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Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Ontwikkelingen Reyerpark 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor: 

 het bestemmingsplan ‘Ontwikkelingen Reyerpark’ vast te stellen, conform bijgaand concept 
raadsbesluit; 

 geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
2. Aanleiding 
Op en rond het sportpark Reyerpark speelt een aantal ontwikkelingen die om een samenhangende 
aanpak vragen. Het gaat om de uitbreiding van het Farelcollege en de parkeerproblematiek rond 
het sportpark Ridderkerk. Deze ontwikkelingen zijn met elkaar in verband gebracht en hebben 
geleid tot een integraal plan. Dit plan bestaat uit de volgende onderdelen:  

- uitbreiding van het Farelcollege; 
- verplaatsing van het fietsparkeren van het Farelcollege naar de parkeerruimte in het 

Reyerpark; 
- het aanleggen van een nieuw parkeerterrein op het huidige wetra-veld van SV Slikkerveer; 
- aanleggen rotonde op de kruising Populierenlaan/Sportlaan;  
- aanleggen rotonde halverwege de Populierenlaan; 
- het huidige natuurgras hoofdveld van de voetbalvereniging is omgevormd tot 

kunstgrasveld hoofdveld. 
 
Uitbreiding Farelcollege op eigen terrein /  verplaatsing fietsparkeren naar Reyerpark 

Op 20 september 2011 hebben wij, via vaststelling van het programma onderwijshuisvesting 2012, 
besloten medewerking te verlenen aan een verzoek van het bestuur van het Farelcollege om te 
mogen uitbreiden. U heeft op 31 mei 2012 besloten om de uitbreiding op eigen terrein te realiseren 
om de groene zone in het Reyerpark zoveel mogelijk intact te houden. De uitbreiding van het 
Farelcollege past binnen het geldende bestemmingsplan ‘Ridderkerk-West’ en maakt dus geen 
deel uit van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Ontwikkelingen Reyerpark (verder: nieuwe 
bestemmingsplan). 
 
Het gevolg hiervan is dat het fietsparkeren voor het Farelcollege verplaatst wordt naar de 
bestaande parkeerplaats in het Reyerpark dat bedoeld is voor de sportparken Reyerpark en 
sportpark Ridderkerk.  De fietsenstalling zal worden voorzien van een omheining en een 
overkapping wordt mogelijk gemaakt. Het stallen van fietsen past binnen het geldende 
bestemmingsplan. De mogelijkheid om een overkapping te realiseren wordt opgenomen in het 
nieuwe bestemmingsplan. 
 
Uitbreiding aantal parkeerplaatsen 
Om voldoende parkeerruimte te behouden wordt het huidige wetra-veld van SV Slikkerveer 
omgevormd tot parkeerplaats.  De aanleg van de nieuwe parkeerplaats op het huidige wetra-veld 
past niet in het geldende bestemmingsplan. 
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Rotonde kruising Populierenlaan/Sportlaan en 2
e
 rotonde halverwege de Populierenlaan 

De rotonde op de kruising Populierenlaan/Sportlaan past binnen het geldende bestemmingsplan 
en maakt dus geen deel uit van dit bestemmingsplan.  
 
Om de bereikbaarheid van de parkeerruimten te verbeteren en voor een veilige oversteekplaats te 
zorgen, wordt een 2

e
 rotonde halverwege de Populierenlaan aangelegd. Zo worden de sportparken 

Reyerpark en Ridderkerk beter met elkaar verbonden. De aanleg van deze rotonde past niet in het 
geldende bestemmingsplan.  
 
Omvormen natuurgras hoofdveld tot kunstgras hoofdveld 
Er wordt geen nieuw wetra-veld aangelegd elders op het park, maar het huidige natuurgras 
hoofdveld van de voetbalvereniging is omgevormd tot kunstgrasveld hoofdveld. Deze ontwikkeling 
en de uitbreiding van de school passen binnen het geldende bestemmingsplan en maken dus geen 
deel uit van het nieuwe bestemmingsplan.  
 
Het nieuwe bestemmingsplan Ontwikkelingen Reyerpark maakt dus diverse samenhangende 
ontwikkelingen mogelijk. Hiervoor is op verschillende aspecten onderzoek uitgevoerd, waarbij 
specifiek is ingegaan op zaken die niet passen in het geldende plan. Vanwege de samenhang is 
regelmatig ook aandacht besteed aan ontwikkelingen die al wel mogelijk zijn op basis van het 
geldende plan. Het bestemmingsplan maakt dus de ontwikkelingen mogelijk die niet passen binnen 
de kaders van het geldende bestemmingsplan. 
 
Op 2 april 2013 hebben wij besloten het ontwerpbestemmingsplan Ontwikkelingen Reyerpark in 
procedure te brengen. Dit heeft geleid dat het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 12 april 
2013 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Iedereen kon gedurende die periode 
zienswijzen indienen. 
 
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn samengevat 
en beantwoord in hoofdstuk 5 ‘Uitvoerbaarheid’ van het vast te stellen bestemmingsplan. De 
zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan. De regels en 
verbeelding van het bestemmingsplan zijn naar aanleiding van de ingediende zienswijzen niet 
gewijzigd. 
 
3. Aspecten 
Met het bestemmingsplan worden de  gewenste ontwikkelingen mogelijk gemaakt. 
Het gaat om de volgende ontwikkelingen die in strijd zijn met het bestemmingsplan Ridderkerk-
West: 

 In het Reyerpark kan het huidige wetra-veld van SV Slikkerveer omgevormd worden tot 
parkeerplaats. Hierdoor kunnen 285 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dat zijn er 162 
meer dan in de huidige situatie. 

 De rotonde kan worden gerealiseerd om de parkeerplaats toegankelijk te maken en een 
veilige oversteekplaats te creëren tussen het Farelcollege en het Sportpark Reyerpark aan 
de ene kant van de Populierenlaan en de Fakkel en Sportpark Ridderkerk aan de andere 
kant. De rotonde heeft ook een snelheid verlagend effect. 

 Aan de noordzijde van het Reyerpark, langs de Rotterdamse weg wordt 850 m2 water 
gegraven. Hierdoor wordt voldaan aan de eis van het Waterschap om water te 
compenseren voor de aanleg van extra verharding. 

 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Nu het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen kan u een besluit nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.  
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Als u besluit het bestemmingsplan vast te stellen, dan maken wij dit bekend met een publicatie in 
De Combinatie, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. Uw besluit en het 
bestemmingsplan  zullen dan zes weken te bekijken zijn via internet en in het gemeentelijke 
service centrum.  Daarnaast sturen wij een e-mail naar de instanties die bij de voorbereiding van 
het bestemmingsplan zijn betrokken. Daarin laten wij weten dat u het bestemmingsplan heeft 
vastgesteld. De regels hiervoor staan in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. 
 
Naar aanleiding van het ecologisch onderzoek dat is uitgevoerd is geconcludeerd dat een 
ontheffing van de Flora- en faunawet is vereist voor de gewone dwergvleermuis. De 
voorbereiding voor de aanvraag van de ontheffing is reeds gestart. De Flora- en faunawet vormt 
geen belemmering voor de uitvoering/vaststelling van het bestemmingsplan. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Het plan is een gemeentelijk project. Voor de realisatie van deze ontwikkelingen heeft u op 31 mei 
2012 kredieten beschikbaar gesteld. Eventuele planschadeclaimen, die mogelijk worden ingediend 
nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, zijn voor rekening van de gemeente. De 
financieel-economische uitvoerbaarheid is daarmee gewaarborgd, zodat het plan kan worden 
gerealiseerd. 
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