
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 
• Vragensteller: Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

• Onderwerp/vergaderstuk: Rowdies Ridderkerk en geluidsscherm Oosterpark 

• Vergaderdatum: 12 januari 2023 

• Portefeuillehouder: Henk van Os 

• Datum indiening vraag: 09 januari 2023 

• Datum ontvangst antwoord: 12 januari 2023 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Wanneer kan na besluitvorming het kokosscherm er staan? 

Antwoord 1 

We hopen te starten met de voorbereidende werkzaamheden in het najaar van 2023. In het 

voorjaar van 2025 kunnen de werkzaamheden hiervoor zijn afgerond. Dit is wel afhankelijk van 

verschillende formele procedures die we nog moeten doorlopen. 

Vraag 2 

Kunt u de totale kapitaallasten voor het scherm met een afschrijvingstermijn van 45 en 50 jaar 

aangeven? 

Antwoord 2 

Voor de totale investering (na positief raadsbesluit) van € 9.450.000,- ex BTW zijn de jaarlijkse 

gemiddelde afschrijvingslasten € 210.000,- (45 jaar) of € 189.000,- (50 jaar). 

Door de raad is in december 2020 expliciet het besluit genomen dat de afschrijvingstermijn van 

het scherm 40 jaar is (gelijk aan die voor gebouwen). Bij het vaststellen van een 

afschrijvingstermijn moet een goede onderbouwing worden opgenomen voor de gewenste 

afschrijvingstermijn (oa levensduur e.d.). 

 



Vraag 3 

De bestemming van de velden langs de A38 is voor het grootste gedeelte agrarisch of recreatie & 

natuur zonder gebouwen. Voor de Rowdies dient er dus een bestemmingsplan wijziging te komen 

als ze daar naar toe zouden verhuizen. Wat is een realistisch oplever termijn van de nieuwe 

accommodatie op de locatie A38? 

Antwoord 3 

Eventuele realisatie op de gronden langs de A38 (als alle eigenaren en belanghebbenden (oa 

Provincie) hier ook mee akkoord zijn) zou mogelijk pas over minimaal 4 a 5 jaar kunnen starten, 

nadat de vereiste ruimtelijke procedures doorlopen zijn. 

Vraag 4 

Indien het antwoord bij vraag 3 meer dan 1 jaar is, welke kosten zitten er dan aan te komen voor 

de huidige locatie om deze in stand te houden totdat de nieuwe locatie opgeleverd is? 

Antwoord 4 

In de oorspronkelijke MJOP stond groot onderhoud gepland voor 2019. Sindsdien is alleen 

kleinschalig onderhoud uitgevoerd. Om de velden 3 tot 5 jaar in stand te houden moet een 

investering gedaan worden van € 331.000,-. Dit bedrag ziet toe op veldverbetering en hekwerken 

in combinatie met ballenvangers ter waarborging van de veiligheid voor gebruikers van het 

sportpark en voor de gebruikers van het Oosterpark.  

Ook wordt geadviseerd veldverlichting toe te passen. Deze kunnen op de nieuwe accommodatie 

herplaatst worden. De investering hiervoor bedraagt € 351.000,-  

Vraag 5 

Zijn deze kosten reeds begroot in het MJOP? 

Antwoord 5 

Nee. 
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