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MOTIE VAN DE RAADSLEDEN P.W.J. MEIJ (CDA) EN V.A. SMIT (SGP) INZAKE 
ONDERZOEK HERSTRUCTURERING DONKERSLOOT 
 
Voorgesteld 21 februari 2008. 
Nr. 2008 - 77 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, Gemeentestukken: 2007-153, agendapunt 12, tot het instemmen met de 
Revitaliseringsscan Bedrijventerrein Donkersloot; 
 
gehoord de beraadslagingen over de Revitaliseringsscan Bedrijventerrein Donkersloot; 
 
bovendien gelet op onder meer de toelichting op het bestemmingsplan Donkersloot - 
waarvan de inhoud nogal afwijkt van de onderhavige quick scan - en het op 8 november 
2007 door de gemeenteraad unaniem aangenomen amendement nr. 2007-25; 
 
overwegende dat: 

1. er op dit moment wordt gewerkt aan de totstandkoming van een economische 
visie; 

2. er een stedenbouwkundige en verkeerskundige visie wordt opgesteld die ook 
volgens het college niet los kan worden gezien van het ontwikkelen van een 
toekomstvisie en een structuurplan voor de gehele gemeente (zie punt 2 uit de 
bief van uw college van 30 januari 2008 over de uitvoering moties c.a. 
Ridderkerklijn); 

3. de nieuwe Wro - die half 2008 in werking zal treden - van gemeenten vraagt een 
structuurvisie op te stellen van het grondgebied op basis waarvan 
bestemmingsplannen worden op- en vastgesteld; 

4. de minister van VROM een rem wil zetten op de groei van bedrijventerreinen en 
daartoe een werkgroep heeft gevraagd om voor de zomer van 2008 met een 
advies te komen waarin onder meer wordt ingegaan op mogelijkheden om 
gemeenten meer te prikkelen beter naar bestaande terreinen te laten kijken 
voordat plannen worden gemaakt voor nieuwe locaties. Ook wordt voorzien in een 
taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen en in nieuwe afspraken over 
planning en ontwikkeling van bedrijventerreinen en de toepassing van de 
zogenoemde SER-ladder; 

 
van mening dat met amendement 2007-25 het ontwikkelen van een integrale visie werd 
beoogd en de onderhavige Revitaliseringsscan Bedrijventerrein Donkersloot daarin niet 
voorziet; 
 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders om: 
1. de economische visie, een ruimtelijke en een verkeerskundige visie in samenhang 

met elkaar tot stand te brengen; 
2. daarbij naast de reeds in amendement 2007-25 vermelde aspecten en vragen het 

volgende te betrekken: 
a. wat zijn de kansen en bedreigingen van de bestaande en eventueel nog te 

ontwikkelen bedrijventerreinen in Ridderkerk? Een korte analyse per gebied 
(Donkersloot (waaronder De Gieterij), Cornelisland, Nieuw Reyerwaard, Bolnes 
Zuid, Veren Ambacht, etc).  

b. wat zijn de mogelijkheden van dieper bouwen in het kader van compacter 
ruimtegebruik van bedrijventerreinen; 

c. wat zijn de gevolgen van het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen voor 
bestaande en in het bijzonder voor Donkersloot?; 
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d. welke samenhangende visie is er t.a.v. de verschillende bedrijventerreinen in 
Ridderkerk en wat betekent dat voor de aard van de bedrijvigheid (kiezen we voor 
havengerelateerde bedrijven of voor logistieke agrifoodsector?); 

e. welke initiatieven kan de gemeente genereren om startende ondernemers 
behulpzaam te zijn? Hierbij wordt speciale aandacht gevraagd voor de 
mogelijkheden van het Colijnplein; 

f. is er een visie hoe de ontsluiting van het verkeer in Donkersloot beter geregeld 
kan worden in relatie tot onder meer de toekomstige bebouwing van 't Zand en 
het voltooien van de Gieterij?; 

g. welke voorwaarden kan de gemeente Ridderkerk stellen aan nieuwe bedrijven die 
zich in Ridderkerk willen vestigen?; 

h. wat is de actuele vraag naar bedrijventerreinen in de regio voor de periode 2008-
2020? Betrek hierbij de bedrijvenparken in Dordrecht, Moerdijk, Nieuwerkerk a/d 
IJssel en de Tweede Maasvlakte en de resultaten van het door de minister van 
VROM geïnitieerde onderzoek naar onder meer de toepassing van de SER-
ladder; 

i. wat zijn de consequenties als de Hoeksche Waard wordt aangewezen als uniek 
landschapspark en er daar geen groot bedrijventerrein kan worden ontwikkeld?; 

j. is het mogelijk en zinvol om een stimuleringspremie in te stellen voor bedrijven 
die in verouderde bedrijfspanden zitten om te gaan renoveren i.p.v. te vertrekken 
naar een nieuw bedrijfsterrein?; 

3. daarbij regelmatig tussentijds overleg te voeren met een uit de raad samen te stellen 
klankbordgroepje; 

 
en op grond daarvan uiterlijk in 2009 - of een nader in overleg met de raad vast te stellen 
moment - met conclusies en voorstellen te komen; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De raadsleden, 
 
………………………. 
P.W.J. Meij (CDA) 
 
 
……………………. 
V.A. Smit (SGP) 
 
    

Aangenomen Verworpen  
 
Stemverhouding:  
Alle aanwezigen voor 
 
Afgedaan raadsvergadering van 24 april 2008 
 
 


