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Akkoord over hoofdlijnen toekomst Stormpolder en omgeving  

Een aantal overheden en het bedrijfsleven hebben afspraken op hoofdlijnen gemaakt 

over de toekomst van Stormpolder en omgeving. De afspraken zijn bedoeld om een 

goede economische ontwikkeling van de bedrijven mogelijk te maken en tegelijk 

woningen te kunnen bouwen zonder dat die last hebben van de bedrijven. Ook de 

bereikbaarheid (over weg en water) en de toegankelijkheid van recreatiegebieden komen 

in de afspraken aan de orde. 

De afspraken zijn gemaakt door de gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel, 

Ridderkerk en de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde. Ze zijn vastgelegd in een 

‘Gebiedsprofiel Rivierenland’. De stadsregio Rotterdam was voorzitter van het overleg, 

waaraan ook enkele grote ondernemingen uit de omgeving hebben deelgenomen.  

Watergebonden 

De Stormpolder wordt in het gebiedsprofiel beschreven als een centrum van maritieme 

bedrijvigheid en maakindustrie. Voor de watergebonden bedrijven is het van 

levensbelang dat zij voldoende kaderuimte houden.  

Op en in de omgeving van de Stormpolder willen gemeenten in de toekomst woningen 

kunnen bouwen, bijvoorbeeld aan de oevers van de Nieuwe Maas bij Rotterdam en 

Ridderkerk en op bedrijventerreinen die misschien hun functie zullen verliezen.  

De betrokken gemeenten zullen niet aandringen op het verkleinen van de geluidszones 

waarbinnen de bedrijven in de Stormpolder moeten werken. Als er bedrijventerreinen vrij 

komen, zullen die in de eerste plaats beschikbaar komen voor maritieme bedrijvigheid, 

maar zo’n uitbreiding dat mag niet leiden tot geluidhinder waardoor woningbouw in de 

omgeving onmogelijk zou worden.  

Landschap 

Het gebiedsprofiel streeft naar het verfraaien van het landschap en het aanbieden van 

meer recreatiegebieden, onder meer door het aanleggen van natuurwandelpaden, het 

verbeteren van het fietsnetwerk en het toevoegen van recreatiepontjes. 

De bereikbaarheid van het gebied moet worden verbeterd, vooral bij de Algeracorridor. 

Nieuwe vormen van vervoer over water kunnen daaraan een bijdrage leveren.  

Uitvoeringsagenda 

De gemeenteraden zullen het profiel de komende maanden bespreken. Het profiel is een 

eerste stap en zal worden gevolgd door een uitvoeringsagenda. Elke gemeente blijft 

daarin verantwoordelijk voor haar eigen projecten.  

Het overleg tussen de gemeenten stond onder voorzitterschap van mw. C. Mourik, die in 

het bestuur van de stadsregio Rotterdam is belast met de portefeuille Rivierzones. De 

betrokken bestuurders zijn de wethouders zijn S. Stout (Ridderkerk), J. van Winden 

(Capelle aan den IJssel), J. Blankenberg (Krimpen aan den IJssel) en portefeuillehouder 

W. Boonzaaijer van de deelgemeente IJsselmonde.  
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Noot voor de redactie  

Het gebiedsprofiel is te raadplegen op www.stadsregio.nl. (Actie BZC!) 

Meer informatie over dit onderwerp via de woordvoerder van de stadsregio Rotterdam, 

Pieter Maessen, 06 – 2278 0688 of p.maesen@sr.rotterdam.nl. 

 

Beoogde veranderingen in het gebied 

van de Stormpolder zijn omgeving. 

http://www.stadsregio.nl/
mailto:p.maesen@sr.rotterdam.nl

