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Geachte leden van de raad, 
 
Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van het project Driehoek Het Zand. 
Tevens is deze brief de vooraankondiging van een raadsvoorstel dat wij u graag voor de 
raadsvergadering van oktober willen aanbieden. In deze brief leest u de achtergronden van ons 
voorstel.  
 
Achtergrond 
Woonvisie en de gemeente Ridderkerk hebben in 2006 een gezamenlijke ambitie uitgesproken tot 
revitalisering van het winkelcentrum Vlietplein. Bij de planvorming zijn ook de gronden in de 
Driehoek tussen de Vlietlaan, de Erasmuslaan en de Hugo de Grootlaan betrokken. De plannen 
hebben op 31 januari 2007 geleid tot een basisovereenkomst tussen gemeente en Woonvisie.  
 
In de basisovereenkomst is opgenomen dat de huidige sporthal met horecagelegenheid aan het 
Vlietplein wordt gesloopt en dat een nieuwe sporthal met horecagelegenheid en jeugdvoorziening 
wordt gebouwd aan de overzijde van de Vlietlaan in de Driehoek Het Zand. De sporthal, 
horecagelegenheid en jeugdvoorziening worden ondergebracht in een multifunctioneel gebouw. 
Voor de bouw van de sporthal met horecagelegenheid en jeugdvoorziening heeft u op 1 februari 
2007 een krediet beschikbaar gesteld van € 3,6 miljoen. 
 
Verhoging krediet 
Op grond van een globaal programma van eisen, een schetsplan en een kostenraming is in de 1e 
programmamonitor 2009 al aangekondigd dat verhoging van het krediet nodig zal zijn. Tijdens een 
bijeenkomst op 11 februari 2010 zijn de verder uitgewerkte plannen aan u gepresenteerd en bent u 
nader geïnformeerd over de hogere stichtingskosten en de lagere grondopbrengsten. Gezien de 
precaire situatie op zowel economisch terrein als binnen de bouwwereld hebben wij besloten op 
een later moment met nadere voorstellen te komen. Dit is met u gecommuniceerd in de kadernota 
2011. 
 
Voortgang 
Ten behoeve van de voortgang heeft Woonvisie een integraal voorstel gedaan voor de realisatie 
van zowel de bebouwing als het openbaar gebied in de Driehoek. Op basis van dit voorstel heeft 
een verdere uitwerking van de plannen plaatsgevonden. Ook zijn verschillende alternatieven en 
bezuinigingsmogelijkheden onderzocht. Omdat verhoging van het krediet gevolgen heeft voor de 
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begroting 2012-2015 willen wij u vóór de begrotingsbehandeling informeren. Zo krijgt u de kans om 
voordat u een besluit neemt over de begroting een afweging te maken ten aanzien van dit voorstel.  
 
Nazending 
Onder voorbehoud van besluitvorming in het college worden de stukken, inclusief raadsvoorstel, op 
15 september aan u verzonden. Wij willen u verzoeken het raadsvoorstel in uw vergadering van 6 
oktober te agenderen.  
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
 
de secretaris,                                                   de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele   mw.A. Attema 


