
Bijdrage spreekrecht Commissie Samen Wonen, d.d. 2 december 2021, inzake het onderwerp 

“ontwerp Gebiedsvisie Rivieroevers en bijhorende planMER” 

Geachte commissieleden, 

Met veel belangstelling en enthousiasme heb ik het bericht ontvangen dat het voor burgers van 

Ridderkerk mogelijk is ideeën, plannen, visies, etc. aan te dragen voor het te ontwikkelen plan “visie 

rivieroevers Ridderkerk” voor het gebied van de gemeentegrens met Rotterdam in de wijk Bolnes tot 

en met de gemeentegrens met Hendrik Ido Ambacht in de Crezéepolder. Dit enthousiasme is door 

velen met mij gedeeld en heeft geleid tot 168 reacties op de interactieve kaart.  

Participatie 

Deze vorm van participatie geeft alle burgers de gelegenheid te reageren. Toch moet mij iets van het 

hart. In de loop van de uitwerking van het plan is door uw gemeente het gehele gebied van de 

Schans tot de grens met Hendrik Ido Ambacht met een pennenstreek uit het plan gehaald, onder de 

motivatie dat in de Omgevingsvisie alle ontwikkelingen voor dit gebied al vastgelegd zijn. Er 

resteerden nog het autoluw maken van de Molendijk en een voetpad op de kruin van de dijk langs 

de Gorzen. (Dit deel is inmiddels om redenen die in het raadsvoorstel zijn genoemd ook geschrapt en 

wordt de betere toegankelijkheid van de rivieroever genoemd). Wat hierbij moet worden 

voorgesteld blijft vooralsnog onduidelijk. 

Het schrappen van het gebied tussen de Schans en de gemeentegrens met Hendrik ido Ambacht is 

een schoffering van al die burgers die een bijdrage (66 reacties) hebben geleverd. 

Als ik thans kijk naar de 168 reacties van burgers en het plan dan zijn er nauwelijks ideeën van de 

burgers overgenomen. Dit moet en wordt voor velen als een ontmoediging gezien om deel te nemen 

aan participatie zoals die door onze gemeente gezien en geëffectueerd wordt. 

In de Combinatie is van de afgelopen weken hebben regelmatig stukken gestaan van burgers die 

betrekking hebben op die participatie. Als burgers al de moeite nemen om een artikel in de krant 

geplaatst te krijgen is daaraan vooraf gegaan een lange periode van nadenken, praten met andere 

burgers van Ridderkerk en diepgaand bestuderen van de onderwerpen. 

Als dan burgers niet gehoord (en gehonoreerd) worden, worden zij ontmoedigd om nog ooit te 

willen participeren. 

U heeft thans nog de mogelijkheid dit ten goede te keren door meer van de reacties die door de 

burgers op het ontwerp zijn aangedragen te honoreren en in de visie te verwerken. 

PlanMER 

Het planMER is een verplicht nummer om de impact van plannen duidelijk te maken. Echter het 

planMER bij de Rivieroevers verdiend een dikke onvoldoende. 

De huidige situatie wordt niet in meetbare concrete gegevens vast gelegd en de gevolgen van de 

voorstellen worden slechts met plussen en minnen weergegeven. Of de huidige situatie al niet de 

grenswaarden overschrijdt is al niet duidelijk, laat staan dat de uitgewerkte visie dit niet gaat doen. 

Ergo het planMER zal met concrete meetbare gegevens in haar geheel overgedaan moeten worden. 

Hans Le Large 
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