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Onderwerp: Brief inzake afdoening Motie 2011- 47 Leegstaande Kantoorpanden 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Uw raad heeft bij de vaststelling van de Woningbouwstrategie in januari 2011 een aantal 
amendementen en moties aangenomen. Eén van die moties (2011 – 47) heeft betrekking op het 
ombouwen van leegstaande kantoorpanden naar starterswoningen. Wij sturen u deze brief om 
duidelijkheid om aan te geven hoe wij met de motie zijn omgegaan. 
 
De strekking van de motie 
U heeft ons het volgende verzocht: 
 

- te onderzoeken welke leegstaande kantoorpanden in aanmerking komen om omgebouwd 
te worden tot starterswoningen; 

- te onderzoeken of een transformatie van leegstaande kantoorpanden naar 
starterswoningen op korte termijn mogelijk is; 

- uw raad in juni 2011 van de uitkomsten van het onderzoek op de hoogte te stellen. 
 
De overwegingen uit de motie 
 
Er is vraag naar starterswoningen en we willen jongeren vasthouden in Ridderkerk. 
 
De jongeren, die weg trekken uit Ridderkerk zijn vooral jongeren, die vertrekken naar een 
nieuwbouw eengezinskoopwoning. Dergelijke woningen zijn in Ridderkerk al langere tijd niet of in 
geringe mate gebouwd. In Barendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht was/is er een groter aanbod voor 
het kopen van een dergelijke woning. Uit de Woontest Ridderkerk blijkt eveneens, dat junioren 
(vanuit hun portiekwoning zonder lift) willen doorstromen naar een eengezinswoning in de 
koopsector. 
 
Uit het advies van de Jongerenraad van 18 januari 2011 kunnen wij niet duidelijk herleiden, wat 
door hen als een starterwoning wordt gezien. Zij leggen vooral ook een relatie met koop en 
betaalbaar. Uit de Woontest /Woningbouwstrategie is vast komen te staan dat er in Ridderkerk een 
overschot is aan portiek etagewoningen en kleine eengezinswoningen.  
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Onderwerp: Brief inzake afdoening Motie 2011- 47 Leegstaande 
Kantoorpanden (vervolg)   
 
Er zijn diverse kantoorpanden op locaties nabij voorzieningen en openbaar vervoer die reeds 
jarenlang leegstaan. 
 
Wij gaan er vanuit, dat u dan doelt op panden, die in de woonomgeving staan. Daarmee kan 
bedoeld zijn: 
 

- een te koop staand pand aan de Verlengde Kerkweg 25 (totale oppervlakte 985 m2, te 
koop voor € 1.250.000,- ex BTW); 

- delen van een kantoorverzamelgebouw aan de Houtzaagmolen in Drievliet  
 

Deze kantoorpanden na verbouwing een redelijk snelle toevoeging kunnen zijn aan de voorraad 
starterwoningen. 
 
Er zijn geen initiatieven van eigenaren van kantoorpanden bekend om op deze wens in te spelen.  
(Wel van diverse toeleveranciers, die hun diensten aanbieden).  
 
Woonvisie heeft in het centrum van Drievliet een kantoorgebouw gesloopt. Het spiegelbeeld van 
het nu (deels) te huur staande pand aan de Houtzaagmolen. Voordat die beslissing tot sloop is 
genomen, is er in opdracht van Woonvisie onderzocht of het pand kon worden verbouwd tot 
appartementen voor starters op de woningmarkt. 
Het resultaat van dat onderzoek is geweest, dat sloop/nieuwbouw technisch en financieel een 
betere optie was. 
 
Onze reactie en conclusies 
 

- In z’n algemeenheid komen de leegstaande kantoorpanden, die in de woonomgeving 
staan voor verbouw in aanmerking. Concreet kunnen wij er dan op basis van 
beschikbaarheid / volledige leegstand slechts één noemen: het pand aan de Verlengde 
Kerkweg 25. 

- De kans op een transformatie op korte termijn van leegstaande kantoorpanden naar 
starterwoningen achten wij zeer gering. Dit wordt mede ingegeven door het feit, dat deze 
vraag ons niet bereikt vanuit de markt. Daarbij komt de ervaring, die Woonvisie heeft 
opgedaan met onderzoek naar de verbouwmogelijkheden van het kantoorpand in centrum 
Drievliet. 
 

Wij staan uiteraard open voor het bespreken en faciliteren van initiatieven van derden. We volgen 
daarbij de ontwikkelingen in de markt. Specifiek volgen wij de ontwikkelingen rond het pand aan de 
Verlengde Kerkweg en de mogelijke initiatieven van externe partijen. 
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en stellen u voor de motie 
hiermee als afgedaan te beschouwen. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele      mw.A. Attema 


