim genoeg. Ik wil me aansluiten bij de heer Japenga door te benadrukken dat de bewoners 
op een betere manier moeten worden betrokken dan op de informatieavond van december 
2012. Zodat wij niet alleen hun bezwaren uit De Combinatie hoeven vernemen. Dank u. 40 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Het draagvlak onder omwonenden is op zijn 
minst omstreden, zeiden we al. De participatie bij deze startnotitie is onvoldoende. Als je dat 
hoog in je vaandel hebt staan, moet je je toch aangesproken voelen door het feit dat niet 
iedereen is aangeschreven. Dat er nu gesproken wordt over het aanspreken van bewoners 45 
van de Ringdijk, terwijl dit impact heeft op een grotere straal dan alleen de Ringdijk. Al deze 
mensen zijn niet gehoord en niet gekend in dit verhaal. Dat is op zijn minst een punt van zorg. 
 
Ik ben het niet met de wethouder eens die de kerk en de grootte van het gebouw en de 
verstening van het gebied bagatelliseert als zijnde een kleine inbreuk op de groenontwikkeling. 50 
U moet het toch met mij eens zijn dat de uitstraling van het gebied geheel anders wordt? 
De spanning die er is tussen ‘bikini beach’ en de kerk is er gewoon. Dat is een gegeven. Daar 
moet mee worden omgegaan. Wij vinden het in het licht van leegstaande kerken, jonge 
monumenten waarvoor een andere bestemming moet worden gezocht, zonde, of een gemiste 
kans, dat niet meer gekeken wordt naar hergebruik van deze gebouwen. Dat er per se een 55 
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nieuwe kerk moet komen in een open gebied. Ik kan me niet voorstellen dat een partij, die voor 5 
groengebieden is, hiermee kan instemmen. 
 
Over de parkeerdruk in de wijk … 
 
De heer Neuschwander bij interruptie: Kan mevrouw Ripmeester aangeven wat zij bedoelt 10 
met ‘bikini beach’? Ik krijg niet het idee dat het bestaande strandje een soort Manhattan aan de 
Maas is geworden. U bent ook inwoner van Slikkerveer, maar ik kom er op de dagen dat het 
mooi weer is in de weekenden vrij weinig mensen tegen. 
 
Mevrouw Ripmeester: Ja, zo heb ik u ook nooit zien lopen in het productiebos waar ik nooit in 15 
de blubber ben gezakt maar altijd vrolijk overheen kan lopen. Dat kan zo zijn.  
Op het strandje dat er nu ligt, zijn voornamelijk eenden, dat geef ik toe. Er zijn in de zomer wat 
kinderen, maar het plan dat er nu ligt is ambitieuzer en steunen wij van harte. Wij vinden 
inderdaad dat er een goede en gratis openbare voorziening moet komen. 
Alleen verhoudt zich dat niet met de rouw- en trouwdiensten van de kerk. Of dat staat op zijn 20 
minst op gespannen voet. 
De parkeerdruk in de wijk Slikkerveer is een reële. De heer Neuschwander zegt dat dit 
voornamelijk op zondag is. Daar mogen we van uitgaan. Ook bij alle andere diensten zal er 
veel met de auto gekomen worden. Het stimuleren van het gebruik van de fiets, daar hoor ik de 
heer Japenga niet over. Dat lijkt me een punt van aandacht! 25 
Wij begrijpen dat de wethouder positief is over dit plan. Hij heeft immers zeer nauw contact met 
de secretaris van de huisvestingscommissie Hersteld Hervormde Kerk. Die is ook in ons 
midden.  
Wij vinden dat we moeten vasthouden aan het oorspronkelijke plan: een park. Een groen open 
recreatiegebied. Als we vergaande andere plannen hebben, moet er een betere participatie 30 
zijn. Die heeft nu niet plaatsgevonden.  
Dus wij blijven bij onze eerste opmerking: gaat u vooral aan de slag met uw toezeggingen aan 
de scouting, verbeter de dagrecreatie, waterberging en leefbaarheid van Slikkerveer, maar 
stop met het verstenen van een groot gebied op een beeldbepalende manier. 
 35 
Dank u wel, voorzitter. 
 
Wethouder Den Ouden: Er was een beperkt aantal vragen in deze tweede termijn.  
Mevrouw Ripmeester sprak over het woord bagatelliseren: dat woord heb ik beslist in mijn 
eerste termijn niet gebruikt. Ik heb alleen de heer Boertje en wellicht ook u aangegeven dat als 40 
je het zou willen, is het te relativeren. Als je het over een plangebied van 30.000 m2 hebt 
waarvan in totaal 4000 m2 gereserveerd is voor kerk plus parkeerplaats, dan blijft er nog 
26.000 m2 over. Dat is een vorm van relativeren, niet bagatelliseren. Dat wil ik even 
rechtzetten. 
 45 
Nog een misvatting. Alleen mevrouw Ripmeester aanhorend zou je kunnen denken dat in 
Ridderkerk volop kerken te koop staan. Dat is gelukkig niet het geval. De commissie van de 
Hersteld Hervormde Kerk heeft een hele zoektocht langs alle mogelijkheden, meer of minder 
voor de hand liggende mogelijkheden, achter de rug. 
 50 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Het bericht van de Boezemkerk is nog niet zo lang 
bekend. Ik weet dat de huisvestingscommissie van de Hersteld Hervormde Kerk verschillende 
locaties heeft verworpen vanwege het eisenpakket. Maar dat is niet de vraag, wat de Hersteld 
Hervormde gemeente precies heeft bekeken: waar het nu om gaat is of het in het totaal van de 
gemeente evenwichtig is. Ik denk dan op deze locatie, waar je een open recreatiegebied hebt 55 
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gepland, om daar een beeldbepalend gebouw te zetten, terwijl je weet dat jonge monumenten 5 
in andere wijken die ook deze sociale dynamiek kunnen gebruiken teniet te doen, vinden wij 
een gemiste kans. Wij begrijpen dat de Hersteld Hervormde Kerk graag een eigen gebouw wil 
hebben. Maar, dat kan wat ons betreft prima op een andere plaats, waardoor een ander 
beeldbepalend gebouw behouden kan blijven.  
 10 
Wethouder Den Ouden: Voorzitter, ik hoef hier niet opnieuw op te reageren denk ik. 
De heer Ros had nog een vraag. De coupure van de dijk is nog niet aan de orde. Dat zou pas 
aan de orde komen bij de verplaatsing van de groenpost. Het afstemmen/overleggen van 
activiteiten zullen we zeker onderwerp van gesprek laten zijn als dat nodig is. Ik maak me geen 
zorgen over de koopovereenkomst mijnheer Japenga. Wij hebben een brief dat de Hersteld 15 
Hervormde Gemeente de grond zou willen afnemen. 
 
Voorzitter, dat waren de openstaande vragen. 
 
De voorzitter: Oké. We gaan naar het … Mevrouw Van Nes. 20 
 
Mevrouw Van Nes bij interruptie: Ik had nog een vraag of er al iets bekend is over 
tekeningen en schetsen en vooral over de hoogte van het gebouw. 
 
Wethouder Den Ouden: Die ken ik niet. Wellicht bij de mensen die ermee bezig zijn. Bij het al 25 
of niet instemmen komt het bestemmingsplan aan de orde.  
 
De voorzitter: Precies. Het gaat over de startnotitie. Het voorstel is de startnotitie vast te 
stellen. Stemverklaringen? 
 30 
De heer Boertje: U hebt mijn bijdrage tot u kunnen nemen. Wij zijn voor de startnotitie, maar 
niet voor het gebouw. 
 
De heer Japenga: De ChristenUnie is blij met deze ontwikkeling, met de invulling van dit 
terrein. Dank u wel. 35 
 
De heer Alderliesten: Voorzitter, in verband met belangenverstrengeling, wil ik mij bij dit 
agendapunt onthouden van stemming. 
 
De heer Ros: De fractie van D66/GroenLinks was niet enthousiast over een kerk op deze 40 
locatie. Maar verdere vertraging voor de scouting is voor ons onacceptabel. Daarom stemmen 
wij in met deze startnotitie. 
 
Mevrouw Van Nes: Wij stemmen niet in met deze startnotitie omdat we niet instemmen met 
de locatie voor de kerk. Wij zijn tegen de startnotitie. 45 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij zijn voor de startnotitie wat betreft de groenontwikkeling en de 
scouting. Wij gaan ervan uit dat het gemeentebestuur zijn woord gestand zal doen ten aanzien 
van de scouting. Wij stemmen tegen het gedeelte van de kerk, mede door het ontbreken van 
volledige participatie en verstening van het open gebied. Wij kunnen dat, want wij betalen 50 
geen prijs voor de coalitievorming.  
 
De voorzitter: Goed: hoe pakken we dit nu aan? Groep Koppes heeft tegengestemd evenals 
de PvdA met uitzondering van groen en scouting. Dat geldt ook voor de VVD. De overige 
fracties hebben ingestemd met de startnotitie. Dat klopt? Dan stellen we het zo vast. 55 
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 5 
7. Voorstel om vast te stellen het bestemmingsplan Bolnes (raadsvoorstel nr. 230) 

 
De voorzitter: Mevrouw Van Nes, ik nodig u uit om uw gesprek voort te zetten in de 
wandelgangen. We gaan naar de vaststelling van het bestemmingsplan Bolnes. 
Stemverklaringen? Dat is niet het geval.  10 
Het is vastgesteld. 
 

8. Voorstel om de Toekomstvisie Reijerpark vast te stellen (raadsvoorstel nr. 226) 
 
De voorzitter: Ter vaststelling. Stemverklaringen? De heer Neuschwander. 15 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, u bent van ons niet vaak stemverklaringen gewend. Ik 
heb er vanavond eentje. De startnotitie zien we bij participatie Sport en Welzijn en Bewoners 
en Gebruikers staan. Op mysterieuze wijze zijn deze partijen in de toekomstvisie zelf 
verdwenen. Na kort overleg is gebleken dat er wel contact is geweest met het wijkoverleg en 20 
dat ook andere partijen zoals Sport en Welzijn erbij betrokken zijn.  
Wij stemmen uiteraard in met de toekomstvisie, maar met de nadrukkelijke vermelding dat het 
college iets nauwkeuriger moet omgaan met de participerende partijen, in dit geval bewoners 
en Sport en Welzijn. Dank u wel. 
 25 
De voorzitter: Nog anderen? 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij kunnen in principe instemmen met de toekomstvisie. Wij willen 
aandringen op het maken van een autoluwe knip en zeker geen doorgaande weg, maar een 
autoluwe knip met sporadisch gastgebruik van een auto. 30 
 
De voorzitter: Anderen nog? 
Het voorstel is met inachtneming van de opmerkingen vastgesteld. 
 

9. Voorstel om de aanbevelingen uit het rapport “Groen voor Lucht” over te nemen 35 
(raadsvoorstel nr. 227) 

 
De voorzitter: Ter vaststelling. Stemverklaringen? De heer Japenga. 
 
De heer Japenga: Voorzitter, de ChristenUnie vindt in het rapport goede haalbare 40 
aanbevelingen met het oog op lucht. Vooral ruimte voor participatie die concreet heeft geleid 
tot verbetering van de plannen, zien wij als voorbeeld voor participatie in Ridderkerk.  
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Anderen? Het voorstel is vastgesteld. 45 
 

10. Voorstel om in te stemmen met het opheffen van de gemeenschappelijke 
regeling Halt Rotterdam-Rijnmond (raadsvoorstel nr. 235) 

 
De voorzitter: Ter vaststelling. Stemverklaringen? Niet. Het is vastgesteld. 50 
 

11. Energiebesparende maatregelen gemeentehuis (raadsvoorstel nr. 223) 
 
De voorzitter: Ter vaststelling. Stemverklaringen? De heer Japenga. 
 55 
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De heer Japenga: Voorzitter, onze fractie is bijzonder gecharmeerd van dit voorstel. Er is een 5 
energiebesparing van 65% mogelijk. Ook dit zien wij als voorbeeld voor onze inwoners. Wat 
ons betreft ook voor grote projecten, denk bijvoorbeeld aan Nieuw Reijerwaard. 
Ik dank u wel. 
 
De voorzitter: Anderen nog? Niet. Vastgesteld. 10 
 

12. Grondexploitatie Centrumplan (raadsvoorstel nr. 234) 
 
De voorzitter: Ter vaststelling. Stemverklaringen? De heer Boertje. 
 15 
De heer Boertje: Van de wethouder begrepen we dat het voorliggende voorstel slechts 
technisch van aard is en we niet automatisch akkoord gaan met het ophogen van het 
kostenplaatje van ruim € 1,4 miljoen. In maart of april gaan we de discussie in de raad voeren 
met als gevolg dat pas na afloop van die discussie een besluit wordt genomen of we wel of niet 
akkoord gaan. Wij nemen nu kennis van het stuk en stellen niets vast. 20 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij sluiten ons aan bij de opmerkingen van de VVD. 
 
De heer Onderdelinden: Kort, voorzitter. Wij willen bij de voorjaarsnota op dit punt 
terugkomen.  25 
Het CDA vindt het bijzonder dat dit plan voorligt zoals dit plan voorligt. Bij eerdere stukken nam 
het CDA het initiatief om zaken naar voren te halen als er financiële duidelijkheid was of nieuw 
voortschrijdend inzicht was, dan werd dat verworpen. Is hier sprake van een trendbreuk omdat 
hier verwachte ontwikkelingen naar voren worden gehaald? Er ligt geen raadsvoorstel. Dat 
vinden we bijzonder en daar willen we op terugkomen. 30 
Er wordt gesuggereerd om het terug te draaien naar 2012. Dat zou kunnen betekenen dat er 
misschien sprake zou zijn van een overschot van 2012 waardoor de zaak al naar voren wordt 
getrokken omdat we het verlies eerder nemen. 
Ik wil hierop graag terugkomen bij de voorjaarsnota. 
 35 
De voorzitter: Ja, want dit is een stemverklaring. Het is over het randje, denk ik. 
Nog meer stemverklaringen? U brengt mij in problemen mijnheer Boertje. Want wij gaan wel 
iets vaststellen. Dat is het voorstel. 
 
De heer Boertje: Voorzitter, in dat geval zijn wij tegen. 40 
 
De voorzitter: Dat is duidelijk. Dat geldt ook voor de PvdA en dat betekent dat van de 24 
aanwezigen 5 leden tegenstemmen. Er zijn enkele leden weg. Griffier, grijpt u in? Hoeveel 
leden zijn er weg? Er zijn 22 leden aanwezig. 5 stemmen tegen: 17 voor. Het voorstel is 
vastgesteld. 45 
 

13. Vertegenwoordiging in besturen van de gemeenschappelijke regeling 
 
De voorzitter: Dit voorstel heeft u per e-mail bereikt. Ik breng dit in stemming. 
Stemverklaringen? Het is heel logisch: mogen we dit zo vaststellen? Het is vastgesteld. 50 
 

14. Sluiting 
 
De voorzitter: U heeft zich keurig aan de tijd gehouden. Het is 22.15 uur. Ik wens u wel thuis, 
voorzichtig want het kan glad zijn.    55 


