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Ambtenaar: dhr. A. Fenger    tel: 0180 451641    a.fenger@ridderkerk.nl 

 
 

De (concept)notitie ‘Een zorgvuldige omgang met monumenten’ is naast andere onderdelen van het erfgoedbeleid op 19 februari 
2013 op een erfgoedavond besproken met monumenteneigenaren en belangstellenden. Voorafgaand aan deze bijeenkomst is de 
(concept)notie toegezonden. Op de avond en na afloop bestond de mogelijkheid te reageren op het stuk. De reacties op de 
(concept)notitie zijn hieronder opgenomen en voorzien van een ambtelijke reactie. Bij het vast te stellen beleid worden de 
participatiebijdragen integraal opgenomen als bijlage. 
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Introductie door wethouder Henk van Houcke:  
We hebben er in Ridderkerk voor gekozen om veel participatie te doen. In het coalitieakkoord staat dat ook. We willen gebruik maken van 
de kennis uit de samenleving. Alles wat u vanavond inbrengt zijn de bouwstenen om te komen tot goed beleid, uw bijdragen worden 
meegenomen bij de afweging.  
 

Nr. Advies/wens/opvatting/tip Gemeentelijke reactie  
1 Complimenten aan de presentatoren, het was heel interessant!  
2 Waarin onderscheidt het archeologiebeleid zich van het 

landelijke beleid? 
We sluiten aan bij de landelijke en provinciale beleidslijnen.  
Voor de gemeente is met name de vraag hoe ver je wilt gaan in de 
bescherming.  
Het concept beleid op het gebied van archeologie is vooral gericht op het 
beschermen van het bodemarchief wanneer er ingrepen in de bodem 
worden gedaan. Het zorgvuldig omgaan met de aanwezige 
archeologische (verwachtings)waarden staat centraal. De keuzes die 
hierin gemaakt worden sluiten aan bij andere gemeenten, waaronder 
Barendrecht en Albrandswaard. Bijvoorbeeld de vrijstellingsmaten die we 
toepassen. 
Hierin is een balans gezocht tussen enerzijds een zorgvuldige omgang 
met het bodemarchief en anderzijds een de belasting die dit kan geven 
voor initiatiefnemers in termen van tijd en kosten. 

3 Ik hoor veel over ‘cultuur’, maar weinig over de ‘natuur’. Hebben 
we in Ridderkerk niet te maken met fossiele sporen? 

We beperken ons vooral tot sporen van menselijk gebruik. 

4 Donken spelen toch ook een archeologische rol? Ja, vooral omdat we daar sporen van bewoning kunnen verwachten.  
5 U maakt onderscheid tussen erfgoedbeleid en 

archeologiebeleid. Kun je in bestemmingsplannen erfgoed 
Het archeologiebeleid wordt verankerd in de  bestemmingsplannen. In 
bestemmingsplannen kan, voor zover hier op basis van het 
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Nr. Advies/wens/opvatting/tip Gemeentelijke reactie  
opnemen, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? archeologiebeleid aanleiding voor bestaat, een regeling worden 

opgenomen die onderzoek verplicht stelt bij bodemverstoringen. 
 
Ten aanzien van het onderwerp cultuurlandschappen (erfgoed en ruimte) 
bestaat op basis van het Besluit ruimtelijke ordening sinds kort de 
verplichting om dit aspect mee te wegen in bestemmingsplannen. Dit is 
een van de aanleidingen voor de gemeente om dit onderwerp te 
betrekken bij het erfgoedbeleid. 
 
Overigens werd in Ridderkerk al nadrukkelijk rekening gehouden met 
cultuurhistorie in bestemmingsplan. Met het beleid zal dit nog intensiever 
gebeuren. 
 
Als een nieuwe Omgevingswet zou worden ingevoerd gaat er veel 
veranderen in de regelgeving van de ruimtelijke ordening. 
 
Inhoudelijk zal cultuurhistorie bij de afweging van ruimtelijke 
ontwikkelingen echter een rol blijven spelen. Het formuleren van wat wij 
hierin waardevol vinden blijft dan ook van belang. 

6 Heeft men niets te vertellen over de historische verhalen in de 
polders? Straks zien we die verhalen weggedrukt terug tussen 
torenhoge bedrijven. 

Een aantal polders hebben we geanalyseerd en gekeken of daar regels 
voor te bedenken zijn. Hier zijn we nog mee bezig. Ook wordt op dit 
moment gewerkt aan een herziening van het bestemmingsplan voor het 
Buitengebied.  

7 U erkent dat er heel waardevolle elementen in de omgeving zijn. 
Dat betekent ook dat beschermende maatregelen nodig zijn. Er 
is behoefte om alles zo snel mogelijk te operationaliseren. 
Anders ben je te laat. Laat het parallel lopen met het 
monumentenbeleid! 

Dat is ook de bedoeling.  

8 Leidt dit beleid ertoe dat de afspraken ook in het aanpalend 
beleid worden opgenomen, in termen van verkeersdrukte, 

Het erfgoedbeleid zal op de eerste plaats bij gebiedsvisies en 
bestemmingsplannen een rol spelen. Hierin kan dit belang naast andere 
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Nr. Advies/wens/opvatting/tip Gemeentelijke reactie  
andere bebouwing enz.? Gaat u niet alleen naar enkele delen 
kijken? 

aspecten een rol krijgen en kunnen verschillende belangen integraal 
worden afgewogen. 

9 Maak de afweging voor uw keuzes transparant.  We nemen uw tip ter harte en zullen daar ook in dit participatietraject 
rekening mee houden.    

10 Inspecties: wanneer waren de laatste en wat waren de 
bevindingen? 

De gemeente houdt periodiek inspecties bij de monumenten die in 
eigendom zijn van de gemeente. Het gaat om circa twee / drie keer per 
jaar. 

 11 Let op grondwater. Grondwater kan wel degelijk een rol spelen. 
Hierbij wordt ook de vraag gesteld wat de rol is van het 
waterschap in relatie tot het oppervlakte water. 

Er zijn geen signalen dat het grondwater een probleem geeft voor 
monumenten. In het (verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan is gekeken 
naar de grondwaterstanden in de gemeente. Tevens is hierin beschreven 
wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de gemeente en 
eigenaren.  
 
Bij (bouw)projecten geldt dat bij grondwateronttrekking die grote gevolgen 
voor de grondwaterstanden in de omgeving kunnen hebben een 
vergunning van de provincie vereist is. Bij de beoordeling van de 
vergunning kan de provincie onderzoek verlangen van de initiatiefnemer 
waarin wordt aangetoond dat het onttrekken van grondwater niet leidt tot 
problemen in de omgeving. Hierbij kunnen ook eisen worden gesteld 
zoals het infiltreren van water in de omgeving van de onttrekking. 
 
Het waterschap is verantwoordelijk voor het peil van het 
oppervlaktewater. De hoogte van het peil wordt in het peilbesluit 
vastgelegd. Over de verantwoordelijkheden van de gemeente en 
perceeleigenaren wordt in het (verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan 
ingegaan. 

12 Trillingen en grondwater: er staan nogal wat beweringen in het 
stuk, zijn die gedaan op basis van onderzoek? En: wat ligt er 
aan de basis van het stuk?  

In het kader van het (verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan is onderzoek 
gedaan naar de grondwaterstanden in de gemeente. Hieruit blijkt dat er 
geen sprake is van te lage grondwater standen. Er zijn in dit kader ook 
geen klachten bij de gemeente naar voren gebracht. Verder onderzoek 
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Nr. Advies/wens/opvatting/tip Gemeentelijke reactie  
ten aanzien van grondwater in relatie tot monumenten wordt dan ook niet 
als een zinvolle aanvulling gezien. 
 
Bekend is dat hinder als gevolg van trillingen kan voorkomen, onder 
andere in kwetsbare gebieden en ook bij monumenten. De inschatting dat 
dit normaal gesproken geen onaanvaardbare trillingen zijn is gebaseerd 
op (het ontbreken van) klachten die betrekking hebben op schade aan 
monumenten als gevolg van verkeerstrillingen. 
 
Er is geen indicatie dat zich constructieve problemen als gevolg van 
verkeerstrillingen voordoen bij monumenten. Hierbij wordt opgemerkt dat 
het veelal (verkeers)situaties betreft die sinds lange tijd bestaan.  
 
Bij monumenten zijn geen trillingsmetingen gedaan. Dit wordt gelet op 
bovenstaande niet noodzakelijk geacht. Uiteraard kunnen er specifieke 
situaties zijn waarvoor dit wel zinvol is. In de notitie is aangegeven dat, 
indien dit toch wenselijk wordt geacht, mogelijkheden bestaan nader 
onderzoek te doen naar verkeerstrillingen. 
 
In het kader van het beheer en onderhoud worden de wegen zorgvuldig 
in de gaten gehouden. 
 
Naar aanleiding van de reacties op de notitie is de werkwijze van de 
gemeente ten aanzien van verkeerstrillingen nader toegelicht, zie de 
bijlage bij dit document. 

13 Ten aanzien van het aanpalend beleid wordt gevraag het 
onderzoek dat nu ontbreekt verder uit te werken. Wij als 
bewoners herkennen ons niet in wat er staat. We hebben wel 
degelijk steeds klachten ingediend. Dit is een algemene tip. 

Zie ook hierboven. 
 
Er zijn inderdaad klachten bekend. Het is duidelijk dat er in enkele 
gebieden sprake is van  trillinghinder. Er is echter, met inachtneming van 
de geuite klachten, geen aanleiding om aan te nemen dat deze trillingen 
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Nr. Advies/wens/opvatting/tip Gemeentelijke reactie  
een aanvaardbaar niveau te boven gaan. Op basis van dit beeld wordt 
geconcludeerd dat er op dit moment geen aanleiding is voor verder 
onderzoek vanuit de gemeente.  
 
Naar aanleiding van klachten kan uiteraard wel gekeken worden naar 
specifieke situaties en voor zover hier aanleiding voor is gezicht worden 
naar oplossingen. 
 
Naar aanleiding van de reacties op de notitie is de werkwijze van de 
gemeente ten aanzien van verkeerstrillingen nader toegelicht, zie de 
bijlage bij dit document. 
 
Op basis hiervan is de conclusie dat er in het kader van het erfgoedbeleid 
geen aanleiding is om vanuit de gemeente verder onderzoek te doen. In 
de notitie is aangegeven dat, indien dit toch wenselijk wordt geacht, 
mogelijkheden bestaan nader onderzoek te doen naar verkeerstrillingen. 

14 De gemeente heeft een zorgplicht: 
 Neem trillingshinder en grondwater daarom wel mee. 

Wij moeten als bewoners aangeven wanneer er iets mis 
is, maar die zorgplicht is juist preventie! Zorgplicht is 
proberen te voorkómen dat er dingen mis gaan.   

 Het gaat er niet vooral om dat de gemeente schades 
moet vergoeden, maar dat de gemeente aan preventie 
moet doen.  

 Kost veel geld? Ja, natuurlijk. Maar achteraf verdien je 
dat terug: je hoeft ook geen schades te betalen. 

 Handhaven van afspraken is ook nodig.  
 Trillingen bij werkzaamheden: zet dit minder passief in 

dit stuk. Stel verplichtingen op. Anders komt er schade 
achteraf. Speel op een actievere manier in op projecten. 

De gemeente wil zorgvuldig omgaan met monumenten. Het aanpalende 
beleid dat een directe invloed kan hebben op de instandhouding van 
monumenten is in de notitie ‘Een zorgvuldige omgang met monumenten’ 
toegelicht.  
 
Met het voorgestelde lidmaatschap van de Monumentenwacht wordt voor 
eigenaren van een monument mogelijke problemen met de 
instandhouding inzichtelijk gemaakt. Hiermee wil de gemeente de 
monumenteneigenaren actief ondersteunen bij de instandhouding.  
 
Er is geen aanleiding te veronderstellen dat er sprake is van schade aan 
monumenten als gevolg van het niet zorgvuldig handelen van de 
gemeente.  
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Nr. Advies/wens/opvatting/tip Gemeentelijke reactie  
In kader van zorgplicht. 

 Laat de vuilophaaldienst met minder zwaar materieel 
over de dijklinten rijden. Zwaar vrachtverkeer geeft niet 
alleen hinder maar ook schade. 

 
Samenvattend: bekijk het aanpalend beleid in relatie tot de 
zorgplicht. En als je maatregelen neemt, zet die dan ook in je 
nota.  

Zie ten aanzien van grondwater en verkeerstrillingen ook hierboven. 
 
Handhaving vindt de gemeente ook van belang. 
 
Zoals in de notitie is aangeven beoordeeld de gemeente voorafgaand 
aan de realisatie van een project of voldoende rekening wordt gehouden 
met de kwetsbaarheid van panden in de omgeving. Naar aanleiding van 
de reactie is dit punt in de notitie aangevuld, zie ook paragraaf 3.3 uit de 
notitie. 
 
Het onderwerp van de vuilophaaldiensten is besproken met de collega’s 
van afval. De suggestie is bekend. De inzet van kleinere 
vuilophaalwagens is zeer kosten inefficiënt en betekent een aanzienlijke 
toename van de kosten voor het vuilophaal. Gelet hierop wordt hier niet 
voor gekozen. Hierbij wordt opgemerkt dat er anders dan hinder, geen 
aanleiding is te veronderstellen dat er als gevolg van de vuilnisophaal 
schade aan de panden zou ontstaan. 
 
In BAR-verband wordt gekeken naar mogelijke samenwerking voor de 
vuilophaal. In dat kader kunnen, als gevolg van schaalvergroting, 
mogelijkheden ontstaan voor de inzet van kleinere vuilniswagens voor 
kwetsbare gebieden. In de discussie over de toekomstige vuilophaal in 
BAR-verband wordt dit punt meegenomen. 
 
Als er binnen het beleidsveld concrete maatregelen worden genomen 
worden deze ook vermeld. 

15 Wat moet ik doen bij schade en overlast? Houdt de gemeente 
dat in de gaten? 

Als u klachten heeft kunnen deze gemeld worden bij de gemeente. Er 
wordt dan gekeken in hoeverre de situatie aanleiding geeft tot verder 
onderzoek en eventueel maatregelen. Hierbij heeft de gemeente een 
verantwoordelijkheid als wegbeheerder. Dit betekent echter niet dat in 
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Nr. Advies/wens/opvatting/tip Gemeentelijke reactie  
alle gevallen kan worden voorkomen dat er hinder als gevolg van 
trillingen blijft bestaan.  
 
Naar aanleiding van de reacties op de notitie is de werkwijze van de 
gemeente ten aanzien van verkeerstrillingen nader toegelicht, zie de 
bijlage bij dit document. 

16 Er zijn verschillende klachten en meldingen bij de gemeente 
neergelegd. Klachten kunnen ook worden meegenomen bij het 
maken van nieuw beleid. Zijn de klachten meegenomen bij het 
maken van dit beleid? 

Bij klachten wordt vooral gekeken naar praktische oplossingen voor het 
aangegeven probleem. 
 
We zijn het met u eens dat een klacht vaak eveneens een gratis tip kan 
zijn. 
 
Verder zijn de klachten meegenomen in het beeld dat de gemeente heeft 
van de ernst van de situatie ten aanzien van verkeerstrillingen op 
verschillende plekken.  
 
De klachten zijn indirect meegenomen in de notitie. Naar aanleiding van 
de reacties op de notitie is de werkwijze van de gemeente ten aanzien 
van verkeerstrillingen nader toegelicht, zie de bijlage bij dit document. 

17 Kun je piepschuim gebruiken in de wegen om trillingen te 
verminderen? 

Dit beleid is ervoor gericht op een zorgvuldige omgang met monumenten. 
Dit beleid gaat niet over praktische oplossingen. We kunnen deze vraag 
wel als tip zien en doorgeven aan technici die zich beraden op goede 
oplossingen voor specifieke overlastsituaties. 

18 Als alle mensen aanspraak gaan maken op het beschikbare 
budget, over hoeveel geld praat je dan? 

Per jaar gaat het om maximaal € 50.000,- .Dit is het bedrag dat voor de 
erfgoedsubsidie gereserveerd is. Dit bedrag kan niet worden 
overschreden.  

19 Grondwaterbeleid. De kerk is door het bouwen van het 
gemeentehuis verzakt. Die krijgen we niet meer omhoog! 

Bij (bouw)projecten geldt dat wanneer sprake is van grondwater 
onttrekking die belangrijke gevolgen voor de grondwaterstanden in de 
omgeving hebben een vergunning van de provincie is vereist (zie ook 
hierboven). De opmerking dat de kerktoren als gevolg van de bouw van 
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Nr. Advies/wens/opvatting/tip Gemeentelijke reactie  
het gemeentehuis zou zijn verzakt wordt niet herkend. 

20 Kelvin Wilson – bewoner van Ridderkerk - laat een presentatie 
zien waarin we meekijken in de verre geschiedenis van 
Ridderkerk. We zouden best een fietsroute kunnen uitstippelen 
door Ridderkerk aan de hand van boeiende verhalen over onze 
eigen geschiedenis. 

Applaus. Een erg boeiend verhaal waar Ridderkerk meer mee kan doen! 
Op 20 februari houdt Kelvin een presentatie hierover in de 
Oudheidkamer. 

21 Misschien goed idee om zo’n tour te organiseren in Ridderkerk 
op de Open Monumentendag.  

Laten we daar samen over verder denken. In het kader van de uitvoering 
van het erfgoedbeleid is ook ruimte voor dergelijke initiatieven.  

22 Kunnen die verhalen ook als erfgoed gezien worden?  Ja dat kan, maar dan gaat het heel breed worden. Voorlopig 
concentreren we ons voor déze opdracht op het fysieke beleid.  
Wel kunnen we er samen invulling aan geven bij de uitvoering van het 
erfgoedbeleid. We kunnen in de beleidsnota bijvoorbeeld vingerwijzingen 
opnemen. Om aan te geven: het stopt hier niet, dus verwijzen we naar. 
Dit beleid gaat over heden, toekomst en verleden.  
Laten we dit daarom op andere momenten en ook in andere vormen 
uitwerken! 
Wel een aantal van deze verhalen opnemen als decor voor het 
erfgoedverhaal. 

23 Het zijn niet alleen verhalen over de bebouwing, want ook de  
verhalen over het landschap zijn heel belangrijk! 

De gebiedsgerichte benadering van erfgoed zoals in het verhaal naar 
voren komt is juist gericht op het (stedelijk) landschap en gaat in op de 
ruimtelijk context van de individuele monumenten. Verhalen die 
gekoppeld zijn aan het landschap en de bebouwing spelen natuurlijk een 
belangrijke rol, zie ook hierboven. 

24 We hebben het over monumenten. Aan niemand van de 
monumenteneigenaren is vragen gesteld. Als je beleid op 
monumenten ontwikkelt, dan moet je bij de monumenten 
eigenaren zelf zijn! 

Het concept stuk is besproken op de erfgoedavond van 19 februari 2013. 
Voorliggend verslag is hier het resultaat van. Circa twee weken voor de 
avond zijn deze stukken toegezonden aan alle monumenteneigenaren.  

25 Participatiedocument bij de stukken, een vraag over punt 13: 
toezichthouders controleren of verkeersregels worden 
nageleefd. Wat kan een toezichthouder opleggen als sanctie? 

Zij kunnen geen sancties (verkeersboetes) opleggen. Wel kan melding 
gemaakt worden van overtredingen. 
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Nr. Advies/wens/opvatting/tip Gemeentelijke reactie  
26 Hang als proef camera’s op, want dan heb je bewijzen voor 

verkeersovertredingen. 
Camera’s worden slechts zeer beperkt ingezet. Dit is mede om de privacy 
te beschermen. Als camera’s worden gebruikt dan is het om de veiligheid 
en om overlast/criminaliteit tegen te gaan. 
 
Voor het handhaven van verkeersafspraken wordt niet geadviseerd om 
cameratoezicht in te zetten. 

27 Subsidiebeleid: de subsidieregeling is best aantrekkelijk, maar 
hij is ook niet zó geweldig. Liever meer generieke ondersteuning 
door preventie of door de aankleding van de straat. Voeg kleine 
subsidiepotjes samen om samen bijvoorbeeld een wijk aan te 
pakken in plaats van individuele huizen. Want voor een 
monumentenbezitter is deze subsidie niet interessant (te klein).  

Dit is mogelijk als de raad de subsidie op deze wijze wenst in te zetten. In 
de conceptregeling is gekozen om het onderhoud van individuele 
gemeentelijke monumenten te ondersteunen. Dit zou dan komen te 
vervallen.  
  
Mede gelet op het amendement (2012-68) van de gemeenteraad is 
gekozen voor de opzet om eigenaren van gemeentelijke monumenten te 
ondersteunen. Gemeend wordt dat, hoewel de regeling voor 
gemeentelijke monumenteneigenaren in financiële zin beperkt is, er wel 
degelijk een concrete bijdrage wordt geleverd aan de instandhouding van 
monumenten zeker in combinatie met een lidmaatschap van de 
Monumentenwacht. 
 
De suggestie is wel benoemd in de notitie als alternatief voor de 
voorgestelde subsidieregeling.  

28 Idee van monumentenwacht is goed.  Zie hierboven. 
29 De gemeente scheert alle monumenten over één kam, maar er 

zijn allemaal verschillende monumenten. Elk monument staat 
toch om een bepaalde reden op de lijst? 

Om tegemoet te komen aan de diversiteit van de monumenten en 
daarmee aan het verschil in onderhoudskosten is in het voorstel een 
onderverdeling gemaakt in categorieën. Hiermee is een gedifferentieerde 
regeling beoogd. Verder verfijning is mogelijk maar betekent voor de 
uitvoerbaarheid extra belasting. 
De voorgestelde regeling voorziet een tegemoetkoming in de kosten voor 
het onderhoud van de subsidiabele delen van een monument. 
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Nr. Advies/wens/opvatting/tip Gemeentelijke reactie  
Dit betekent in principe alleen voor die delen die het gebouw tot 
monument maken een tegemoetkoming in de onderhoudskosten wordt 
voorgesteld. Dit zij in de meeste gevallen betrekking hebben op het 
oorspronkelijke hoofdgebouw.  
 
De reden waarom een monument is aangewezen staat in de 
zogenaamde redengevende omschrijving die bij het aanwijzingsbesluit is 
gemaakt.  

30 Als het subsidiepotje niet wordt leeggemaakt kunnen we daar 
dan bijvoorbeeld andere collectieve bestemming voor vinden 
samen?  
We kunnen er bijvoorbeeld ook iets meer doen om door 
gebiedsverbeteringen delen van Ridderkerk aantrekkelijker te 
maken en op deze wijze bijvoorbeeld leegstand van de winkels 
tegen te gaan. Daar vaart heel Ridderkerk wél bij.  

Misschien wel een goed idee, maar daar zou de gemeenteraad een 
besluit over moeten nemen. Tenzij expliciet anders wordt bepaald zal het 
niet gebruikte budget terug gaan naar de algemene middelen. 

31 Als er te weinig mensen gebruik van het geld maken, als het niet 
gebruikt wordt, laten we het dan gewoon als gemeenschapsgeld 
gebruiken.  

Zie hierboven. 

32 Misschien ook even kijken naar waar het meeste geld naar toe 
gaat. Verdeel het geld over heel Ridderkerk en besteed het niet 
alleen in het centrum.  

De conceptregeling voorziet in een tegemoetkoming in de kosten voor 
individuele monumenten en niet voor gebieden. Hiermee is er sprake van 
een spreiding van het budget over alle gemeentelijke monumenten in de 
gemeente. 

33 Monumentenwacht. Periodieke inspectie. Als ik voor een periode 
van 5 jaar mag aanvragen, en als ik geld heb gekregen, moet ik 
dan 5 jaar wachten tot ik weer wat kan doen?  

In de regeling wordt voorgesteld dat meerdere keren per 5 jaar subsidie 
aangevraagd kan worden. Hierbij willen we wel een minimum bedrag 
hanteren om de administratieve druk niet te hoog te maken. Voorgesteld 
wordt om een minimumbedrag aan te houden om in aanmerking te 
komen voor een subsidie: €1.000,- aan subsidiabele kosten. Met 
inachtneming van deze drempel en tot het aangegeven maximum per 5 
jaar kan dus vaker subsidie worden aangevraagd. 

34 Komt de Monumentenwacht verplicht bij je langs? En zegt hij Nee. U kunt vrijwillig gebruik maken van deze dienst. Standaard komt de 



 
 

  
   
Adviezen uit de participatie 6 maart 2013  
 

 
 

13

Nr. Advies/wens/opvatting/tip Gemeentelijke reactie  
dan wat je moet doen? Monumentenwacht 1 x per 2 jaar langs om een onderhoudsinspectie te 

doen en kan een schatting van de kosten gemaakt worden.  
 
In de voorgestelde subsidieregeling wordt voorgesteld om één inspectie 
per vier jaar te vergoeden. 

35 In de notitie onder punt 3.4 wordt gesproken over 
cultuurhistorische waardevolle bomen. Hierbij wordt uitgelegd 
hoe te handelen volgens de regels van de APV bij het kappen 
van bomen. Tevens wordt verwezen naar “de groene kaart van 
de gemeente Ridderkerk”. Mijn vraag is of op deze kaart ook de 
bomen staan vermeld die op dit moment in het “Donckse Bos” 
staan en of voor het kappen c.q. verwijderen van deze bomen 
dezelfde regels gelden als genoemd in de notitie m.b.t. de APV 
of gelden hiervoor afwijkende regels. Indien het laatste van 
toepassing is hoe kunnen deze regels gecontroleerd worden? 

Het Donckse Bos is een speciaal gebied. Het valt onder de Natuur-
beschermingswet. Daarom werkt de eigenaar ook met een goed gekeurd 
beheerplan dat telkens over een periode van vijf jaar wordt vastgesteld. 
Het ministerie van ELI (dienst Regelingen) voert hier jaarlijks controle op 
uit, waaronder het beheer van bomen. Gezien deze bijzondere status is 
het gebied niet ingekleurd. 
 

36 Onder punt 4 in de genoemde notitie wordt de subsidie 
besproken. Hierin is opgenomen dat per monument voor een 
periode van 5 jaar een maximale tegemoetkoming mogelijk is. 
Mijn vraag is of deze combinatie (max. vergoeding en periode 5 
jaar) ook van elkaar losgekoppeld kan worden? Is het mogelijk 
dat men een subsidieaanvraag doet die niet direct het maximale 
bedrag bestrijkt waardoor men in de gestelde periode van 5 jaar 
meerdere aanvragen kan doen zonder dat de maximale 
vergoeding wordt overschreden? (onderhoud wordt dan 
uitgesmeerd over een langere periode) 

In de regeling wordt voorgesteld dat meerdere keren per 5 jaar subsidie 
aangevraagd kan worden. Hierbij willen we wel een minimum bedrag 
hanteren om de administratieve druk niet te hoog te maken. Voorgesteld 
wordt om een minimumbedrag aan te houden om in aanmerking te komen 
voor een subsidie: €1.000,- aan subsidiabele kosten. Met inachtneming 
van deze drempel en tot het aangegeven maximum per 5 jaar kan dus 
vaker subsidie worden aangevraagd. 
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Bijlage: Voorbeelden omgang met verkeerstrillingen 
 
Onderstaand is aangegeven op welke wijze in enkele concrete gevallen is omgegaan met overlast als 
gevolg van verkeerstrillingen. Omdat slechts in enkele gevallen monumenten betrokken zijn worden 
onderstaand ook andere gevallen genoemd. Het gaat hierbij om overlast als gevolg van 
verkeerstrillingen. Slechts zelden gaat het om schade als gevolg van verkeerstrillingen.  
 
Onderstaande lijst is niet volledig maar geeft een beeld van de werkwijze van de gemeente.  
 
Jan Luykenstraat-Kerkweg. (ca. 2008-2011) 
Bewoners van woningen bij het kruispunt Jan Luykenstraat – Kerkweg klaagden over trillingshinder als 
gevolg van verkeer. Vooral zwaar verkeer (bussen) waren de oorzaak. 
 
Gevraagd werd een deel van de Jan Luykenstraat te asfalteren. Hier is vanaf gezien omdat: 
- de kosten erg hoog waren; 
- niet kon worden gegarandeerd dat de hinder daarmee zou zijn opgelost; 
- de overgang van asfalt naar bestrating kwetsbaar is. 
 
Het betreffende wegvak in de Jan Luykenstraat is afgesloten voor vrachtverkeer. 
Om trillingshinder te verminderen is naast Kerkweg 50 in de Jan Luykenstraat een ontlastende 
constructie aangebracht van polystyreen. Hiernaast  is langs de gevel een rubberstrip aangebracht.  
 
De bus moet er nog steeds passeren. Daarom wordt er nabij de betreffende woningen aan het wegdek 
intensiever onderhoud gepleegd. Het redelijkerwijs is het maximale gedaan. De klachten zijn niet geheel 
opgelost. 
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Sint Jorisstraat/ Westmolendijk 
 

Mede naar aanleiding van klachten over de verkeersonveiligheid als gevolg van grote voertuigen is een 
vrachtwagenverbod ingesteld in de St. Jorisstraat.  

 
Na het instellen van dit verbod is geklaagd dat het verbod niet altijd wordt nageleefd.  Gekeken is of 
intensivering van de handhaving mogelijk is. Binnen de beschikbare capaciteit is dit niet het geval.  

 
In verband met een klacht verkeerstrillingen als gevolg van het manoeuvreren van vrachtwagens op de 
Westmolendijk, hoek Sint Jorisstraat, is door de gemeente bekeken of de gekozen route voor 
vrachtverkeer verbeterd kan worden en of de manier van laden en lossen bij de Bas van der Heijden de 
meest logische en minst onveilige manier is. Dit bleek zo te zijn. Hiernaast is verkeerskundig advies 
gevraagd bij de regiopolitie. Dit advies van de verkeersadviseur van de regiopolitie bevestigd dat de 
huidige manier van manoeuvreren het meest logisch en minst (verkeers)onveilig is. Er is zorgvuldig 
gekeken of de situatie verbeterd kon worden dit bleek niet het geval.  

 
In verband met het verbeteren van de veiligheid voor fietsers, onder andere vanuit de Molensteeg, is een 
aantal jaren geleden een wegversmalling in de Sint Jorisstraat aangelegd.  

 
Naar aanleiding van klachten is een onderzoek gedaan naar de snelheid voor en na de wegversmalling. 
Uit dit onderzoek blijkt dat er niet te hard gereden wordt. 
 
Hierbij wordt nog opgemerkt dat recent, bij het versmallen van de straat, de gehele bestrating is 
vervangen. Er zijn geen problemen met het wegdek bekend.  

 
Tot slot is er in het verkeercirculatieplan een voorstel gedaan voor het verkeersluw maken van de Sint 
Jorisstraat waarbij alleen bestemmingsverkeer is toegestaan. De keus hiervoor staat niet op zichzelf 
maar hangt samen met de verkeerscirculatie in het centrumgebied. 
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Oranjestraat-Amaliastraat (2010-2011) 
Op de kruising Oranjestraat- Amaliastraat ligt een verhoogd plateau. Omwonenden klaagden over 
trillingshinder door passerend zwaar verkeer.  

 
De situatie is geïnspecteerd en opgemeten. De profielen bleken te kloppen. Tijdelijk zwaar verkeer bleek 
de oorzaak.  Aan de transporteur is gevraagd de snelheid te minderen. Hierna zijn geen klachten meer 
gekomen. 

 
Randweg-Kievitsweg (2010) 
Op de kruising Randweg-Kievitsweg ligt een rotonde met een “rammelstrook” voor grotere voertuigen. De 
omwonenden aan de Kievitsweg klaagden over trillingsoverlast. 

 
De oorzaak was het vele bouwverkeer voor de sloop en nieuwbouw van Slikkerveer zuid-oost. Voor de 
rotonde is een bord gezet met verzoek snelheid minderen zwaar verkeer. Tevens zijn in Slikkerveer 
borden gezet om het bouwverkeer op de goede route te brengen/houden. 
Hierna zijn geen klachten meer gekomen. 

 
Willemstraat (2009) 
Naar aanleiding van een klacht in de Willemstraat is de drempel, ongeveer ter hoogte van Willemstraat 
200, opgemeten.  Er bleken wat oneffenheden in de drempel te zitten en die zijn gerepareerd.  

 
Lagendijk (2008) 
Tijdens de bouwwerkzaamheden op het Van Peltterrein klaagden bewoners over trillingshinder door 
passerende grote voertuigen.  

 
De drempel ter hoogte van huisnummer 187 is vervolgens verlaagd. Hierna zijn geen klachten meer 
gekomen. 
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Prins Berhardstraat, hoek Graaf Lodewijkstraat. (1997) 
Met de inrichting van de 30km/uur zone werd destijds een kruispuntplateau aangelegd.  
In de Prins Bernhardstraat was een hoveniersbedrijf gevestigd. Dat bedrijf reed met zware 
bedrijfswagens die bij aanwonenden ernstige trillinghinder veroorzaakten, ten gevolge van het 
kruispuntplateau. 

 
Het plateau is verwijderd. Later is de straat heringericht met versmallingen. Er zijn geen klachten meer. 

 


