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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
Wij hebben kennis genomen van de door u ter inzage gelegde stukken. In 2020 heeft u toegewerkt naar 
een Ontwerp Omgevingsbeleid 2020. Dat beleid bevat: 

 Ontwerpwijziging Omgevingsvisie; 

 Ontwerpwijziging Omgevingsverordening; 

 Ontwerp Omgevingsprogramma. 
 
Tot 1 februari heeft u ons in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.  
 
Geen zienswijze 
Het college is van mening dat er bij de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening sprake is van 
enkele beleidsmatige wijzigingen die te begrijpen zijn. Die keuze lichten wij graag kort toe. 
 
Omgevingsvisie Zuid-Holland – Koers 2020 
Een nieuwe coalitie betekent ook nieuwe ambities. De gemeente Ridderkerk begrijpt dat. De gewijzigde 
ambities en de bijbehorende sturingsfilosofie, die nader zijn uitgewerkt in de visie, zijn navolgbaar voor de 
gemeente Ridderkerk. Een zienswijze is dan ook niet nodig. Als het gaat om klimaatadaptatie zijn wij er 
ons ook van bewust dat dit een plek moet krijgen in bestemmingsplan. Toekomstige ontwikkelingen 
dienen rekening te houden met het veranderende klimaat. De gemeenteraad van Ridderkerk heeft in 
2020 al de Ridderkerkse Groenvisie 2021 – 2025 vastgesteld. Die visie gaat onder andere in op hoe wij 
als gemeente omgaan met klimaatverandering. 
 
Overigens zijn wij nog wel benieuwd hoe u het begrip ‘omgevingskwaliteit’ nader gaat uitwerken. 
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Omgevingsverordening Zuid-Holland – Koers 2020 
In toekomstige bestemmings- en omgevingsplannen zullen wij toetsen aan de Groenvisie 2021 – 2025. 
Daarbij houden wij rekening met de door u meegegeven onderwerpen zoals wateroverlast door 
overvloedige neerslag, overstroming, hitte en droogte.  
 
Daarnaast zijn de gewijzigde kaartbeelden in de verordening gebaseerd op de werkelijke situatie, of om 
de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen of zelfs te verbeteren. Ook zijn wij erkentelijk dat zowel Nieuw 
Reijerwaard als De Boomgaard aan de 3 ha kaart zijn toegevoegd.  
 
Omgevingsprogramma Zuid-Holland – Koers 2020 
Aangezien sprake is van een beleidsuitwerking van de beperkt gewijzigde Omgevingsvisie, is een 
zienswijze niet logisch. De wijzigingen die voorkomen uit de omgevingsvisie zijn navolgbaar voor de 
gemeente Ridderkerk.  
 
Hoewel we geen zienswijzen indienen, willen we de provincie wel attenderen op een aantal punten. Zo 
vragen de rivieroevers in Ridderkerk onze aandacht. Hier is bestaande watergebonden bedrijvigheid als 
zodanig aangewezen. Aangezien we nog niet over een gewijzigd beleid voor de rivieroevers beschikken, 
de Visie Rivieroevers is in voorbereiding, heeft een zienswijze ook geen zin. Ambtelijk blijven we de 
provincie betrekken bij het proces rondom die visie. We rekenen daarbij op een coöperatieve houding van 
de provincie om de beleef- en bereikbaarheid en daarmee een verbeterde ruimtelijke kwaliteit van de 
rivieroevers mogelijk te maken. In een deel van dit gebied is dan wel sprake van watergebonden functies, 
maar het feitelijk gebruik vindt grotendeels al niet meer plaats.  
 
Ook is de uitwerking van beleid voor sociale huurwoningen nog niet uitgewerkt door de provincie. 
Aangezien er nog geen beleid is, kunnen we hier ook geen zienswijze tegen indienen. Bij het realiseren 
van sociale huurwoningen is sprake van regionale afspraken, zodat we als gemeente sowieso betrokken 
zijn en blijven. 
 
Als laatste willen wij u een vraag stellen over de bedrijventerreinen Nieuw Reijerwaard en Cornelisland. 
Beide bedrijventerrein zijn niet volledig opgenomen op kaart 18 (Concurrerende en toekomstbestendige 
bedrijventerreinen) in het Omgevingsprogramma. Beide bedrijventerrein zijn verankerd in onherroepelijke 
bestemmingsplannen, waarbij in het geval van Nieuw Reijerwaard zelfs sprake is van een provinciaal 
inpassingsplan. Kunt u toelichten waarom beide bedrijventerrein niet in zijn geheel zijn verbeeld op kaart 
18? 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 
  
  
  
  
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
  


