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COMMISSIE SAMEN WONEN   AGENDAPUNT 8 
 
Verzoek voor commissievergadering van: 18 mei 2010  
 
Verzoek van :      Peter Meij (CDA) 
  
Naam onderwerp:     Bestemmingsplan De groene schakel Noldijk 
 
 
 
Aanleiding 
Het college is sinds oktober 2009 bezig met het opstellen een ontwerp bestemmingsplan ‘Groene 
Schakel Noldijk’. Over het opstellen van het nieuwe ontwerp bestemmingsplan is geen overleg 
geweest met de raad. De raad is achteraf geïnformeerd. De procedure heeft als doel de bestemming 
van de boomgaard in Rijsoord te veranderen van agrarisch gebied met landschappelijke waarden 
naar groen/recreatief. 
 
Er bestaat echter geen dwingende noodzaak om het huidige bestemmingsplan ‘Veren Ambacht’ aan 
te passen. Het huidige bestemmingsplan voorziet namelijk in een wijzigingsbevoegdheid. Op grond 
daarvan is het college bevoegd om de agrarische bestemming te wijzigen in bestemming 
“groenvoorziening, tevens bestemd voor de instandhouding van de ter plaatse aanwezige waarden.” 
De bestemming groenvoorziening maakt ook recreatieve voorzieningen mogelijk.  
 
Met het stopzetten van de bestemmingsplanprocedure willen we rust brengen in Rijsoord. Het gebied 
van de boomgaard moet zijn landschappelijke uitstraling behouden. Als de discussie in het kader van 
Deltapoort is gevoerd, kunnen we opnieuw bezien of een bestemmingsplanprocedure moet worden 
gestart.  
 
Omschrijving 
Het gebied van de boomgaard Rijsoord is ‘landschappelijk waardevol’ en volgens bestaand beleid is 
een belangrijke rol weggelegd voor recreatieve ontsluiting c.q. bereikbaarheid van regiopark 
IJsselmonde/Randstedelijk groen. 
Op 17 mei 2004 heeft de rechter uitgesproken dat zowel de boomgaard als de windsingels aspecten 
zijn van ‘landschappelijke waarde’ en behouden moeten blijven. 
De gemeenteraad heeft met zijn motie 2009-122 uitgesproken niet mee te zullen werken aan wijziging 
van de huidige bestemming. 
 
Het provinciaal bestuur heeft geruime tijd geleden de Landinrichtingscommissie IJsselmonde ingesteld 
die het gebied van de boomgaard op de ’lijst van resthectares’ (Inrichtingsplan IJsselmonde) heeft 
gezet. De toebedeling van de ‘resthectares’ gaat in 2010 plaats vinden. In dat kader zijn geldmiddelen 
uit de rijksbegroting beschikbaar. 
Desondanks staat het gebied onder druk door de ontwikkelingen in de polder Nieuw Reijerwaard/ 
Greenport Barendrecht. 
 
De gemeenteraad wil de regie over het gebied behouden en wil voorkomen dat de bij motie 2009-122 
gedane uitspraak onbedoeld ter discussie komt te staan. 
Het college is de bestemmingsplanprocedure gestart zonder inhoudelijke afstemming vooraf met de 
gemeenteraad en voorlichting aan omwonenden. 
Het ‘ontwerp bestemmingsplan Groene Schakel Noldijk’ biedt onvoldoende rechtsbescherming voor 
het behoud van de landschappelijke waarde. 
De huidige bestemming voorziet in een wijzigingsbevoegdheid tot “groen/recreatieve invulling, met 
behoud van landschappelijke waarde” zodat er geen dwingende noodzaak bestaat tot wijziging van 
het huidige bestemmingsplan en het doorlopen van een procedure daartoe;  
 
Wat is nu het voordeel van het gebruikmaken van de wijzigingsbevoegdheid van het bestaande 
bestemmingsplan ‘Verenambacht’ boven het maken van een nieuw ontwerp bestemmingsplan 
’Groene Schakel Noldijk’?  
a) De landschappelijke waarden van de boomgaard en de windsingels blijven in tact. Bij het ontwerp 

bestemmingsplan ‘Groene Schakel Noldijk’ krijgt het gebied van de boomgaard de bestemming 
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‘Natuur’. Dat klinkt geruststellend, maar het streefbeeld wordt dan een “pad door een 
bloemenweide”. De termen boomgaard en windsingels komen in het nieuwe bestemmingsplan 
niet meer voor. De landschappelijke waarde van dit gebied wordt dus aangetast. Bij een 
bloemenweide moeten we denken aan een kruidenvegetatie, zoals klaprozen en boterbloemen 
(soort weiland).  

b) De gewijzigde bestemming ‘groenvoorziening’ maakt ook recreatieve ontsluiting en/of 
voorzieningen mogelijk wat nodig is voor de “resthectares”. 

c) Bij een procedure ‘ontwerp bestemmingsplan’ kan de provincie gebruik maken van de 
bevoegdheden van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Dat zou kunnen 
betekenen, dat de regie niet meer volledig in handen is van de gemeente Ridderkerk.  

 
Doel bespreking / beraad 
In overleg met het college de bestemmingsplanprocedure te staken. 
 


