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De commissie: Samen Wonen 
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Agendapunt: 4 Vaststellen omgevingsvisie Ridderkerk 

Portefeuillehouder: Smit, V.A.  

Datum indiening vraag bij griffie: 6 september 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 7 september 2017 

 

Omgevingsvisie 

Vraag 1  
Blz. 11 “Ongeveer de helft van het aantal werknemers in Donkersloot woont ook in Ridderkerk.” 
Welke onderdelen uit de omgevingsvisie kunnen bijdragen om dit te behouden, of verder uit te breiden? En wordt er 
ook gekeken naar (behoud van) de invulling van het gebied met arbeidsintensieve bedrijvigheid? 

Antwoord  
De omgevingsvisie is een richtinggevend beleidskader op basis waarvan keuzes gemaakt worden 
binnen het fysieke domein. 
Donkersloot en het centrum behoren samen tot één van de drie kernwaarden van de 
omgevingsvisie, namelijk 'kloppend hart' van de gemeente Ridderkerk. Op pagina 21 en 23 is 
aangegeven welke opgaven bijdragen aan het versterken van de kernwaarde ‘kloppend hart’.  
Op pagina 59 wordt bij de opgave ‘Donkersloot’ onder ‘wat wordt de aanpak’ aangegeven wat we 
gaan doen om Donkersloot als bedrijvig gebied nabij het centrum te behouden.  
 

Vraag 2 
Blz.23 Er wordt in visie gestreefd naar clustering van bedrijven (blz 23 rechtsboven). Hiermee wordt de 
samenwerking vergroot.  
Hoe verhoudt zich dit tot het flexibel inrichten van een gebied? Hoe ver wil het college hierin gaan? 

Antwoord 
Het flexibel inrichten van een gebied (waarbij we ervan uit gaan dat menging van functies wordt bedoeld) 
dient heel zorgvuldig te gebeuren en kan niet overal worden toegepast. Gebieden waar zeer 
arbeidsintensieve bedrijvigheid plaatsvindt, lenen zich minder voor een flexibele inrichting dan gebieden 
waar bijvoorbeeld kantoren staan. 
 

Vraag 3 
Blz. 23 Op langere termijn gebied tussen Donkersloot en centrum gemengd gebied maken (blz 23 rechtsonder). 
Om welk gebied gaat dit concreet? Ten zuiden van Havenstraat (Gebied Gamma) of (ook) ten noorden (gebied Jan 
Verschoor)? 

Antwoord  
Het gaat om het gebied dat op de kaart op pagina 60 geel is gemarkeerd.  
 

Vraag 4 
Blz. 33 Fiets centraal: mis hier de rol die fiets kan spelen in het verbinden van de wijken (optimaliseren/ uitbreiden 
van doorsteekjes om met fiets eenvoudig van wijk naar wijk te gaan). 
Antwoord  

Bij de beschrijving van de kernwaarden op pagina 19, is aangegeven dat ‘de fiets centraal’ een van 
de opgaven is die bijdraagt aan de versterking van de kernwaarde ‘sterke wijken, goed verbonden’. 
Daarin staat ook ‘het verbeteren van de verbindingen voor langzaam verkeer’ genoemd.  
 



 

Vraag 5 
Blz. 33 Fiets centraal: uitleg bij punt 3 (betekenis cultuurhistorische lijnen door fietsstraten) 
Hoe voorkomt u met een fietsstraat dat de historische betekenis schuilgaat achter een rij geparkeerde auto’s? 
Worden de auto’s dan op een andere plek geparkeerd? 
Antwoord  

Bij de uitvoering van de visie, bij het opstellen van het fietsplan, zullen de mogelijkheden om de 
historische betekenis beter zichtbaar te maken onderzocht worden. De omgevingsvisie geeft de 
wenselijkheid daarvan aan, uit een nader onderzoek zullen de feitelijke mogelijkheden moeten 
blijken. 
 

Vraag 6 
Blz. 37 “Voor het verkeersluw maken van de Schoutstraat en de St. Jorisstraat is het noodzakelijk dat de dorpsring 
optimaal functioneert.”  
Welk rapport of onderzoek ligt hieraan ten grondslag of is dit een aanname? 

 

Antwoord  
Met deze passage wordt bedoeld dat een autoluwe  Schoutstraat en St. Jorisstraat gevolgen zullen 
hebben voor de verkeersintensiteit op de dorpsring. Die gevolgen moeten in beeld worden gebracht 
en gezorgd moet worden dat de dorpsring die gevolgen aankan. 
 

Vraag 7 
Blz. 37 “Het centrum moet beter en sneller bereikbaar zijn voor auto, fiets OV en voetgangers”. Welke 
verbeteringen zijn er voor auto nog nodig? Is dat al niet prima nu? 

Antwoord  
De vindbaarheid van het centrum voor de auto is niet optimaal. Daarom stellen we voor om een 
handboek op te stellen voor een meer eenduidige en daarmee herkenbare inrichting van de 
inprikkers voor auto en fiets.  
 

Vraag 8  
Blz. 41 “meer ruimte voor fietsers.” 
Hoe vullen we meer ruimte voor fietsers en voetgangers concreet in, met name in de bestaande structuur? Is met 
meer ruimte fysieke ruimte bedoeld? 

Antwoord  
Ruimte is in deze context breder bedoeld dan alleen de fysieke ruimte. De wijze waarop we dit gaan 
vormgeven is onderdeel van het uitvoeringsprogramma, het ‘opstellen van een plan van aanpak voor 
diverse kruispunten en bepalen prioriteit’.  
 

Vraag 9 
Blz. 41 Onder wat betekent dat concreet: “dichten opening geluidscherm A16” 
Wat is de connectie met het doel van deze paragraaf? 
Antwoord  

Het ‘gat’ in het geluidscherm is onderdeel van een van de entrees van Ridderkerk, namelijk die 
vanaf Barendrecht.  
 

Vraag 10 
Wijze waarop Rotterdamseweg nu in visie zit, is deze al (informeel) gedeeld met Waterschap Hollandse Delta? Wat 
is hun zienswijze? 
Antwoord  

Het Waterschap Hollandse Delta is meer algemeen geattendeerd op de ter inzage legging van de 
concept-omgevingsvisie. 
 

Vraag 11 
Blz. 49 Is er al meer bekend over het verbeteren van bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers ten aanzien van 
de Crezeepolder? 
Antwoord  

Nee, op het moment dat de visie is vastgesteld gaan we hiermee aan de slag.  
 

  



 

Vraag 12 
Blz. 55 “De gevels aan de buitenzijde van het winkelcentrum krijgen een meer transparante opzet. Het toelaten van 
winkelfuncties, etalages, ingangspartijen, et cetera moet mogelijk worden.  ” 
Waar gaat dit vastgelegd en geregeld worden? Omgevingsplan of verordeningen? Ligt dit onderwerp niet erg 
gevoelig t.a.v. reclame, verlichting enz.? Zijn de transparante gevels een concrete wens van de winkeliers? 

 

Antwoord  
We zijn hierover in gesprek met eigenaren en winkeliers. Op het moment dat we samen met 
eigenaren en winkeliers overeenstemming hebben en weten welke aspecten van belang zijn, 
kunnen we bepalen wat op welke wijze wordt vastgelegd.  
 

Vraag 13 
Blz. 59 Donkersloot: concreet wordt genoemd het loskoppelen van de Industrieweg en de Ringdijk. 
Welke functie heeft de Industrieweg nu als ontsluiting/ achterdeur voor Slikkerveer (noord), en hoe wordt deze 
functie straks ingevuld? En in dit licht, wat is dan de relatie tussen het aanbrengen van een fietsstraat op de 
Ringdijk, versterkt dat elkaar of werkt dat elkaar tegen? 

Antwoord  
Het doel van het loskoppelen van de Industrieweg en de Ringdijk is om het bedrijfsverkeer af te 
wikkelen via de Rotterdamseweg (pagina 59) en de overlast van dit verkeer op de Ringdijk te 
verkleinen. De exacte impact van de afsluiting en de wijze waarop we dat gaan inrichten, is 
onderdeel van de uitvoering van de visie.  
 

Vraag 14 
Blz. 65 5.2 Kostenverhaal 
Het is een technisch verhaal. Wat is de kern? Kosten kunnen worden gedekt uit overschotten van andere projecten 
mits ze in de visie worden aangegeven. Wat is de genoemde wettelijke grondslag? Hoe werkt verevening? Wat is de 
procedure in onze gemeente? 

Antwoord  
De wet op de ruimtelijke ordening geeft aan dat als een gemeente kostenverhaal wil toepassen, dit 
geborgd moet zijn in een (structuur)visie. Om de mogelijkheid van kostenverhaal te behouden, 
hebben wij deze paragraaf in de visie opgenomen. Tot op heden hebben we hier geen gebruik van 
gemaakt.  
 

Vraag 15 
Blz. 65 Uitleg over tabellen 5.4? Is niet helder. 

 

Antwoord  
De tabellen geven per opgave aan welke projecten er concreet in het uitvoeringsprogramma zijn 
opgenomen, welke concrete kansen of aandachtspunten er zijn, op welke termijn we het aan willen 
pakken en welke verbanden er te leggen zijn met andere opgaven.  

Vraag 16 
Blz. 73 paragraaf 5.5 
Welke opbrengst denkt college op korte of lange termijn te kunnen behalen? 

 

Antwoord  
Op de lange termijn is het belang het op peil houden van de leefomgeving en het waar mogelijk 
tegenhouden van een dreigende achteruitgang van die leefomgeving.  
 

Nota Zienswijzen 
Vraag 17 
Waarom is nota Externe Veiligheid nu niet gelijk opgenomen? 
Antwoord  

Vanuit de omgevingswet is nog niet duidelijk welke aspecten uit de visie Externe Veiligheid in een 
omgevingsvisie ingepast kunnen worden en welke bijvoorbeeld in een programma of een 
omgevingsplan. Zodra we hier meer zicht op hebben, kunnen we hier mee aan de slag.  

Vraag 18 
Niet watergebonden industrie verplaatsen en ombouw naar woningbouw: wat is de visie van het college over 
bestaansrecht en toekomst voor watergebonden bedrijvigheid in Ridderkerk? 



 

Antwoord  
De omgevingsvisie geeft een gewenste ontwikkelingsrichting aan voor het geval zich kansen 
voordoen. Watergebonden bedrijven horen bij de historie en het ontstaan van Ridderkerk. We 
houden rekening met deze watergebonden bedrijven bij ontwikkelingen.  
 

Vraag 19 
Provincie Zuid-Holland en zonnepanelen in Bolnes Zuid “de provincie geeft aan dat –recent- klimaatstresstesten 
beschikbaar zijn gekomen. Daarbij reageert de provincie vooralsnog niet positief op de locatie Bolnes-Zuid voor 
zonnepanelen.”  
Hoe zit dit nu, is hier sprake van langs elkaar heen werken of zelfs tegenwerken? Graag wat meer achtergrond over 
de zienswijze van de provincie en de reactie van de gemeente daarop. 
Antwoord  

Provincie Zuid-Holland is op het moment bezig met een aantal pilots voor zonnepanelen. Vooralsnog 
heeft de provincie een voorkeur voor locaties binnen stedelijk gebied. Aangezien dit een bijzondere 
locatie is, tussen bebouwd gebied en snelweg, zijn wij hierover op constructieve wijze in gesprek 
met de provincie.  

 


