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Gespreksnotitie voor Commissie Samen Wonen Agendapunt 4 

Verzoek voor de Commissievergadering van 7 april 2011 

Verzoek van Arianne Ripmeester 

 

Onderwerp: Oeververbinding Krimpen – Ridderkerk 

Aanleiding:  

Diverse berichten in media en beleidsstukken van met name andere overheidsorganen waren 
aanleiding voor de PvdA fractie om in februari 2011 schriftelijke vragen te stellen aan het college over 
de plannen omtrent een oeververbinding tussen Krimpen en Ridderkerk. De antwoorden op deze 
vragen zijn bijgevoegd en de daarbij behorende Raadsinformatiebrief d.d. 16 maart 2011, is 
opgenomen in de raadsbundel.(stukken bij agendapunt 8 voor de raad) 

Omschrijving: 

De Gemeente Ridderkerk bestaat uit een diverse oude dorpskernen en nieuwe wijken en heeft ca 
44.800 inwoners. Inwoners die veelal in het groene en gele kwadrant van Movisie worden ingedeeld: 
grote gemeenschaps- en burgerzin en gesteld op groen en rust. De wijk Bolnes ligt aan de rivieren en 
wordt door een slootje gescheiden van Rotterdam-Beverwaard. Ridderkerk ervaart een grote 
milieudruk van de omliggende snel- en vaarwegen. 

Belangrijk is het om het nog aanwezige groen rondom Ridderkerk te behouden. Enerzijds om 
Ridderkerk fysiek niet aan omliggende gemeenten te laten vasthechten en ook om fysiek een eigen 
identiteit te laten behouden, anderzijds om het noodzakelijke gevoel voor levensruimte van zowel de 
inwoners uit Ridderkerk als uit omliggende gemeenten in deze zeer dynamische regio te behouden.  

De dynamiek van de regio en het belang dat gehecht wordt aan de economische activiteiten hebben 
ervoor gezorgd dat is besloten om de Polder Nieuw Reyerwaard te ontwikkelen van agrarisch naar 
bedrijventerrein. Een ontwikkeling die, afhankelijk van de mate van zorgvuldigheid bij de inpassing, 
veel of te veel vraagt van de Ridderkerkse draagkracht ten aanzien van het (leef)milieu.  

Stadsregio en provincie hebben in de discussie rondom Nieuw Reyerwaard aangegeven Bolnes-Zuid 
‘vrij’ te houden. Een belofte waaraan deze overheden gehouden kunnen worden. Echter wanneer 
plannen voor een oeververbinding doorgaan zal dit gebied geen bedrijventerrein maar wel een 
verkeersterrein worden. Dat is dus een zware invulling in plaats van een groene of lichte ontwikkeling. 

Een brug veroorzaakt extra verkeersbewegingen. De verkeersafwikkeling op de Rijnsingel (Bolnes) is 
nu al een probleem, verdubbeling van de verkeersstroom kan alleen worden opgevangen ten koste 
van het aanwezige singelgroen en met een verhoogde milieuoverlast.  Daarnaast betekent een grote 
verkeersstroom op de singel dat de wijk Bolnes ‘afgescheiden’ wordt van de gemeente. Ridderkerk 
heeft ervaring op dit gebied aangezien de A16 de oude dorpskern Rijsoord en de A15 de kern 
Oostendam isoleert.  

In de beantwoordingsbrief van de schriftelijke vragen (d.d. 16 maart 2011) staat: 
 “het project zit thans nog niet in een formeel besluitvormingsproces, zodat van het indienen van 
zienswijzen nog geen sprake kan zijn. Op dit moment is het communicatietraject gestart, waarin 
natuurlijk wel een bestuurlijke opvatting over de diverse maatregelpakketten kan worden geventileerd. 
  
Eerst wanneer het bestuurlijk overleg met de Minister in mei/juni 2011 een resultaat oplevert, waaruit 
blijkt dat dit een project is dat ook door het rijk op termijn als een kansrijke oplossing wordt gezien 
kunnen de hiervoor geldende procedures worden gestart.” 

De PvdA fractie is ervan overtuigd dat de gemeente door een proactieve houding zowel bestuurlijk als 
ambtelijk, gesteund door de raad, invloed kan uitoefenen op het besluitvormingstraject. De PvdA 
fractie is van mening dat afwachten tot mei-juni 2011 tot het rijk zich heeft kunnen uitspreken over het 
kansrijk-zijn-op-termijn niet wenselijk is. 
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Doel presentatie: 

Van de presentatie door de projectorganisatie Rotterdam Vooruit wordt verwacht dat deze in ieder 
geval informatie aanreikt voor de volgende zaken: 

 Inzicht krijgen in de vraag of en in welke mate de overheden die samenwerken in Rotterdam 
Vooruit zich bewust zijn hoe de leefbaarheid en milieukwaliteit in de gemeente Ridderkerk onder 
druk staan. Dit zeker gezien de toekomstige extra belasting die de ontwikkeling van de polder 
Nieuw Reyerwaard met zich mee gaat brengen.  

 Inzicht krijgen in hoeverre deze overheden zich rekenschap geven van de Ridderkerkse 
Structuurvisie en deze betrekken bij de ontwikkeling van plannen. 

 Staat de komst van een oeververbinding in verhouding met de belastbaarheid van de 
Ridderkerkse gemeente? Staat de draagkracht ten aanzien van (leef)milieu van Ridderkerk 
nieuwe ontwikkelingen nog wel toe? 

 Waarom wordt de A4-Zuid – waarvoor de raad al ten tijde van de vaststelling van de Structuurvisie 
een motie heeft aangenomen – buiten beeld gehouden?  BVR heeft toentertijd al aangegeven dat 
er diverse positieve effecten zijn van de A4-Zuid voor de Brienenoord – Algeracorridor.  

 Wat is de positie van het Openbaar Vervoer in Rotterdam Vooruit? 
 Inzicht krijgen in de vraag of er voordelen (brug en tunnel) zijn voor Ridderkerk, en zo ja welke? 
 Naast de nu berekende stromen zal er ook een aanzuigende werking van de nieuwe infrastructuur 

uitgaan, zowel ten aanzien van verkeer als economische ontwikkeling, waarbij het laatste weer 
opnieuw een grotere verkeersdruk genereert? Hoe is die berekend c.q. daarmee rekening 
gehouden? 

 Inzicht krijgen in de onderzochte en mogelijke alternatieven 
 Inzicht krijgen in het besluitvormingstraject en de rol van de raad daarin. 

Doel bespreking/beraad in commissie en raad 

 Bespreken of er voldoende informatie is voortgekomen uit de presentatie mede voor het te voeren 
debat in de raad.  

 Informatie verzamelen om in de raad van 20 april a.s. een unanieme motie vast te stellen of brief 
op te stellen waarin het standpunt van de raad van Ridderkerk m.b.t. de oeververbinding staat 
verwoord.  

De PvdA fractie hecht er belang aan om vaker en intensiever geïnformeerd te worden en verzoekt de 
commissie Samen wonen om de oeververbinding minimaal eens per kwartaal te agenderen. 


