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1. Voorstel 
Ingestemd wordt met de randvoorwaarden voor de te ontwikkelen bouwplannen voor het 
noordoostelijk deel van het centrumplan. 
 
De commissie Leefomgeving en Ruimtelijke Ontwikkeling wordt over de randvoorwaarden 
geïnformeerd. 
 
2. Aanleiding 
Het grootste deel van het in 1997 door de raad vastgestelde centrumplan is in de achterliggende 
jaren gerealiseerd. Het laatste deel van het plan omvat het gebied tussen de Klaas Katerstraat en 
de Blaak. Na de renovatie van het gehandhaafde deel van het gemeentehuis, is de tijdelijke 
huisvesting op de locatie Kerstenschool verwijderd. Het gebied is nu grotendeels beschikbaar voor 
nieuwbouw. In het belang van de afronding van het centrumplan dient het opstellen van concrete 
bouwplannen voortvarend te worden opgepakt. 
 
3. Aspecten 
Het stedenbouwkundig basisplan voor het gebied is bij de vaststelling van het centrumplan in 1997 
bepaald. Het plan omvat het laatste deel van de gebogen wand van het Koningsplein, bebouwing 
langs de Klaas Katerstraat en aan het water van de Blaak. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in 
het bestemmingsplan Centrum Noord dat is vastgesteld in 2003. In het bestemmingsplan is 
opgenomen dat behalve de realisering van woningen en commerciële ruimtes ook een bioscoop in 
het gebied zou kunnen worden gevestigd.  
 
In de bijgaande randvoorwaarden wordt beschreven welke uitgangspunten gelden voor de 
concrete uitwerking van de plannen. Beschreven worden zaken als bouwprogramma, parkeren, 
ontsluiting, verkeerstechnische randvoorwaarden, waterhuishouding enz. Voor een volledig 
overzicht wordt verwezen naar de bijlagen (tekst en tekening). Enkele punten verdienen een 
nadere toelichting of vragen bijzondere aandacht. 
 

1. Kuyperschool 
In de randvoorwaarden is aangegeven dat de voormalige Kuyperschool wordt 
gehandhaafd en in gebruik blijft voor jongerenactiviteiten. Het gebouw zal worden 
gerenoveerd. Daarbij zal de buitenzijde zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat worden 
teruggebracht. Inwendig zal een herschikking van functies plaatsvinden, waarbij 
aanvullende akoestische maatregelen worden genomen. Hiermee wordt enigszins 
vooruitgelopen op het in voorbereiding zijnde voorstel aan de raad om financiële middelen 
beschikbaar te stellen voor een ingrijpende renovatie van de Dr. Kuyperschool. Ook de 
naastgelegen woning Dr. Kuyperstraat 1 blijft gehandhaafd in wordt in de nieuwe plannen 
ingepast.  
 
Voor de marktpartijen die voor de ontwikkeling van het gebied worden uitgenodigd, is een 
volwaardige renovatie ven groot belang. Daarmee ontstaat duidelijkheid over de in de 
toekomst te verwachten kwaliteit van het woongebied, het geen zijn invloed heeft op de 
waarde van de te realiseren woningbouw.  
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2. Bioscoop  
In de achterliggende tijd is het stedenbouwkundig plan voor het gebied verfijnd. 
Onderzocht is op welke wijze een bioscoop inpasbaar zou kunnen zijn. Hiervoor is een 
marktverkenningonderzoek uitgevoerd en is overleg gevoerd met een geïnteresseerde 
bioscoopondernemer. Uit het onderzoek, waarvan de rapportage is bijgevoegd, blijkt dat in 
Ridderkerk  markt aanwezig is voor een bioscoop. Gelet op het grootschalig 
bioscoopaanbod in Rotterdam-Zuid, zou het een onderscheidende formule, bijvoorbeeld 
een servicebioscoop, de voorkeur verdienen. Hierbij wordt gedacht aan een voorziening 
met twee tot vier zalen een maximum aantal van circa 500 bezoekers. 
 
Het is van belang te onderkennen dat de haalbaarheid van een bioscoop hiermee nog niet 
vaststaat. Maar er zijn er zeker kansen. De voorziening heeft voor de aantrekkelijkheid van 
het centrum (met name ook voor jongeren) grote betekenis. Het is daarom de moeite 
waard de komst van een bioscoop binnen het plan te ondersteunen. 
 

3. Woningbouwprogramma 
Uitgaande van de inpassing van een bioscoop is in het plangebied ruimte voor in totaal 
120 topt 130 woningen. Overeenkomstig de uitgangspunten van het Centrumplan gaat het 
hierbij uitsluitend om appartementen. 
In de randvoorwaarden wordt uitgegaan van 50 huur woningen in de categorie “bereikbare 
huur”. Hiermee is aangesloten op de hiervoor met Stichting Woonvisie gemaakte 
afspraken in het kader van het woningbouwconvenant. 
In het programma zijn ten minste 15 woningen opgenomen die zijn bedoeld voor starters. 
 

4. Bestaande bomen 
In het gebied bevindt zich enkele bomen die voor de nieuwbouwplannen moet wijken. Bij 
de start van de centrumontwikkeling is bijzondere aandacht gevraagd voor een 
kastanjeboom op het terrein van de Kerstenschool. Het al dan niet kappen van deze boom 
verdient vanwege zijn omvang een nadere afweging. 
Inpassing van de boom in de nieuwbouw is niet mogelijk. De realisering van bebouwing 
langs de Willem Dreesstraat, die voor de stedenbouwkundige afronding van het centrum 
van essentieel belang is, zou sterk worden beperkt. 
Onderzocht is of verplaatsing van de boom haalbaar zou kunnen zijn. Gebleken is dat door 
de grootte van de boom een eventuele verplaatsing grote risico’s voor de toekomst van de 
boom met zich meebrengen. Bovendien zijn kastanjebomen extra kwetsbaar door de grote 
gevoeligheid voor ziektes. De kosten van verplaatsing worden – mede afhankelijk van de 
nieuwe locatie – globaal geschat tussen € 30.000,- en € 50.000,-. Een dergelijke uitgave 
wordt voor het behoud van één boom als niet verantwoord beschouwd. 
Overigens is wel voorzien in de handhaving en inpassing van enkele grote platanen. 
Verder zijn in het gebied op diverse plaatsen nieuwe bomen voorzien, onder andere langs 
de Blaak en de Klaas Katerstraat. 
 

5. Grondprijzen 
Voor de te hanteren grondprijzen zijn de grondprijzen die zijn vastgelegd in de Nota 
richtlijnen grondprijzen in Ridderkerk richtinggevend. Verder wordt rekening gehouden met 
de grondexploitatie Centrumplan, waarin de kosten en opbrengsten van het totale plan zijn 
opgenomen. 

 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling van de voorgestelde randvoorwaarden zal een ontwikkelaar worden geselecteerd. 
Uit het traject van overleg en onderhandeling met ontwikkelaar en het opstellen van concrete 
bouwplannen zal blijken of het pakket van gemeentelijke randvoorwaarden volledig te realiseren is. 
 



Met betrekking tot de communicatie wordt voorgesteld de omwonenden binnenkort via en 
bijeenkomst te informeren over de voorgenomen ontwikkelingen in het gebied. Daarbij is van 
belang dat voor het gebied reeds sprake is van een vastgesteld bestemmingsplan waarin de 
gewenst ontwikkelingen zijn vastgelegd. Voorafgaand aan de vaststelling van het 
bestemmingsplan is het bij bestemmingsplannen gebruikelijke traject van inspraak en 
mogelijkheden voor bezwaar en beroep afgelegd.  
 
Aangezien de planontwikkeling voor dit deelgebied echter (zeker in de ogen van de omwonenden) 
enige tijd heeft stilgelegen is het goed om nu informatie te verstrekken over de huidige stand van 
zaken en het vanaf nu te verwachten planproces. In een informatiebijeenkomst kan dan tevens 
uitleg worden gegeven over het besluit tot handhaving van de Dr. Kuyperschool en de te 
verwachten renovatie. 
 
5. Consequenties PIJOFACH 
Geen 
 
6. Onderdeel van/relatie met directieprogramma 
Geen. 
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