
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN RIDDERKERK  
5 SEPTEMBER 2019 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  dhr. J. Stip 

Commissiegriffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Burgerleden Mw. M. Dirks, de heren P. van Veelen, M. Lagerwerf,  

M. Kamsteeg, M. Huizer, M. Bravenboer, M. Borst. 
Van de zijde van het college de wethouders de heren M. Oosterwijk, M. Japenga 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4 
bij agendapunt  5 
bij agendapunt 6 
bij agendapunt 7 
bij agendapunt 8 
 

 
Dhr. B. Verhoeven 
Dhr. M. Rienks 
Dhr. B. Verhoeven 
Mw. S. Embregts 
Mw. K. Spionjak 

het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld  
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
Ingesproken heeft de heer G. Kok over het distelverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening 
(bijgevoegd). 

 

3. Vaststellen besluitenlijsten commissievergaderingen Samen wonen d.d. 6 juni, 27 juni 
en 4 juli 2019 

 
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 
Besluitenlijst 4 juli 2019 
 
Ten aanzien van de toezeggingen: 
 
1. Sporthal P.C. Hooftstraat. Portefeuillehouder is wethouder dhr. H. van Os. De toezegging wordt 

overgezet naar de commissie Samen wonen. 
2 Beleidsplan afval. De raad wordt geïnformeerd over aanbesteding. De raad ontvangt morgen 

hierover een raadsinformatiebrief. De raad ontvangt voor zijn vergadering van november een 
voorstel over de Afvalstoffenverordening. Afspraak Nederland Schoon is gevoerd, hierover volgt 
RIB in oktober. 

3. Eneco zienswijze procedure. De raad kan een raadsinformatiebrief verwachten in september. De 
commissie besluit dat deze dan voor de eerstvolgende commissievergadering wordt 
geagendeerd. Het schrijven van een gespreksnotitie is dan niet nodig. 

4. HOV-visie gesprek. Gesprek is geweest, is afgedaan. 
6. Verordening verzilvering. De evaluatie wordt uitgevoerd en de raad wordt over de resultaten 

geïnformeerd met een raadsinformatiebrief die hij krijgt in het 4e kwartaal. 
7. Bestemmingsplan Rembrandtweg. De informatie is doorgegeven. Is afgedaan. 
8. Verordening Woonruimtebemiddeling. De suggestie is doorgegeven. Is afgedaan. 
9. Actieplan geluid. RIB stand van zaken geluidsscherm West is ontvangen. Is afgedaan. 
10. Verhogen onderhoudsniveau wegen. Informatie is ontvangen, is afgedaan. 
11 Afvalbeleidsplan. RIB uitvoeringsplan is ontvangen en is voor deze vergadering geagendeerd. Is 

afgedaan. 
12. Afvalbeleidsplan. Plaatsingsplan ondergrondse containers. Streefdatum eind/begin 2020. 
13. Jaarstukken 2018. Beantwoording is ontvangen. Is afgedaan. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
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4. Vast te stellen bestemmingsplan ‘Markstraat’ 

 
Zonder vragen en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te 
behandelen. 
 

5. Vervangende vaststelling bestemmingplan Ruimte voor ruimte Pruimendijk 228-A 

 
Na vragen, beantwoording en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 

6. Ontwerpverklaring van geen bedenking ‘Ringdijk 38 – 42’ 

 
Na vragen, beantwoording en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING  te behandelen. 
 

7. Verordening Starterslening Ridderkerk 2019 

 
Na vragen, beantwoording en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 

8. Raadsinformatiebrief Uitvoeringsplan ‘Afval en grondstoffen Ridderkerk 2019-2023’ 

 
In het kader van het stimuleren van de scheiding van afval verzoekt de commissie dat bij de thans 
uitgevoerde wisseling van containers hetzelfde aantal gft-containers wordt gegeven als ingenomen, 
onder de restrictie dat, na besluitvorming over de tarieven door de raad in december, een aantal 
gtf-containers moet worden ingeleverd of voor dat aantal betaald moet worden of de gft-containers 
behouden kunnen worden zonder extra betaling.  
Het college zal uiterlijk eind volgende week (week 37) daarop een reactie geven. Daarbij wordt ook 
aangeven of in voorkomende gevallen nog tijdelijk van het aantal oude gft-containers gebruik 
gemaakt kan worden. 
 
De suggestie om op de gemeentelijke website een duidelijke verwijzing te maken (bijv. banner) 
naar de informatie op de site van de NV BAR Afvalbeheer wordt meegenomen. 
 
Er wordt gesproken met instellingen die de mogelijkheid bieden oud-papier bij hen in te leveren. 
Nagegaan wordt of de Kringloop Noordenweg deze mogelijkheid biedt. 
 
Beantwoord zullen worden de vragen: 

1. Of ondergrondse papiercontainers gechipt zullen worden, of dat deze openbaar en voor 
een ieder te gebruiken blijven. 

2. Of de inwoners zien of een ondergrondse container vol is, zodat onnodige klepbewegingen 
worden voorkomen. 

3. Of de ondergrondse container geplaatst ter hoogte van Het Huys ten Donck zal worden 
hergebruikt. 

4. Wat het aantal minicontainers is dat in reserve wordt gehouden.  

9. Stand van zaken Regionale Energie Strategie 

 
Op 26 september a.s. wordt hierover een openbare commissiebijeenkomst Samen wonen 
gehouden. 
 

10. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

11. Mededelingen college 

 
Er zijn geen mededelingen. 
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12. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

13. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 

14. Ter kennisneming: overige stukken 

 
De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.05 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 oktober 2019, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    dhr. J. Stip     
 

COMMISSIE SAMEN WONEN 
(bijgewerkt tot en met 5 september 2019) 

 
 

LIJST MET ACTIES  
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 22-05-17 Afvalbeleid 
Ridderkerk 

Om de effecten van alle stappen in het 
proces te volgen brengt het college 
per kwartaal in de commissie Samen 
wonen verslag uit. 
Raadsinformatiebrieven worden direct 
geagendeerd. 

Japenga 
 
 

Doorlopend 
 

 
 

 
LIJST MET TOEZEGGINGEN 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 7-3-19 Beleidsplan Afval 
en grondstoffen 

a. Nog dit jaar stappen gemaakt zullen 
worden om ook het maatschappelijke 
middenveld (verenigingen, kerken en 
scholen) mee te nemen t.a.v. 
afvalscheiding. 
b. De raad wordt geïnformeerd welke 
partij uit de aanbesteding na-scheiding 
is gekomen en op basis van welke 
voorwaarden. 
c. In de loop van dit jaar moet de 
Afvalstoffenverordening worden 
aangepast en daarin kan op specifieke 
zaken worden ingegaan, zoals de 
inzameling van incontinentiemateriaal. 
d. Met Nederland Schoon zal worden 
doorgesproken over de actie om 
kleine flesjes uit het afval te krijgen. 
 

Japenga a. .4e Kwartaal 
 
 
 
 
b. Raad ontvangt 
RIB 6 september 
 
 
 
c. raad 21 nov ‘19 
 
 
 
d. Overleg is 
geweest, volgt 
RIB in okt. 
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

2. 7-3-19 
5-9-19 

Eneco zienswijze 
procedure 

De raad zal aan de ‘voorkant’ 
betrokken worden bij de keus wat 
gedaan zal worden met de opbrengst 
verkoop aandelen Eneco. De raad 
ontvangt hierover een RIB. 

Oosterwijk 
 
Griffier 

September 2019 
 
RIB agenderen 
voor commissie 
vergadering 

3. 28-3-19 Integrale visie op 
groen 

Als de visie wordt overgelegd, zal een 
globale raming van de kosten worden 
gegeven. 

Meij Jan. 2020 

4. 9-5-19 
5-9-19 

Verordening 
verzilverlening 

Resultaten evaluatie alle 
leningsregelingen worden meegedeeld 
in RIB 

Oosterwijk 4e kwartaal ‘19 

5. 27-6-19 Afvalbeleidsplan Als plaatsingsplan ondergrondse 
containers er is, krijgt raad inzage. 

Japenga Eind 2019/begin 
2020 

6. 4-7-19 Jaarstukken 2018 De raad kan informatie verwachten 
over de vereenvoudiging jaarlijkse 
vergunningverlening 

Japenga 4e kwartaal 2019 

7. 5-9-19 RIB 
Uitvoeringsplan 
Afval 

Een aantal vragen zal schriftelijke 
worden beantwoord. 

Japenga  

8.  5-9-19 RIB 
Uitvoeringsplan 
Afval 

Reactie op verzoek t.a.v. wisseling gft 
containers 

Japenga Week 37 

9. 5-9-19 RIB 
Uitvoeringsplan 
Afval 

Suggestie verwijzing site gemeente 
naar site NV BAR Afvalbeheer wordt 
meegenomen. 

Japenga  

10. 5-9-19 RIB 
Uitvoeringsplan 
Afval 

Er wordt nagegaan of Kringloop 
Noordeweg mogelijkheid biedt oud-
papier te brengen. 

Japenga  

 
Inspreekbijdrage van de heer G. Kok 
 
Geachte commissieleden, 
Ik zal mij eerst voorstellen. Ik ben Gerrit Kok en woon aan……….Aldaar heb ik samen met mijn 
vrouw een glastuinbouwbedrijf van 1 ha. 
Ook mijn buurman dhr. …….die ik ook vertegenwoordig heeft 1 ha glas verdeeld over twee locaties 
te weten aan de linker en aan de rechter zijde direct naast ons bedrijf. 
Ik heb spreektijd aangevraagd om mijn ingezonden brieven van 26-juni 2019 waarin ik vraag om 
het behoud van de distelverordening extra te motiveren. 
Mevrouw … van de natuurvereniging heeft een verzoek ingediend om de distelverordening uit de 
APV te schrappen. 
Ik haar betoog hoe nuttig de distels zouden zijn vermeld ze onder andere ook dat de distelzaden 
zich niet verder dan 20 meter verspieden omdat het distelpluis de zaden dan al heeft laten vallen. 
Ik wil hierbij nog opmerken dat al zou ze gelijk hebben de zaden zich in 5 jaar tijd 100 meter 
verplaatst zullen hebben.  
Bovenstaande heb ik al weerlegd in mijn schrijven van 26 juni jl. omdat onze ervaringen anders zijn 
namelijk dat de distelzaden over honderden meters verspreid worden door middel van de wind. 
Om nogmaals te bewijzen dat dit zo is heb ik afgelopen morgen een rondje door een gedeelte van 
de kas gemaakt en daar de jonge distels uitgetrokken en verzameld, welke ik in een plastic zak 
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aan u wil tonen en tevens wil overhandigen. De griffier heeft mij gezegd dat na afloop van de 
vergadering hij de inhoud aan u zal tonen. In dit zakje zitten honderden jonge distels welke in de 
kas zijn ontkiemd.  
De dichtstbijzijnde distelhaard is hemelsbreed naar ik inschat tussen de twee en driehonderd meter 
van ons bedrijf verwijderd. Dit is aanmerkelijk meer dan de 20 meter waar mevrouw …… over 
spreekt. Dit sluit tevens aan bij de stukken die ik in mijn vorig schrijven bijgevoegd had uit de 
Boerderij en de Boerenbond waarin ook zij schrijven dat de distelzaden grote afstanden kunnen 
afleggen. 
Ik persoonlijk probeer altijd de disteltjes zo vroeg mogelijk te verwijderen hetgeen veel uren arbeid 
kost. Ook moet ik met name buiten aan de slag met chemische middelen om de daar ontkiemde 
distels te bestrijden. Ik bemerk dat de overlast de laatste jaren sterk is toegenomen. Dit heeft te 
maken met het Waalbos en een perceeltje grond welke ligt tussen de Pruimendijk, A16 en het 
Schalksedijkje.  Het zal met name in de toekomst ook steeds moeilijker worden om de distels te 
bestrijden omdat de middelen die daar geschikt voor zijn op de zwarte lijst staan en mogelijk uit de 
roulatie zullen gaan. Als dat gebeurt staan we machteloos tegen deze (on)kruid. Tevens ben ik 
geen voorstander van het gebruik van chemische middelen omdat deze het grondwater vervuilen 
met alle gevolgen van dien. 
Ik heb ook twee foto`s die vandaag gemaakt zijn van in de kas van mijn buurman dhr. ….. bij me. 
Hierop is te zien hoe een kas welke is gebruikt voor vermeerdering van uienzaad onder de distels 
is gelopen. 1 distel kan uitgroeien tot een grote plek met meerdere scheuten omdat ondergronds 
de wortels zich vertakken. Tijdens de teelt wordt gebruikgemaakt van bijen voor de bestuiving 
zodat er geen chemische bestrijding mogelijk is tijdens die teelt. 
Zo kunt u zien dat een distel een bedreiging is voor de gehele Agrarische sector maar ook voor de 
winning van drinkwater en ik vraag u vriendelijk doch ook dringend voor het behoudt de 
distelverordening in de APV. 
 
Bedankt voor uw aandacht. 
 


