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Vraag 1  
Blz. 23 punt 2b. Meer recreatie, groen en wonen langs de rivieren 
Hoe verhoudt groen en wonen zich tot elkaar, dit gezien het tegengestelde factoren zijn? Kan u iets 
meer uitleggen wat hiermee wordt bedoeld? 

 

Antwoord  
Doel is een mix van wonen, groen en recreatie te bereiken indien de kansen zich daarvoor aandienen. 
Wonen in een groene setting, met ruimte voor bijvoorbeeld wandel- en fietspaden zou goed aan de rivier 
gerealiseerd kunnen worden.  

 

Vraag 2 
Blz. 23 punt 3d. In te zetten op clustering van maatschappelijke voorzieningen… 
Kunt u iets meer uitleg geven over welke maatschappelijke voorzieningen hier wordt gesproken? 
 
 

Antwoord 
In deze visie hebben we geen specifieke maatschappelijke voorzieningen voor ogen. Het gaat in 
algemene zin om bijvoorbeeld scholen, zorg gerelateerde voorzieningen zoals fysiotherapie, apotheek, 
huisarts e.d. en bijvoorbeeld welzijnsorganisaties.   
 

Vraag 3 
Blz. 23 Toepassing kernwaarden en principes bij ontwikkelingen en initiatieven. Het 2

e
 bolletje: inzet is 

om kernwaarden en de samenhang tussen de kernwaarden verder te versterken 
Deze zin klinkt een beetje dubbel omdat het woord kernwaarden 2 x wordt vermeld, moet dit soms zijn: 
Inzet is om kernwaarden en de samenhang verder te versterken? 
 

Antwoord  
We hebben met deze ene zin twee dingen willen zeggen, namelijk (1) dat de kernwaarden op zichzelf 
versterkt moeten worden en (2) ook de samenhang tussen de kernwaarden. 
 
 

Vraag 4 
Blz. 27 punt 4 Er wordt gestreefd naar het uitplaatsen van risicobronnen zoals tankstations uit de 
woonomgeving. 
Kan u hier iets concreter aangeven wat de bedoeling is en hoe u dit denkt te realiseren? 
 

  



 

Antwoord 
Dit streven vloeit voort uit de Visie Externe Veiligheid (2012) waarin risico-contouren zijn opgenomen. 
Bedoelde risico's zijn niet gewenst in een woonomgeving, maar historisch is dat wel zo gegroeid. Gelet 
daarop is vermeld dat uitplaatsen wordt nagestreefd, doch daarvoor moet zich dan in concrete gevallen 
wel een kans voordoen. 
 

Vraag 5 
Blz. 29 onder wat betekent dat concreet? Punt 3 Aandacht vragen voor diversiteit aan woonvormen bij 
nieuwe ontwikkelingen. 
Wordt hierbij ook gedacht aan het toestaan van kangoeroewoning aan bestaande woningbouw? Zodat 
ouderen bij mantelzorg(st) er in de buurt kan wonen. 
 

Antwoord 
Hierbij wordt inderdaad gedacht aan verschillende woonvormen. De concrete mogelijkheden zijn 
afhankelijk van bijvoorbeeld locatie en behoeften.   
 

Vraag 6 
Blz. 33, punt 1. Verbeteren bestaande fietspaden 
Valt hier ook niet onder het verwijderen van boomwortels en in de toekomst beter nadenken over welke 
bomen geschikt zijn om in de directe omgeving van fietspaden geplaatst kunnen worden? 
 

Antwoord 
In het uitvoeringsprogramma staat onder ‘fiets centraal’ (pagina 68) dat onderhoud van huidige 
fietspaden ook een aandachtspunt is. Daaronder valt inderdaad ook het oplossen van het probleem met 
de boomwortels en het nadenken over een toekomstbestendige inrichting.  
 

Vraag 7 
Blz. 37 punt 2 Winkelcentrum en historisch centrum optimaal verbonden 
Wanneer zal het onderzoek of afsluiten van de Schoutstraat plaatsvinden?  
 

Antwoord 
Dit onderzoek zal naar verwachting in 2018 starten en hangt samen met een onderzoek naar de aanpak 
van het winkelcentrum. 
 

Vraag 8  
Hoe verhoudt het afsluiten van wegen zich tot het aangeven dat het bruisende hart het centrum 
toegankelijk moet zijn voor iedereen? 

Antwoord 
Essentie is het zoeken naar de balans tussen een levendig, aantrekkelijk centrum met een prettig 
verblijfsklimaat en de bereikbaarheid daarvan voor auto en fiets. Onderzoeken zullen uitwijzen welke 
effecten bepaalde afsluitingen hebben op de verblijfskwaliteit en leefkwaliteit in het centrum en de 
vindbaarheid.  
 

Vraag 9  
Zijn er nog meerdere mogelijkheden om het moderne centrum en het historisch centrum met elkaar te 
kunnen verbinden? 
 

Antwoord 
In deze visie is aangegeven dat het voor de aantrekkelijkheid van het centrum, de verblijfskwaliteit en de 
leefkwaliteit goed zou zijn beide centra met elkaar te verbinden. De manier waarop dat mogelijk is, zal uit 
gesprekken met belanghebbenden in het centrum en onderzoeken moeten blijken.  
 

Vraag 10 
Blz. 55, punt 2.Vormgeven toegangspleinen winkelcentrum.  
Gaan we over tot herinvoeren van de planten-bloemenbakken zoals ook winkeliersvereniging 
suggereert? 
 



 

Antwoord 
De wijze waarop het winkelcentrum en de toegangspleinen groener kunnen worden ingericht, is een 
punt van uitwerking, waar we samen met de eigenaren en winkeliers over in gesprek zullen gaan.  
 

Vraag 11 
De winkeliersvereniging heeft in hun inspreekbijdrage van vanavond 2 voorstellen gesuggereerd één 
ervan was herinvoering planten-bloemenbakken de andere om de 1

ste
 etages boven de winkels te 

verdichten met woningen dus niet langer anders bestemmen. Wat vind u van dit voorstel? 
  

Antwoord 
Dit zou een (beperkte) bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de leegstand in het centrum. Uit 
onderzoeken blijkt echter dat voor het behouden van de aantrekkelijkheid, zeker op de langere termijn, 
ingrijpender maatregelen nodig zijn. Daarvoor is samen met eigenaren en winkeliers nader onderzoek 
nodig. 
 

Vraag 12 
Blz. 63 Uitvoeringsprogramma 
Hoe gaat de raad meegenomen worden bij de haalbaarheidsstudies en verdere uitwerking van deze 
omgevingsvisie, zijn er nog Go – No Go momenten ingebouwd in de uitwerking? 
 

Antwoord 
In het raadsvoorstel staat hierover onder ‘uitvoering / vervolgstappen': ‘een keer per jaar zullen wij u op 
de hoogte houden van vorderingen van de uitvoering van de projecten. […] In sommige gevallen zullen 
wij u voorstellen om te besluiten over de resultaten van projecten of ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld 
het geval is bij besluitvorming over het fietsplan, de onderzoeksresultaten met betrekking tot de 
verkeersstructuur, de uitwerking van de visie op groengebieden en de actualisering van het werkboek 
woningbouwstrategie.’  
Bij haalbaarheidsstudies wordt de raad ook inzicht gegeven in het vervolg.  
Het voorgaande laat bovendien onverlet dat de gemeenteraad het bevoegde orgaan is om 
bestemmingsplannen vast te stellen en kredieten beschikbaar te stellen. 
 

Vraag 13 
Blz. 69 punt 3 Toekomstige HOV busvervoer en onderliggend busnetwerk.  
Onder a missen wij het plaatsen van fietsstallingen om het fietsverkeer van huis naar haltes te 
versterken. Kan dit nog worden toegevoegd?  
 

Antwoord 
Dit is opgenomen onder ‘fiets centraal’, op pagina 68 punt 3.  
 

                                                               Nota Zienswijzen 
Vraag 14, 
In uw reactie op zienswijzen WDadvising geeft u als antwoord, De gemeente weerlegt overigens de 
mening van WDadvising dat alleen locaties voor ontwikkelingen zijn opgenomen die in gemeentelijk 
eigendom zijn. In deze concept omgevingsvisie is geen enkele concrete locatie opgenomen, daar dit niet 
past in het karakter van de omgevingsvisie. Wel is aangegeven welke (kern)waarden van belang zijn 
voor de verder ontwikkeling van de gemeente Ridderkerk. Indien een ontwikkeling binnen deze waarden 
past, is een volgende stap het planologisch mogelijk maken van die ontwikkeling in de vorm van een 
bestemmingsplan (omgevingsplan) 
Uit dit antwoord concluderen wij dat u niet tegen woningbouw bent op deze locatie mits deze past in het 
karakter van de omgevingsvisie, of is deze conclusie onjuist geformuleerd? 
 

Antwoord 
Dit is een onjuiste formulering. Op deze locatie, onder andere in de groene kraag van Ridderkerk én 
zonder dat sprake is van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (zoals bij ruimte voor ruimte), 
vinden wij woningbouw niet gepast.  
 



 

Vraag 15 Zienswijzen Provincie Zuid Holland geeft aan, 
Daarbij geeft de provincie aan een brief van de MRDH te hebben ontvangen, waarin gemeente 
Ridderkerk en MRDH de provincie verzoeken de reservering voor de tramlijn Rotterdam-Dordrecht via 
Ridderkerk te laten vervallen. De provincie stelt dit te begrijpen en de noodzaak van deze reservering 
voor de toekomst niet meer in te zien. De Rotterdamseweg biedt volgens de provincie voldoende ruimte 
als in de toekomst blijkt dat een tram wel haalbaar en gewenst is. Bestuurlijk dient hier nog wel een 
traject voor doorlopen te worden. 
Kan dit antwoord namens Provincie Zuid Holland op de brief van gemeente Ridderkerk en MRDH als 
een formele toezegging worden gezien dat de reservering definitief is vervallen? (ondanks dat er 
bestuurlijk nog een traject doorlopen dient te worden) 
 

Antwoord 
 
De brief is namens Gedeputeerde Staten verstuurd. Het bevoegd gezag om de documenten waarin de 
reservering is opgenomen te wijzigen, is Provinciale Staten. Hiervoor dient inderdaad nog een bestuurlijk 
traject doorlopen te worden.  

 


