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dagelijks bestuur 
vergadering 12 december 2012. 

 

agendapunt 12 
  

10 februari 2012 
 
Onderwerp: 

Programma Rivierzones: Gebiedsprofiel Rivierenland. 
 
 
Gevraagde beslissing: 
1. het Gebiedsprofiel Rivierenland vast te stellen. 

 

 
Portefeuillehouder: 
Mourik.  
 
 
Samenvatting: 
In het Gebiedsprofiel Rivierenland hebben de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen 

aan den IJssel, Ridderkerk, Rotterdam (deelgemeente IJsselmonde) en de stadsregio een 
gezamenlijk perspectief geformuleerd op de (her)ontwikkeling van de oevers rond de 
Stormpolder. Tevens zijn er diverse gesprekken gevoerd met ontwikkelende partijen 
omtrent de invulling van het Gebiedsprofiel. 
Dit perspectief spreekt zich uit voor behoud en groei van het maritieme cluster op en rond 
de Stormpolder. Dit gezamenlijke perspectief is van belang omdat dit de leidraad vormt 

voor de verdere uitwerking van de ruimtelijke plannen en ambities van de verschillende 

partners.  
Door het Gebiedsprofiel Rivierenland vast te stellen, hebben de gemeenten zich verbonden 
om afspraken te maken over slim(mer) faseren van hun ruimtelijke plannen en ambities en 
de daarbij horende programmatische invulling.  
 
In het Bestuurlijk Overleg Rivierenland, d.d. 8 november 2012, is afgesproken nog dit 

kalenderjaar het Gebiedsprofiel vast te stellen door de partijen, i.e. de gemeenten 
Krimpen a/d IJssel, Capelle a/d IJssel, Ridderkerk, gemeente Rotterdam en stadsregio 
Rotterdam. 
 
De vaststelling van het gebiedsprofiel is de eerste belangrijke stap in het project 
Rivierenland waarna het vaststellen van een gezamenlijke uitvoeringsagenda kan worden 
bepaald. 

 
 
Financiële consequenties: 
n.v.t. 
 
 
Communicatie: 

Persbericht en Regiojournaal.  
 
 
Afgestemd met: 
Ridderkerk, Krimpen a/d IJssel, Capelle a/d IJssel en Rotterdam. 
 

 
Verdere procedure: 
n.v.t. 
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Adviezen: 
1. Advies controller:  

akkoord;  
2. Advies portefeuillehouder:  

akkoord. 

 
 
Bijlage(n):  
1. Gebiedsprofiel Rivierenland;  
2. Persbericht (wordt u ter vergadering uitgereikt).  
 
 

Toelichting: 
 

Aanleiding 
Aan weerszijden van de oevers van de IJssel en Nieuwe Maas hebben de gemeenten 
Krimpen, Ridderkerk, Rotterdam en Capelle a/d IJssel de ambitie om nieuwe woonlocaties, 
toegankelijke oevers en hoogwaardige werkgebieden te realiseren. De ontwikkeling van 

deze locaties tot exclusief-suburbane woonmilieus verloopt in de praktijk moeizaam. De 
gemeenten hebben geen grondposities langs de rivier en de ambities van de 
projectontwikkelaars en gebiedseigenaren leiden niet automatisch tot meer diversiteit aan 
woonmilieus, exclusief wonen aan het water en een hogere kwaliteit van de openbare 
ruimte. De ontwikkeling van grote aantallen woningen langs de rivier kan bovendien zorgen 
voor concurrentie met de eigen gemeentelijke herstructureringslocaties.  
Een tweede opgave die sterk sturend is voor de haalbaarheid en fasering van de 

woningbouwambitie is de vraag wat de lange termijn ontwikkeling is van de werklocaties op 
en rond de Stormpolder. Als laatste is het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie 

op het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied bepalend voor de ontwikkeling van 
nieuwe woon- en werklocaties rond de rivier. 
 
Ambitie  
De ambitie die deze overheden delen is helder: integrale afstemming van de verschillende 

gebiedsontwikkelingen langs de rivier en op korte termijn een aantal acties tot realisatie 
brengen. Het betreft hier de gebiedsontwikkelingen op de Stormpolder (Krimpen), het 
YVC/Albatros-terrein (Capelle), het Verolme-terrein (Rotterdam-IJsselmonde) en drie 
woningbouwlocaties in Ridderkerk (Schram, 3Rivieren en Schiepo). Het gebiedsprofiel 
beantwoordt aan de ambitie door middel van een integrale doorkijk (2030) op het gebied 
Rivierenland en het toepasbaar maken van deze doorkijk met instrumentarium. 

 
Doel 
Het gebiedsprofiel is een integrale en strategische verkenning van de ontwikkelingen langs 

dit deel van de rivier. Het geeft een beeld van hoe dit gebied de komende jaren zal 
veranderen en welke kansen en risico’s dit met zich meebrengt en welke opgaven 
gemeenschappelijk zijn. Het gebiedsprofiel is een leidraad voor een gezamenlijke agenda 
en uitvoeringsprogramma om de komende jaren te sturen op meer kwaliteit en samenhang 

tussen gemeentelijke en regionale projecten.  
Het doel is met alle partijen een uitvoeringsprogramma en uitvoeringsafspraken te maken. 

 
Werkafspraken uit het Gebiedsprofiel Rivierenland 
De 4 gemeenten en stadsregio stellen het gebiedsprofiel Rivierenland vast naar aanleiding 
van het bestuurlijk overleg van 8 november 2012 in het eigen college/DB;  

 De gemeenten zetten zich in om samen met bedrijven/ontwikkelaars de activiteiten 
uit het Gebiedsprofiel tot uitvoering te brengen en benoemen daarvoor een 
coördinator (actie stadsregio);  

 Gemeenten en stadsregio spreken af hoe ze omgaan met de uitkomsten van de 
geluidsinventarisatie:  

o Constateren dat de inventarisatie (DCMR, mei 2012) ruimte geeft aan het 
maritieme cluster op en rond de Stormpolder én voor de transformatie van 
Verolme.  

o De ontwikkeling van beide oevers is mogelijk en kan door partijen worden 
uitgewerkt.  

o Conform de ‘toelichting geluidsinventarisatie’ dd 12 september van de 
gemeente Krimpen a/d IJssel.  
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 Krimpen aan den IJssel:  

o maakt een bestemmingsplan voor de Stormpolder en stemt dit af met de 
partners uit het gebiedsprofiel.  

o ontwikkelt op basis van een herstructureringsplan voor de Stormpolder een 
zonebeheerplan dat het ook in de toekomst mogelijk maakt om milieu- en 
geluidsruimte op en rond de Stormpolder te segmenteren/verdelen, 
gebaseerd op ambities van de bedrijven en met behoud van flexibiliteit op 
de Stormpolder.  

o ‘bewaakt’ (voor zover dat juridisch op dit moment al mogelijk is) de 
uitkomsten van de geluidsinventarisatie van de DCMR (dd mei 2012) die 
het ook mogelijk maakt om Verolme te transformeren.  

 Capelle a/d IJssel maakt een bestemmingsplan voor het Albatrosterrein en stemt 
dit af met de partners van het gebiedsprofiel;  

 Ridderkerk en Rotterdam/IJsselmonde organiseren de afstemming van het 

woningbouwprogramma met de woningbouwontwikkelaars (zie verslag workshop 
woningbouw dd 27 maart 2012);  

 FME onderzoekt de haalbaarheid van de vestiging van een brede bedrijfsschool;  

 Partijen werken (samen met bedrijven op en rond de Stormpolder) ideeën uit om 
het imago te versterken van de maritieme bedrijvigheid, zie hiervoor ook de 
quickwins in het verslag van de workshop over het maritieme cluster dd 17 april 
2012).  

 Stadsregio Rotterdam organiseert een bezoek van de woningbouwontwikkelaars 
aan het maritieme cluster op de Stormpolder (IHC is gastheer);  

 
Vervolg 
Vaststelling van het gebiedsprofiel moet in 2013 leiden tot een gezamenlijke 

samenwerkingsagenda en een daaraan gekoppelde uitvoeringsorganisatie. De concrete 
uitvoering is aan de gemeenten en ontwikkelende partijen. De regio is procesaanjager, 

ondersteunt en faciliteert. De gemeenten en ontwikkelende partijen gebruiken het 
gebiedsprofiel om te komen tot concrete programma’s en projecten. Het gebiedsprofiel is 
tevens het toetsingskader voor de meer sectorale opgaven op het gebied van wonen, 
werken, groen en bereikbaarheid in dit deel van de stadsregio Rotterdam. 


