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Onderwerp: Opvatting Gemeenteraad Ridderkerk over derde ontsluiting Nieuw Reijerwaard 
 
 
 
Geachte Heer Veldhuizen, 
 
Tijdens de bijeenkomst op 5 september jl. met de gemeenteraden van Ridderkerk en Barendrecht 
over Nieuw Reijerwaard heeft u geconstateerd dat er nadere meningsvorming nodig is over de 3e 
ontsluiting langs de noordrand van de Boomgaard. U heeft daarbij toegezegd onder voorwaarden 
te willen meewerken aan het realiseren van deze ontsluitingsweg. Een van deze voorwaarden is 
dat bij de regiopartijen die deelnemen aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein hierover 
overeenstemming bestaat. 
 
Inmiddels heeft de Gemeenteraad van Ridderkerk zich nader beraden over het nut en de noodzaak 
van een derde ontsluitingsweg op Nieuw Reijerwaard. Daarbij is kennis genomen van uitkomsten 
van verkeerskundige onderzoeken en van verschillende notities die hierover zijn verschenen. 
Alles afwegende is de gemeenteraad van Ridderkerk van opvatting dat een derde ontsluitingsweg 
in de plaats kan komen van de in de plannen opgenomen tweede ontsluitingsweg. De kans is groot 
dat het nieuw aan te leggen kruispunt Verlengde Voorweg/Handelsweg, dat deel uitmaakt van 
deze tweede ontsluitingsweg, onvoldoende mogelijkheden biedt voor een soepele 
verkeersafwikkeling. Afslaand vrachtverkeer op dit kruispunt zal een belemmering vormen voor de 
doorstroming. Daarmee beschikt de tweede ontsluitingsweg over onvoldoende capaciteit. 
Door het aanleggen van een weg aan de noordrand van de Boomgaard ontstaat er een 
volwaardige ontsluiting, waardoor de tweede ontsluitingsweg niet meer noodzakelijk is. 
 
We 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  
 


