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A. Zienswijzen 
De concept omgevingsvisie Ridderkerk heeft vanaf maandag 24 april tot maandag 5 juni 

2017 ter inzage gelegen. Iedereen kon gedurende die periode op de concept 

omgevingsvisie reageren. Deze reacties heten zienswijzen. 

Het college heeft de terinzagelegging bekend gemaakt in de Combinatie van Ridderkerk 

(de Blauwkai), de Staatscourant en op de website van de gemeente. 

 

De volgende instanties of personen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

zienswijzen in te dienen: 

 

1. Rijkswaterstaat 

2. Stichting Buurtbelang Drievliet 

3. Oasen N.V.  

4. Dhr. Vermeulen namens Gamma Ridderkerk 

5. Natuurvereniging Eiland IJsselmonde 

6. WDAdvising namens TPF-groep 

7. Stichting Oude Kern Rijsoord 

8. Stoeterij de Woude B.V. en de heer en mevrouw Van der Linde 

9. Provincie Zuid-Holland 

 

De eerste 8 zienswijzen zijn binnen de termijn ingediend. De provincie Zuid-Holland heeft 

uitstel aangevraagd en gekregen. De provincie heeft de zienswijze op 23 juni 2017 

ingediend, nadat het concept ambtelijk al was besproken.  

 

1. RIJKSWATERSTAAT  

Rijkswaterstaat geeft aan geen zienswijze in te dienen, maar wel een aantal 

aandachtspunten te hebben. 

 

a) Rijkswaterstaat geeft aan dat het goed zou zijn in de omgevingsvisie Ridderkerk de 

relatie te leggen met de Rijkswegen en – vaarwegen die Ridderkerk omsluiten. Hierbij 

noemt Rijkswaterstaat een aantal aandachtspunten: 

 Belang van veiligheid op het drierivierenpunt, in relatie tot de 

ruimtelijke ontwikkeling van Ridderkerk. Rijkswaterstaat wordt graag in 

een vroeg stadium betrokken bij ontwikkeling van de rivieroevers. 

 Rijkswaterstaat mist het noemen van overlast van Rijkswegen op het 

gebied van geluid en uitstoot en mogelijke oplossingen hiervoor. 

 Rijkswaterstaat leest weinig terug over duurzame energie, hoewel de 

provincie ook op Ridderkerk druk uit zal oefenen hier een bijdrage aan 

te leveren.  

 

Standpunt gemeente 

De omgevingsvisie Ridderkerk is inderdaad, zoals Rijkswaterstaat stelt, vanuit het 

oogpunt van de gemeente Ridderkerk opgesteld. Onder het kopje ‘ligging’ wordt wel 

aangegeven dat de bereikbaarheid van Ridderkerk over het hoofdwegennet (A15 en A16) 

en over het water, goed is. Wij zijn het met Rijkswaterstaat eens dat die goede 

bereikbaarheid ook een keerzijde heeft. Wij zullen dit punt opnemen in de 

omgevingsvisie.  

Voor wat betreft de opmerking over duurzaamheid: wij zijn ons bewust van de afspraken 

met de provincie, maar ook de landelijke afspraken die zijn gemaakt. In het 

uitvoeringsprogramma is aangegeven dat het aspect duurzaamheid verder wordt 

uitgewerkt.  
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b) Blz 27 stelt dat ‘geluidsstil asfalt op wegen komt die verantwoordelijk zijn voor het 

grootste aantal geluidgehinderden in Ridderkerk’. Rijkswaterstaat stelt de vraag of 

hier ook de A16 wordt bedoeld.  

 

Standpunt gemeente 

Hier worden alleen de wegen bedoeld waar de gemeente eigenaar van is. 

 

c) Rijkswaterstaat wordt graag betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen van 

het dichten van de opening in het geluidsscherm van de A16. 

 

Standpunt gemeente 

Rijkswaterstaat is betrokken bij de verdere uitwerking van het dichten van de opening in 

het geluidsscherm.  

 

d) Rijkswaterstaat geeft aan dat ze voor wat betreft Hoogwaardig OV positief staat 

tegenover maatregelen die de modal split bevorderen. Het onderwerp Hoogwaardig 

OV is nu nog weinig concreet.  

 

Standpunt gemeente 

Voor het onderwerp Hoogwaardig Openbaar Vervoer geldt dat dit verder wordt 

uitgewerkt in overleg met de MRDH. 

 

e) Onderwerpen als smart mobility, mobiliteitsmanagement hebben de toekomst, maar 

worden weinig genoemd in de visie.  

 

Standpunt gemeente 

Wij zijn het met u eens dat deze onderwerpen weinig worden genoemd. Daarom stellen 

wij voor deze onderwerpen toe te voegen aan de trends en ontwikkelingen, onder 

paragraaf 1.2.  

 

f) Over de ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard wordt weinig gezegd. Voor de 

ontsluiting op het hoofdwegennet voorziet Rijkswaterstaat problemen. Ook het 

plaatsen van windturbines kan problemen veroorzaken op het hoofdwegennet.  

 

Standpunt gemeente 

Nieuw-Reijerwaard is een lopend project, dat is opgenomen in het projectenoverzicht 

Ridderkerk, in het uitvoeringsprogramma. Voor de ontwikkelingen rondom Nieuw-

Reijerwaard is de GR opgericht.. De ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard is gebaseerd op 

het Inpassingsplan waarin drie windturbines zijn opgenomen. Dit inpassingsplan is 

onherroepelijk.  
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CONCLUSIE 

De reactie van Rijkswaterstaat geeft op een paar punten aanleiding om de concept 

omgevingsvisie aan te passen: 

1. toevoegen aan paragraaf 2.1 (Ligging Ridderkerk tussen waterland & havenstad’), 

na 2e alinea: 

Deze hoofdsnelwegen brengen ook overlast met zich mee voor de inwoners van 

Ridderkerk.  

 

2. Aan paragraaf 4.4 ad II (herontdekking van het waterfront, parels aan de rivier), 

wordt toegevoegd, onder ‘wat wordt de aanpak’, na de 1e zin: 

Daarbij houden we continu de afweging tussen de veiligheid op het water (met 

name het drierivierenpunt) en de ontwikkelingen langs de oever, in het oog.   

 

3. Het onderwerp leefbaarheid toe te voegen aan de opgave gezondheid en hier de 

tekst als volgt op aan te passen (onderstreepte tekst is toegevoegd):  

 
WAT IS ER AAN DE HAND? 
In het verleden zijn is het de thema’s gezondheid en leefbaarheid vooral ingestoken 
vanuit fijn stof, geluid en luchtkwaliteit. Tegenwoordig is er een accentverschuiving te 
zien van gezondheidsbescherming naar maatregelen die mensen aanzetten tot 
gezond gedrag om de gezondheid en leefbaarheid te bevorderen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de positieve invloed van een groene leefomgeving op de fysieke en 
geestelijke gezondheid. 
Ridderkerk is omringd door snelwegen en op regionale schaal door de Europoort 
enerzijds en de industrie in Dordrecht en Moerdijk anderzijds. Hierdoor is aandacht 
nodig voor de luchtkwaliteit, de overlast van geluid en aanwezigheid van fijn stof.  
 

4. Aan paragraaf 1.2, trends en ontwikkelingen toe te voegen:  

 

Smart mobility en mobiliteitsmanagement 

Reizigers, voertuigen en infrastructuur zijn steeds meer online, en onderling 

verbonden. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden om veilig en efficiënt in de 

verplaatsingsbehoefte te voorzien. Reizigers hebben makkelijker informatie en de 

beschikking over reisalternatieven; voertuigen rijden steeds autonomer, en de 

infrastructuur kan wellicht steeds zelfstandiger zorgen voor een efficiënte 

verkeersafwikkeling. Onzeker is echter nog in welk tempo deze ontwikkelingen zich 

voltrekken en welk effect deze ontwikkelingen hebben op bijvoorbeeld de 

mobiliteitsbehoefte, bereikbaarheidsknelpunten of de verkeersveiligheid. 

 

Er komt steeds meer aandacht voor beïnvloeding van het reisgedrag: meer gebruik 

van fiets en OV, meer carpoolen, thuiswerken en buiten de spits reizen. Ook 

bewoners en bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan verduurzaming van het 

vervoer, en aan het verlichten van verkeersknelpunten. In de Ridderkerkse 

Mobiliteitsagenda is reisgedrag als belangrijk thema benoemd. De gemeente werkt 

op dit onderwerp samen met o.a. de Verkeersonderneming en met Drechtsteden.  
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2. STICHTING BUURTBELANG DRIEVLIET 

 

De Stichting waardeert het initiatief een visie op te stellen, waarin richting wordt gegeven 

voor de lange termijn. Daarnaast zorgt de visie voor samenhang in beleidskeuzes en 

beleidsuitvoering.  

De Stichting heeft een aantal opmerkingen benoemd in de zienswijze: 

 

a) De Stichting Buurtbelang Drievliet vraagt om de kernwaarden van Drievliet, zoals de 

diversiteit aan bewoners en de diversiteit in stedenbouwkundige opzet, op te nemen 

in de visie.  

 

Standpunt gemeente 

Deze concept omgevingsvisie gaat over de hele gemeente Ridderkerk en doet inderdaad 

geen uitspraken over de verschillende wijken of de kernwaarden van die wijken. Hiertoe 

dienen de wijkprogramma’s.  

 

b) De Stichting erkent het belang van de groene kraag rond Ridderkerk en specifiek de 

wijze waarop de Gorzen en de Crezéepolder, nabij Drievliet, de afgelopen jaren zijn 

ontwikkeld. De Stichting vraagt om aandacht voor een harmonieuze verbinding 

tussen Drievliet en de Gorzen en de Crezéepolder.  

 

Standpunt gemeente 

Dit is ook een nadrukkelijke wens van de gemeente, om de verbindingen tussen de 

grotere groene gebieden, maar ook tussen de wijken en de grotere gebieden, te 

verbeteren. De zogenoemde groene aders zijn de aangewezen structuren om de wijken 

met de groene kraag te verbinden. Dit zal nader uitgewerkt worden.  

 

c) De Stichting is van mening dat de ambitie voor het verbeteren van het fysieke 

leefklimaat, sterker in de visie mag. Dit gegeven de ligging tussen A15, A16 en 

Rotterdamseweg. Daarbij stelt zij een koppeling met het thema innovatie, mobiliteit 

en openbaar vervoer voor.  

 

Standpunt gemeente 

De overlast die Ridderkerk ondervindt van de ligging tussen de A15 en de A16, zal 

worden genoemd onder het kopje ‘ligging’, dit is een terecht punt. In hoeverre 

(hoogwaardig) openbaar vervoer, innovatie en mobiliteit een positieve invloed hebben op 

deze overlast, zal in de toekomst moeten blijken.  

 

 

d) De Stichting vraagt aandacht voor en verdere uitwerking van het onderwerp externe 

veiligheid. Dit gaat niet alleen om inrichtingen, maar ook om risicobronnen en 

aanwezige leidingen of onderwerpen als preparatie en repressie.  

 

Standpunt gemeente 

De gemeente Ridderkerk kent een Visie Externe Veiligheid. In deze visie wordt nader 

ingegaan op onder andere de genoemde onderwerpen: inrichtingen, risicobronnen en 

aanwezige leidingen binnen de gemeente. Deze Visie blijft ook bij vaststelling van de 

omgevingsvisie gewoon bestaan. Op termijn wordt de Visie Externe Veiligheid 

geïntegreerd in de omgevingsvisie. 
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e) Voor het hoogwaardig openbaar vervoer stelt de Stichting de vraag hoe de gemeente 

dit wil bereiken, ook omdat Drievliet matig wordt ontsloten door busvervoer. Ook hier 

stelt de Stichting een koppeling voor met innovatie en technische ontwikkelingen. Dit 

geldt ook voor het huidige auto-concept en de relatie met de benoemde 

energietransitie.  

 

Standpunt gemeente 

Voor het onderwerp Hoogwaardig Openbaar Vervoer geldt dat dit verder wordt 

uitgewerkt in overleg met de MRDH. Dit geldt zowel voor het punt van innovatie, als voor 

het punt van de lijnvoering van het busvervoer.  

 

f) Winkelcentrum Vlietplein is voor veel buurtbewoners een belangrijke centrum voor de 

dagelijkse boodschappen. De Stichting vraagt aandacht voor deze functie en vraagt 

hoe de gemeente dit zal borgen.  

 

Standpunt gemeente 

De gemeente Ridderkerk is het volledig met de Stichting eens en onderschrijft het belang 

van winkelcentrum Vlietplein. Dit is ook in het detailhandelsbeleid van de gemeente 

vastgelegd.  

 

g) Voor de specifieke locatie Windmolen 110 / 112 geldt dat hier momenteel een 

schoolgebouw aanwezig is dat niet in gebruik is. De Stichting stelt dat het kansen 

biedt de stedenbouwkundige kwaliteit verder te verhogen. De Stichting vraagt de 

kansen in deze omgevingsvisie te benoemen en de intentie uit te spreken tot een 

definitieve invulling van de locatie te komen. De Stichting is bereid daarbij een 

ondersteunende rol te verlenen.  

 

Standpunt gemeente 

Voor de locatie Windmolen geldt dat deze in het uitvoeringsprogramma is opgenomen als 

nader te onderzoeken locatie. Na vaststelling zal de gemeente onderzoeken welke 

ontwikkeling voor alle locaties gewenst is. Dit zal ook met omwonenden en in de 

wijkoverleggen worden gedeeld, zodra dit leidt tot een andere invulling. Indien het voor 

deze locatie aan de orde is, zal de gemeente ook in overleg treden met de Stichting 

Buurtbelang Drievliet.  

 

CONCLUSIE 

De zienswijze van de Stichting Buurtbelang Drievliet geeft aanleiding om de concept 

omgevingsvisie op het volgende punt aan te passen: 

 

1. toevoegen aan paragraaf 2.1 (Ligging Ridderkerk tussen waterland & 

havenstad’), na 2e alinea: 

Deze hoofdsnelwegen brengen ook overlast met zich mee voor de inwoners van 

Ridderkerk.  

 

2. Het onderwerp leefbaarheid toe te voegen aan de opgave gezondheid en hier de 

tekst als volgt op aan te passen (onderstreepte tekst is toegevoegd):  

 
WAT IS ER AAN DE HAND? 
In het verleden zijn is het de thema’s gezondheid en leefbaarheid vooral ingestoken vanuit 
fijn stof, geluid en luchtkwaliteit. Tegenwoordig is er een accentverschuiving te zien van 
gezondheidsbescherming naar maatregelen die mensen aanzetten tot gezond gedrag om de 
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gezondheid en leefbaarheid te bevorderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de positieve 
invloed van een groene leefomgeving op de fysieke en geestelijke gezondheid. 
Ridderkerk is omringd door snelwegen en op regionale schaal door de Europoort enerzijds en 
de industrie in Dordrecht en Moerdijk anderzijds. Hierdoor is aandacht nodig voor de 
luchtkwaliteit, de overlast van geluid en aanwezigheid van fijn stof.  
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3. OASEN N.V.  

 

Oasen N.V. geeft aan erg verheugd te zijn dat bij het Reijerpark en de Donckse Velden 

veel groen en natuur gepland is. Dit is goed te combineren met de bestaande 

grondwatervoorziening. Oasen verzoekt om een verwijzing naar de Provinciale 

Milieuverordening op te nemen, zodat rekening gehouden wordt met de 

grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening.  

 

Standpunt gemeente 

De Provinciale Milieuverordening heeft een directe doorwerking op de 

bestemmingsplannen (toekomstige omgevingsplannen) die de gemeente Ridderkerk 

opstelt. Dit geldt niet voor de omgevingsvisie Ridderkerk. De omgevingsvisie is een 

zelfbindend document, waarin de gemeente aangeeft hoe Ridderkerk er in de toekomst 

uit ziet. Een verwijzing naar andere regelgeving is in die zin ook niet nodig.  

 

CONCLUSIE 

De zienswijze van Oasen N.V. geeft geen aanleiding de omgevingsvisie aan te passen.  
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4. DHR. VERMEULEN NAMENS GAMMA RIDDERKERK 

 

Dhr. Vermeulen reageert namens Gamma Ridderkerk op het voorstel om de Sint 

Jorisstraat af te sluiten voor doorgaand verkeer. Uit de proefperiode is gebleken dat dit 

erg nadelig is voor ondernemers aan de andere kant van de Ringdijk, zoals onder andere 

Gamma Ridderkerk. Hij verzoekt bij de plannen ook het belang van de ondernemers te 

betrekken en vraagt de mogelijkheid te onderzoeken de bedrijven juist vanuit het 

centrum en achterliggende wijken bereikbaar te houden.  

 

Standpunt gemeente 

Uiteraard zullen wij bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie, de bereikbaarheid 

van de ondernemers aan de andere kant van de Ringdijk in de belangenafweging 

meenemen. In de concept omgevingsvisie stellen wij in breder verband een aantal 

maatregelen voor, om de leefbaarheid, vindbaarheid en aantrekkelijkheid van het 

centrum te vergroten. Een van die voorstellen is het onderzoeken van het afsluiten van 

de Sint Jorisstraat. Wij realiseren ons dat een proef heeft plaatsgevonden met betrekking 

tot eenrichtingsverkeer.  In  de omgevingsvisie nemen we ook andere aspecten in 

ogenschouw, zoals de verblijfskwaliteit en vindbaarheid van het centrum, ook voor 

fietsers.  

Op het moment dat wij maatregelen zoals een afsluiting in breder verband gaan 

onderzoeken, zullen wij daar ook het wijkoverleg en de werkgroep bereikbaarheid 

centrum bij betrekken.  

 

CONCLUSIE 

De zienswijze van dhr. Vermeulen namens Gamma Ridderkerk geeft geen aanleiding de 

omgevingsvisie aan te passen.  

 

 

 

  



   

Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen    
concept omgevingsvisie Ridderkerk  
 
11 juli 2017 

Bijlage bij Raadsbesluit 1235282  

 
 

 
9 

 

5. NATUURVERENIGING EILAND IJSSELMONDE 

Natuurvereniging IJsselmonde heeft op een aantal punten opmerkingen of aanvullingen 

op de concept omgevingsvisie: 

 

a) Het toestaan van ‘meer wonen langs de rivier’ staat volgens de Natuurvereniging 

haaks op de ambitie van de ontwikkeling van de kernwaarde groenblauwe oase. 

 

Standpunt gemeente 

De kernwaarde groen-blauwe oase draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente 

Ridderkerk en dient als een buffer tegen de verstedelijkingsdruk van de regio’s 

Rotterdam en Drechtsteden. Een van de doelen van de omgevingsvisie is om de oevers 

beter bereikbaar en aantrekkelijker te maken. De oevers zijn nu beperkt bereikbaar, 

voornamelijk vanwege bedrijven langs de oever. Deze bedrijven zijn niet allemaal meer 

watergebonden. Op die plekken waar niet-watergebonden bedrijven het zicht op de rivier 

en het fietsen en wandelen langs de rivier onmogelijk maken, zijn wij van mening dat 

een transformatie van die gebieden naar een mix van recreatie en wonen, een 

toegevoegde waarde kan zijn voor Ridderkerk. Zowel voor de diversiteit in het 

recreatieve aanbod, als voor het woningaanbod.  

 

b) N.a.v. blz 25 (duurzame gemeente): de Natuurvereniging mist het aspect 

biodiversiteit in de concept omgevingsvisie en stelt voor om bij de kernwaarde 

groenblauwe oase ook het behoud en versterken van biodiversiteit toe te voegen. 

Veel aspecten zijn gericht op de gebruikswaarde, terwijl juist door de 

kwaliteitsverbetering van de natuurwaarden ook de belevingswaarde toeneemt. 

Natuur inclusief bouwen en renoveren zou de standaard moeten worden, waarbij niet 

alleen wordt ingezet op vermindering van energieverbruik maar ook op het treffen 

van voorzieningen ten gunste van de biodiversiteit.  

 

Standpunt gemeente 

De omgevingsvisie is inderdaad meer gericht op de gebruikswaarde dan op de 

natuurwaarden en wij vinden het een goede suggestie om ook de biodiversiteit toe te 

voegen aan de opgave ‘versterken van het groenblauwe netwerk’. Dit kan op pagina 45 

onder 4.4 groenblauwe oase I het versterken van het groen-blauwe netwerk zowel onder 

‘aanpak’ (2. Differentiatie aanbrengen in groengebieden’) als onder wat betekent dit 

concreet  (onder punt 1 uitwerken differentiatie en punt 3 bouwstenen opstellen voor 

ontwikkeling van groene aders).  

 

c) Blz 39 / 43: het verwijderen van beschoeiingen om het landschap achter de 

Rotterdamseweg zichtbaar te maken, vindt de Natuurvereniging strijdig met het 

voorstel om de groenblauwe verbindingen te versterken en komt niet ten goede aan 

de beleving van de fietser, wandelaar of rustzoeker.  

 

Standpunt gemeente 

Het doel van de voorgestelde maatregelen is nadrukkelijk bedoeld om de zichtbaarheid te 

vergroten, waarbij de leefkwaliteit van achterliggende woongebieden én de beleving van 

de recreatie afgewogen worden bij het nemen van de maatregelen. Bij de afweging van 

maatregelen zullen we ook de beleving van de fietser en wandelaar in ogenschouw 

nemen. Dit zullen we ook opnemen op pagina 43 bij de tekst onder ‘geluidswal’. Het 

Waterschap als wegbeheerder zal hier uiteraard ook in betrokken worden.  
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d) De opgaande landschapselementen die de zichtbaarheid van de Ringdijk vanaf de 

Rotterdamseweg ontnemen, zijn beeldbepalende elementen en vormen een 

belangrijke oriëntatiemogelijkheid voor vleermuizen.  

 

Standpunt gemeente 

Voordat we tot maatregelen overgaan, zullen we vanuit alle invalshoeken de effecten 

afwegen.  

 

e) De recreant zoekt een rustige plek in de drukke randstad. De Ridderkerkse Grienden, 

Crezéepolder en het landgoed Huys ten Donck zijn onderdeel van het natuurnetwerk 

Nederland. De natuur heeft hier voorrang en de mens is in beperkte mate te gast. 

Een outdoorpark in deze gebieden past niet bij het beeld dat de mens te gast is.  

 

Standpunt gemeente 

Het is inderdaad niet de bedoeling dat de Grienden en de Crezéepolder als outdoorpark 

worden gebruikt, het is juist de bedoeling om diversiteit aan te brengen in de 

groengebieden, zodat voor iedere doelgroep, van actieve  recreant tot rustzoeker, 

groengebieden aanwezig zijn. We zullen de tekst op pagina 45 hierop aanpassen.   

 

f) Intensiever onderhoud van groengebieden komt volgens de Natuurvereniging niet ten 

goede aan de biodiversiteit. 

 

Standpunt gemeente 

Met onderhoud bedoelen we hier dat de groene gebieden binnen Ridderkerk, goed 

onderhouden worden zodat ze ook aantrekkelijk blijven om naar te kijken en in te 

recreëren. Uiteraard maken we hierbij de afweging tussen ruiger groen (bijvoorbeeld 

natuurvriendelijke oevers) en meer kijkgroen.  

 

g) De Natuurvereniging mist de verbinding tussen het Oosterpark en de Crezéepolder en 

een verbinding naar de zuidelijker gelegen gebieden als het Waalbos, Sandelingen 

Ambacht, Rijsoordbos en Wevershoek. Daarbij zou het groenblauwe lint langs de 

Blaakwetering ook ten zuiden van de A16 doorgetrokken kunnen worden en een 

verbinding kunnen vormen van het Reijerpark naar het Waalbos.  

 

Standpunt gemeente 

De verbinding tussen het Oosterpark en de Crezéepolder is aangegeven met een groene 

pijl. Voor de overige suggesties is de wens van de gemeente om de grotere 

groengebieden beter met elkaar te verbinden. Deze verbindingen zijn dan ook op de 

kaart gezet.  

Het groen-blauwe lint van de Blaakwetering naar het Waalbos is gelet op de inhoud van 

het inpassingsplan Nieuw-Reijerwaard niet haalbaar. Voor de concrete suggesties en de 

ideeën over de verbindingen, gaan we in de uitvoering graag in gesprek met de 

Natuurvereniging Eiland IJsselmonde.  

 

h) Wevershoek is niet aangegeven als groengebied op de kaart en de Natuurvereniging 

ziet de Gorzengriend graag aangegeven als natuurgebied. Het is een bijzonder 

zoetwater getijdengebied.  

 

Standpunt gemeente 

Wij zullen de Grienden als natuurgebied aangeven en Wevershoek als groengebied.  
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i) Een fietspad door het Donckse Bos is ongewenst. Ook een fietspad over de Deltadijk 

door de Gorzen is ongewenst. Een alternatief is een fietspad aan de binnenzijde van 

de waterkerende dijk in de Gorzen, doorlopend in een fietspad aan de buitenzijde van 

de waterkerende dijk in de Crezéepolder.  

 

Standpunt gemeente 

In deze concept omgevingsvisie gaat het om het principe dat zowel de Gorzen als de 

Crezéepolder ook per fiets bereikbaar is. Bij de verdere uitwerking zullen we het 

alternatief van de Natuurvereniging IJsselmonde betrekken. We betrekken de 

Natuurvereniging graag bij de verdere uitwerking van deze opgave.  

 

j) Blz 59: Donkersloot: de Natuurvereniging mist een concrete invulling en zou het 

vervangen van oeverbeschoeiing door natuurvriendelijke oevers graag terug zien 

komen.  

 

Standpunt gemeente 

Bij de verdere uitwerking nemen we deze suggestie graag mee.  

 

k) Het onderwerp klimaatadaptatie vereist een proactieve aanpak. 

 

Standpunt gemeente 

De gemeente Ridderkerk onderschrijft het belang van een proactieve aanpak op het 

gebied van klimaat en duurzaamheid. Met onderzoeken zijn we al actief aan het kijken 

welke mogelijkheden er op kortere en langere termijn zijn om het onderwerp 

klimaatadaptatie actief op te pakken. Dit is ook als concreet project in het 

uitvoeringsprogramma opgenomen.  

 

l) De Natuurvereniging stelt tot slot de vraag of het voornemen van het toevoegen van 

de grond van het opslagdepot in de Gorzen aan het Gorzenpark, nog steeds geldt.   

 

Standpunt gemeente 

Indien de gelegenheid zich voordoet, indien geen behoefte meer is aan het depot, kan de 

grond toegevoegd worden aan De Gorzen.   
 
 

CONCLUSIE 
 

De zienswijze van de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde geeft aanleiding om de 

concept omgevingsvisie op de volgende punten aan te passen:  
 

1. Wij zullen de Grienden als natuurgebied aangeven en Wevershoek als 

groengebied.  

2. Het is niet de bedoeling dat de Grienden en de Crezéepolder als outdoorpark 

worden gebruikt. We zullen de tekst op pagina 45 hierop aanpassen.   

3. Op de kaart voor het groen-blauwe netwerk (p. 48) nemen we ook de verbinding 

naar de zuidelijker gelegen gebieden als het Waalbos, Sandelingen Ambacht, 

Rijsoordbos en Wevershoek op.  

4. Pagina 43 bij de tekst onder ‘geluidswal’ toevoegen: bij afweging van de 

maatregelen zullen we ook de beleving van de fietser en wandelaar in 

ogenschouw nemen.  
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5. op pagina 45 onder 4.4 groenblauwe oase I het versterken van het groen-blauwe 

netwerk zowel onder ‘aanpak’ (2. Differentiatie aanbrengen in groengebieden’) als 

onder wat betekent dit concreet  (onder punt 1 uitwerken differentiatie en punt 3 

bouwstenen opstellen voor ontwikkeling van groene aders) ook biodiversiteit 

toevoegen aan de opgave ‘versterken van het groenblauwe netwerk’.  
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6. WDADVISING NAMENS TPF-GROEP 

 

De zienswijze van WDAdvising namens TPF-groep richt zich op twee punten, te 

weten: 

 

a) De procedure. WDadvising geeft aan per brief het college te hebben verzocht het 

perceel van de eigenaar te betrekken bij het opstellen van de Toekomstvisie cq 

Omgevingsvisie Ridderkerk 2035. Dit vanwege de wens van TPF-groep om dit perceel 

om te zetten naar woningbouw.  

WDadvising geeft aan dat, vanwege de eerdere zienswijze van 20 juni 2016, ze het 

behoorlijk bestuur hadden gevonden als ze specifiek op de terinzagelegging van de 

concept omgevingsvisie waren gewezen door de gemeente, als indiener van een 

eerdere zienswijze.  

De kennisgeving is achterwege gebleven en er is niet ingegaan op de inhoud van de 

brief van 20 juni 2016, anders dan de uitnodiging voor de informatieavonden omtrent 

de omgevingsvisie. Daarom is WDadvising van mening dat sprake is van onbehoorlijk 

bestuur en niet de juiste zorgvuldigheid in acht is genomen.  

 

Standpunt gemeente 

WDAdvising spreekt van het feit dat de brief die op 20 juni 2016 is verstuurd aan het 

college, als zienswijze is ingediend. Dit is een onjuiste weergave van de werkelijkheid. 

Het college heeft de brief van 20 juni 2016 inderdaad ontvangen. WDadvising is om die 

reden ook uitgenodigd voor de bijeenkomsten rondom de omgevingsvisie. Tijdens die 

bijeenkomsten is ook de formele procedure geschetst, waarbij exact is aangegeven 

wanneer de concept omgevingsvisie ter inzage lag.  

Tijdens die bijeenkomsten is met WDadvising door de gemeente gesproken over de 

inhoudelijke vraag. Daarbij is inhoudelijk antwoord gegeven op de vraag.   

 

b) De inhoud. WDadvising is van mening dat het desbetreffende perceel geen onderdeel 

is van het buitengebied (groen-blauwe netwerk) van Ridderkerk, maar van de kern 

Rijsoord. Ook andere aspecten, zoals geluid, zijn geen belemmerende aspecten. 

WDadvising betreurt het feit dat in de concept omgevingsvisie voorbij is gegaan aan 

dit specifieke initiatief om te komen tot een volwaardige invulling van het gebied. 

WDadvising meent dat op deze wijze niet voldaan wordt aan de gewenste inspraak en 

medespraak conform de omgevingswet. In de concept omgevingsvisie wordt alleen 

gekeken naar ontwikkelingen op kavels in gemeentelijk eigendom en niet naar 

locaties in particulier eigendom waar relatief eenvoudig nieuwbouw kan worden 

gerealiseerd.  

Deze locatie zou een mogelijkheid bieden voor verschillende doelgroepen, ook voor 

de Rijsoordse gemeenschap. De vraag naar nieuwe woningen overstijgt ruimschoots 

het aanbod in de deelgemeente Rijsoord, aldus WDadvising.  

 

Concreet verzoekt WDadvising de locatie aan te wijzen als een te ontwikkelen 

woningbouwlocatie.  

 

Standpunt gemeente 

Allereerst is Rijsoord geen deelgemeente van de gemeente Ridderkerk, maar een van de 

kernen van de gemeente. In de concept omgevingsvisie is de groen-blauwe oase een van 

de drie kernwaarden van Ridderkerk. Daarnaast is het aspect gezondheid een belangrijk 



   

Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen    
concept omgevingsvisie Ridderkerk  
 
11 juli 2017 

Bijlage bij Raadsbesluit 1235282  

 
 

 
14 

 

aspect. De belangrijkste opgave voor Ridderkerk voor de komende jaren is het toevoegen 

van kwaliteit. Zowel aan de openbare ruimte, aan het groen, als bijvoorbeeld aan het 

centrum. Deze inhoudelijke argumenten maken dat een ontwikkeling tussen de huidige 

kern Rijsoord en de A16, niet past in deze concept visie.  

De gemeente weerlegt overigens de mening van WDadvising dat alleen locaties voor 

ontwikkelingen zijn opgenomen die in gemeentelijk eigendom zijn. In deze concept 

omgevingsvisie is geen enkele concrete locatie opgenomen, daar dit niet past in het 

karakter van de omgevingsvisie. Wel is aangegeven welke (kern)waarden van belang zijn 

voor de verder ontwikkeling van de gemeente Ridderkerk. Indien een ontwikkeling 

binnen deze waarden past, is een volgende stap het planologisch mogelijk maken van die 

ontwikkeling in de vorm van een bestemmingsplan (omgevingsplan).  

De vergelijking die in de brief van 20 juni 2016 gemaakt wordt met de locaties hoek 

Lagendijk-Rijksstraatweg en De Jong Tours, is niet terecht. Zoals de zienswijze aangeeft,  

is de eerste een resultaat van een motie en de tweede betreft een kwaliteitstoevoeging 

door het beëindigen van de bedrijfsvoering ter plekke. Dit is op deze locatie niet aan de 

orde.  

 

CONCLUSIE 
 

De zienswijze van WDadvising namens de TPF-groep geeft geen aanleiding om de 

concept omgevingsvisie aan te passen.  
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7. STICHTING OUDE KERN RIJSOORD 
 

De Stichting Oude Kern Rijsoord heeft de volgende punten als zienswijze meegegeven: 

 

a) De Stichting Oude Kern mist de visie op de wijk Rijsoord in de concept 

omgevingsvisie.  

 

Standpunt gemeente 

Deze concept omgevingsvisie gaat over de hele gemeente Ridderkerk en doet inderdaad 

geen uitspraken over de verschillende wijken. Hiertoe dienen de wijkprogramma’s.  

 

b) De verkeersdruk, de hoeveelheid vrachtverkeer en de verkeerssnelheden op de 

Rijksstraatweg zijn een belangrijk probleem voor bewoners. De Stichting wil de 

Rijksstraatweg als entree voor Ridderkerk schrappen. De Stichting Oude Kern wil een 

verkeersluwe inrichting met snelheidsremmers.  

Ook de entree vanaf de Verbindingsweg is aangegeven als typerende entree. De 

Stichting vindt dit in strijd met de wens voor een fijn leefklimaat en woonomgeving. 

De hoofdentrees zouden moeten lopen vanaf de Rotterdamseweg en de snelwegen.  

Het verbaast de Stichting dat veel vrachtverkeer over de Rijksstraatweg rijdt. Ze 

wenst een blokkade voor verkeer vanuit Nieuw-Reijerwaard naar de Rijksstraatweg 

en vragen middelen in te zetten om erop toe te zien dat de Rijksstraatweg alleen door 

bestemmingsverkeer wordt gebruikt.  

 

Standpunt gemeente 

Met de bewoners aan de Rijksstraatweg heeft de gemeente regelmatig contact over de 

overlast met betrekking tot het vrachtverkeer en de mogelijke maatregelen die genomen 

kunnen worden. Dit is een traject dat apart staat van deze omgevingsvisie.  

Voor de entrees vanaf de Verbindingsweg en de Geerlaan geldt dat dit niet betekent dat 

de gemeente hier meer verkeer aan wil trekken. Wel wil de gemeente Ridderkerk dat 

iedereen die Ridderkerk binnenrijdt, ook een gevoel heeft dát ze Ridderkerk binnenrijden. 

Dat kan door middel van het markeringen, zoals aanwezige bomen of kunstwerken, 

gerealiseerd worden.  

 

c) De Stichting Oude Kern mist een wijkcentrum in Rijsoord en ziet graag een visie op 

het herstel van het voorzieningenniveau in Rijsoord. 

 

Standpunt gemeente 

Dit punt heeft de Stichting eerder ook aangegeven bij het wijkprogramma. De gemeente 

heeft zelf geen middelen om het voorzieningenniveau in Rijsoord te herstellen, dit is een 

commerciële aangelegenheid. In het wijkprogramma hebben wij wel opgenomen dat we 

gaan kijken of er oplossingen zijn voor ouderen die wegens het gebrek aan voorzieningen 

niet meer in Rijsoord kunnen blijven wonen. Voor het wijkcentrum is in het 

wijkprogramma opgenomen dat we gaan onderzoeken of het gebouw van 

voetbalvereniging Rijsoord geschikt (te maken) is als Wijkvoorzieningencentrum. De 

vereniging heeft laten weten dat zij dit ook zou willen.  

 

 

d) De groen-blauwe verbinding van de Blaakwetering in Rijsoord naar Ridderkerk en de 

Waal mist de Stichting ook, evenals een visie op de toekomst van Nieuw-Reijerwaard 

indien de huidige plannen niet slagen.  
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Ook de verbinding tussen het Waalbos en Wevershoek, Rijsoord, de groene ring rond 

Ridderkerk en tussen het Waalbos en de Nes en het Oosterpark en de Crezéepolder 

worden gemist.   

De Wevershoek en de Nesweidjes worden op de kaart gemist als groengebieden.  

De Stichting betreurt het dat niet de hele Blaakwetering zichtbaar wordt gemaakt met 

een robuuste groenblauwe inrichting.  

 

Standpunt gemeente 

De groen-blauwe verbinding van de Blaakwetering, is met de plannen van Nieuw-

Reijerwaard niet realistisch. Voor Nieuw-Reijerwaard is een GR opgericht, die over de 

ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard gaat. Herijking van de plannen is niet aan de orde.  

De verbindingen die gemist worden door de Stichting Oude Kern Rijsoord, worden op de 

kaart aangegeven. Overigens is de verbinding tussen het Oosterpark en de Crezéepolder 

met een groene pijl op de kaart aangegeven.   

 

e) Over de parels aan de Rivier stelt de Stichting dat het onwenselijk is om bedrijven die 

nu multimodaal bereikbaar zijn, aan het water, te verplaatsen naar bijvoorbeeld 

Cornelisland of Nieuw-Reijerwaard, locaties die niet multimodaal zijn ontsloten. De 

provincie Zuid-Holland stelt in haar beleid dat er een gebrek is aan plaatsen waar 

watergebonden bedrijven terecht kunnen.  

 

Standpunt gemeente 

In de concept omgevingsvisie stellen we dat kansen voor transformatie langs de Rivier 

opgepakt kunnen worden, op het moment dat bedrijven verplaatsen of op het moment 

dat andere kansen zich voordoen, bijvoorbeeld bij het stoppen van bedrijfsactiviteiten. 

Indien de afweging voor het verplaatsen van een bedrijf binnen de gemeente Ridderkerk 

aan de orde is, zal bekeken worden welke modaliteitbehoefte het bedrijf heeft en welke 

locatie past bij het bedrijf. De gemeente zal bedrijven niet actief verplaatsen.  

 

f) Ook op bedrijventerreinen zouden risicobronnen moeten worden geweerd.  

 

Standpunt gemeente 

Nieuwe risicobronnen worden in principe geweerd uit de gemeente, uitgezonderd op 

bedrijventerreinen mits aan concrete voorwaarden wordt voldaan, die in het 

bestemmingsplan zijn opgenomen. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, is het 

risico voor de omgeving zeer beperkt.  

 

g) De Rijksstraatweg, de alleroudste verbinding van Ridderkerk, wordt gemist als 

verbinding via dijklinten.  

 

Standpunt gemeente 

De Rijksstraatweg is inderdaad in de fietskaart niet duidelijk als dijk aangegeven. Dit 

passen we aan.  

 

h) De Stichting vraagt zich af waarom niet concreet wordt ingezet voor een bepaald 

percentage ouderenwoningen en het uitbreiden van faciliteiten voor ouderen, als het 

aantal ouderen zo sterk groeit? 
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Standpunt gemeente 

De gemeente zet in op levensloopbestendige woningen en wijken. Op die manier 

probeert de gemeente Ridderkerk ook voor de langere termijn, als het aantal ouderen 

stagneert of af zal nemen, aantrekkelijke woningen en wijken te hebben voor 

bijvoorbeeld starters of gezinnen.  

 

i) Voor de ‘fiets centraal’ merkt de Stichting Oude Kern Rijsoord een aantal punten op: 

1. Fietsverbinding tussen Blaakwetering en Rijsoord is gewenst.  

2. Op de Lagendijk is geen vrijliggend fietspad. 

3. De Waalweg ontbreekt bij bestaande fietsroutes. 

4. Het fietspad langs de Pruimendijk is niet helemaal juist ingetekend. 

5. Voorstel is om betonplaten te gebruiken in plaats van asfalt, vanwege de 

wortels van de bomen.  

6. De doorgaande route van Dordrecht naar Rotterdam zou beter kunnen. 

7. De Stichting vraagt zich af of de nieuwe fietspaden in Nieuw-Reijerwaard door 

de Gemeenschappelijke Regeling worden bekostigd? 

8. Zorg vooral dat fietsers de wegen ongelijkvloers kunnen kruisen.  

 

Standpunt gemeente 

Daar waar de kaarten onjuist zijn, worden deze uiteraard aangepast. Het voorstel om 

betonplaten te gebruiken past niet bij de gewenste uitstraling van aantrekkelijke 

fietsroutes. Op de kaart zijn plekken aangegeven waar ongelijkvloerse kruisingen 

wenselijk zijn voor langzaamverkeer. Dit is echter een kostbare en ingrijpende 

maatregel, die niet overal gerealiseerd kan worden.  

De MRDH is momenteel bezig met een studie naar “Metropolitane fietsroutes” in het 

gebied van de MRDH. Ook de verbinding Dordrecht-Ridderkerk-Rotterdam heeft daarin 

aandacht. Wat dit concreet gaat betekenen voor de relatie/verbinding Dordrecht-

Rotterdam is nu nog niet bekend. De gemeente Ridderkerk is betrokken bij deze studie.  

De kosten van de fietspaden in Nieuw-Reijerwaard worden inderdaad bekostigd door de 

GR. 

 

j) De Stichting vindt het storend dat steeds over ‘Ridderkerk’ wordt gesproken, waarbij 

het alleen over de wijken ten noorden van de snelweg gaat, terwijl Rijsoord en 

Oostendam ook bij Ridderkerk horen.  

 

Standpunt gemeente 

De gemeente is het volledig met de Stichting eens dat Rijsoord en Oostendam ook wijken 

zijn die bij Ridderkerk horen. Daar waar in de visie gesproken wordt over Ridderkerk, 

wordt gesproken over alle wijken in Ridderkerk, dus ook Rijsoord en Oostendam.  

 

k) De Stichting vraagt zich af welke ontwikkeling op de kaart van pagina 64 is bedoeld 

als particuliere ontwikkeling tussen de Lagendijk en de Geerlaan. Dit betekent 

verdichting in plaats van open houden van de spaarzame groene ruimte en is 

ongewenst.  

Bolnes-Zuid is aangegeven als ruimte voor ruimte, de Stichting vraagt zich af of dit 

wel klopt. Daarbij staat Rijsoord niet genoemd onder bestemmingsplan of 

gebiedsvisie, waarbij de Stichting zich afvraagt waarom dit zo is.  
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Standpunt gemeente 

De ontwikkeling op pagina 64 is een ruimte voor ruimte initiatief. De bestaande kassen in 

en ook rond het gebied worden geruimd. Op deze plek kunnen woningen terug gebouwd 

worden. Het is geen verdichting van open en spaarzame groene ruimte, er staan 

namelijk al kassen. Deze ontwikkeling is momenteel echter heel onzeker.  

 

Voor Bolnes-Zuid merkt de Stichting terecht op dat hier sprake is van een fout in de 

kaart. Dit gebied is in eigendom van diverse eigenaren en hier is geen sprake van ruimte 

voor ruimte.  

 

Rijsoord staat nu niet onder het kopje bestemmingsplan / gebiedsvisie, omdat voor dat 

gebied nu een beheersverordening aanwezig is.  

 

l) De Stichting ziet het als een ongewenste ontwikkeling dat de Rotterdamseweg wordt 

afgewaardeerd van een 4-baansweg naar een 2-baansweg. Dit zou een directe 

verhoging betekenen van het verkeer op de Rijksstraatweg.  

 

Standpunt gemeente 

In de concept omgevingsvisie is nergens gesproken over een afwaardering in aantal 

banen van de Rotterdamseweg. Deze maatregel is op dit moment niet in beeld. Op het 

moment dat de verkeersstructuur in Ridderkerk nader wordt onderzocht en dit wel aan 

de orde zou komen, zal het effect van de maatregel op geheel Ridderkerk worden bezien.  

 

m) De Stichting is van mening dat de aanpak voor de particuliere woningvoorraad zoals 

deze wordt voorgesteld in hoofdstuk 5, een bedreigend voorstel kan zijn voor 

woningeigenaren. Voor de woningen in Rijsoord geldt dat ze in prima staat zijn en er 

geen sprake is van verpaupering of achterstallig onderhoud.  

 

Standpunt gemeente 

Uit gesprekken met onder andere makelaars in Ridderkerk en een Vereniging van 

Eigenaren, is gebleken dat een aantal appartementen (met name met een aantal 

woonlagen) in particulier eigendom, soms in slechte staat zijn. De gemeente onderzoekt 

met deze opgave welke helpende hand de gemeente kan bieden, zodat bewoners en 

omwonenden niet te lijden hebben onder een slechtere kwaliteit van de woningen en dus 

een lagere kwaliteit van de woonomgeving.  

De kaart in hoofdstuk 5 is gebaseerd op het bouwjaar van de gebouwen. Verder 

onderzoek dient nog plaats te vinden over de staat van de gebouwen en de wijze van 

faciliteren die de gemeente kan bieden.  

 

CONCLUSIE 

De zienswijze van de Stichting Oude Kern Rijsoord geeft aanleiding om de concept 

omgevingsvisie aan te passen op de volgende punten: 

 

1. Aanpassen kaart huidige projecten pagina 64: Bolnes-Zuid valt niet onder de 

provinciale ruimte-voor-ruimte- regeling, maar onder een particulier initiatief.  

2. Op de kaart ‘het groen-blauwe netwerk’ wordt de verbinding tussen het Waalbos en 

Wevershoek, Rijsoord, de groene ring rond Ridderkerk en tussen het Waalbos en de 
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Nes toegevoegd. De Wevershoek en de Nesweidjes worden op de kaart toegevoegd 

als groengebieden.  

3. Op een aantal punten wordt de kaart ‘de fiets centraal’ aangepast.  

4. We nemen de Rijksstraatweg op als cultuurhistorische fietsverbinding op de kaart 

onder de opgave ‘de fiets centraal’.   
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8. STOETERIJ DE WOUDE B.V. EN DE HEER EN MEVROUW VAN DER LINDE 

 

De Stoeterij De Woude B.V. en de heer en mevrouw Van der Linde, hebben de volgende 

punten in de zienswijze opgenomen: 

a) De Stoeterij wordt al 20 jaar door de eigenaren geëxploiteerd. De Stoeterij heeft een 

functie als ontmoetingsplek. De weilanden aan de achterzijde van de Stoeterij, zijn 

nog in eigendom van de gemeente en worden verpacht aan de Stoeterij. De Stoeterij 

verzoekt de gemeente nu, met de concept omgevingsvisie, een keuze te maken om 

ofwel de Stoeterij haar noodzakelijke uitbreiding te kunnen laten doen, ofwel 

gezamenlijk tot een andere invulling van de locatie te komen. De Stoeterij verzoekt 

de gemeente op korte termijn in overleg te gaan over de toekomstmogelijkheden van 

de Stoeterij.  

 

Standpunt gemeente 

De gemeente gaat graag met De Stoeterij in overleg om te bespreken of en welke 

mogelijkheden er zijn om de Stoeterij toekomstbestendig te maken, passend bij de 

behoeften van de bezoekers en bij deze tijd. Dit als vervolg op het gesprek dat eind 

januari 2017 heeft plaatsgevonden.  

 

b) Het is geen gewenste ontwikkeling om meer beschoeiing en bomen langs de 

Rotterdamseweg weg te halen, aangezien dit de leefbaarheid voor bewoners en 

gebruikers van de Stoeterij en voor de andere bewoners, verder verminderd. De 

Stoeterij en de heer en mevrouw Van der Linde vragen de gemeente om op korte 

termijn actie te ondernemen om de snelheid op de Rotterdamsweg te verlagen van 

80 km/u naar 60 km/u, ter hoogte van de Stoeterij en de monumentale boerderijen. 

 

Standpunt gemeente 

Voordat maatregelen genomen zullen worden, zullen deze maatregelen vanuit alle 

invalshoeken beoordeeld worden. Het waterschap is uiteindelijk de wegbeheerder van de 

Rotterdamseweg. Daarbij staat, zoals ook aangegeven is op pagina 43, de leefkwaliteit 

van de achterliggende woongebieden, bij elke maatregel centraal.  

 

CONCLUSIE 

De zienswijze van de Stoeterij de Woude en de heer en mevrouw Van der Linden geeft 

geen aanleiding om de concept omgevingsvisie aan te passen. De gemeente gaat graag 

met de Stoeterij in gesprek om te bespreken of en welke mogelijkheden er zijn om de 

Stoeterij toekomstbestendig te maken.  
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9. PROVINCIE ZUID-HOLLAND  

 

De provincie start met het uitspreken van de waardering voor de gemeente Ridderkerk, 

dat een omgevingsvisie is opgesteld. Daarbij heeft de provincie een aantal opmerkingen, 

die ook ambtelijk besproken zijn. De volgende punten benoemt de provincie in haar 

zienswijze:  

 

a) In algemene zin constateert de provincie dat veel ambities in de concept 

omgevingsvisie zitten en dat ook nog veel verdere uitwerking in het 

uitvoeringsprogramma is opgenomen. Daarbij benoemt de provincie dat zij er vanuit 

gaat dat sprake is van een groeimodel. Dat wil zeggen, dat de omgevingsvisie nog 

verder handen en voeten krijgt in de uitvoering en verdere uitwerking van de visie.  

 

Standpunt gemeente 

De gemeente ziet deze concept omgevingsvisie inderdaad als een groeimodel, waarbij de 

visie zelf een agenderende en wel duidelijk sturende functie heeft.  

b) De provincie mist in algemene zin het benoemen van de diverse regionale 

samenwerkingsverbanden, zoals de MRDH, regio Rijnmond, maar ook de gemeenten 

Albrandswaard en Barendrecht.  

 

Standpunt gemeente 

Hoewel de ligging van de gemeente Ridderkerk is benoemd in hoofdstuk 2 van de 

concept omgevingsvisie, zijn de samenwerkingsverbanden inderdaad niet specifiek 

genoemd. Ons voorstel is dit te noemen in het uitvoeringsprogramma, in paragraaf 5.1, 

in de 2e alinea waar ook de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 

worden genoemd. We voegen daar een zin aan toe: ‘Daarbij zullen we regionale en 

bovenregionale partners zoals onze buurgemeenten, de provincie Zuid-Holland, de 

Landschapstafel en de MRDH indien van toepassing ook betrekken.’  

c) In de zienswijze geeft de provincie aan dat er een lacune zit in de concept 

omgevingsvisie met betrekking tot het openbaar vervoer. De provincie geeft aan dat 

de gemeente in grote mate sturend op kan treden, als een aantal randvoorwaarden 

voor hoogwaardig openbaar vervoer in de visie worden opgenomen.  

Daarbij geeft de provincie aan een brief van de MRDH te hebben ontvangen, waarin 

gemeente Ridderkerk en MRDH de provincie verzoeken de reservering voor de 

tramlijn Rotterdam-Dordrecht via Ridderkerk te laten vervallen. De provincie stelt dit 

te begrijpen en de noodzaak van deze reservering voor de toekomst niet meer in te 

zien. De Rotterdamseweg biedt volgens de provincie voldoende ruimte als in de 

toekomst blijkt dat een tram wel haalbaar en gewenst is. Bestuurlijk dient hier nog 

wel een traject voor doorlopen te worden.  

 

Standpunt gemeente 

De randvoorwaarden die de provincie aangeeft, om een goed hoogwaardig openbaar 

vervoersnetwerk te kunnen accommoderen, zullen we als aandachtspunten opnemen in 

het uitvoeringsprogramma onder de opgave ‘Toekomst HOV busvervoer en onderliggend 

busnetwerk’.  
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Voorts stemt ons de reactie van de provincie positief, waar het over de opheffing van de 

ruimtelijke reservering van de tramlijn gaat. Wij doorlopen het bestuurlijke traject met 

de provincie graag.  

d) De provincie gaat er van uit dat alle archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle 

aspecten die in de concept omgevingsvisie staan, geborgd worden in 

bestemmingsplannen.  

 

Standpunt gemeente 

In de vigerende bestemmingsplannen hebben wij al aandacht voor de thema’s 

archeologie en cultuurhistorie. Aan het recent vastgestelde bestemmingsplan centrum 

ligt bijvoorbeeld ook een cultuurhistorisch onderzoek ten grondslag.  

e) Voor het thema wonen constateert de provincie dat de opgave herstructurering wel 

onderdeel is van het uitvoeringsprogramma, maar dat er verder in de visie geen 

aandacht wordt besteed aan de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de 

woningbehoefte en de regionale afspraken die hierover gemaakt worden.  

 

Standpunt gemeente 

Het klopt dat de subregionale afspraken geen onderdeel zijn van de visie, dit zijn in feite 

lopende ontwikkelingen. Uiteraard vinden we dit als gemeente wel van belang. Om aan 

deze afspraken en ontwikkelingen recht te doen, voegen we in het uitvoeringsprogramma 

aan paragraaf 5.3 ook regionale overleggen toe. Hierbij voegen we aan het einde van de 

eerste alinea toe: ‘Daarnaast maken we in regionaal verband ook afspraken over de 

woningbouw behoefte en over de ontwikkeling van bedrijventerreinen, zowel kwalitatief 

als kwantitatief.’  

f) Het thema economie ontbreekt volgens de provincie. In regionaal verband is 

afgesproken dat gezamenlijk verder uitwerking wordt gegeven aan het onderzoek 

naar de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen, maar dit is niet in de concept 

omgevingsvisie terug te lezen. 

Daarbij vindt de provincie het van belang om watergebonden bedrijvigheid in de 

provincie te behouden en daarmee niet ‘vanzelfsprekend’ alle locaties aan het water 

te transformeren naar woningbouw, als bedrijven vertrekken. De provincie stelt voor 

een regionaal overleg te organiseren om de ontwikkelingen langs de oevers 

gezamenlijk af te stemmen en kennis hierover uit te wisselen.  

Tot slot onderschrijft de provincie de opgave in het winkelcentrum Ridderkerk, zoals 

dit ook in het Programma Ruimte is aangegeven. Daarbij is het van belang het aantal 

m2 winkelvloeroppervlakte af te laten nemen en aandacht te geven aan de kwaliteit 

van het centrum.  

 

Standpunt gemeente 

Het thema economie is inderdaad niet als los thema opgenomen. In deze concept 

omgevingsvisie is ervoor gekozen om integrale gebiedsopgaven te benoemen, waarin 

diverse thema’s zijn verweven. Dat geldt ook voor het thema economie. De regionale 

afspraken zullen we, net als voor wonen, opnemen in het uitvoeringsprogramma. Het 

voorstel om in regionaal verband kennis uit te wisselen omtrent de tranformatie van de 

oevers, lijkt ons een prima idee. En voor wat betreft het winkelcentrum: de gemeente 
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vindt de integrale opgave rondom het winkelcentrum van groot belang en ziet daarbij 

inderdaad een daling in het aantal m2, gecombineerd met een transformatieopgave en 

een kwaliteitsslag, als opgave om het centrum levendig en aantrekkelijk te houden.  

g) Voor het onderdeel water geeft de provincie aan dat ze de onderwerpen 

waterveiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen in de visie 

mist. Deze aspecten zijn ook van belang voor bijvoorbeeld de klimaatopgave. 

Bovendien roept de kaart op pagina 46/47 de vraag op of de primaire of regionale 

waterkering hierop is aangegeven en geeft de legenda hierover geen duidelijkheid.  

Ook voor het onderdeel natuur geeft de provincie aan dat dit onderwerp wordt 

gemist, waarbij ook de Deltapoort en de Landschapstafel als regionale 

overlegorganen worden gemist in de tekst.  

 

Standpunt gemeente 

Voor de aspecten water en natuur gaan we in de uitvoeringsfase graag met de provincie 

in overleg, op welke wijze we dit vorm kunnen geven binnen de groen-blauwe opgaven 

en binnen de opgave rondom klimaatadaptatie. De kaart op pagina 46/47 is bedoeld om 

aan te geven welke rol het groen in en rond Ridderkerk speelt op schaal van het eiland 

IJsselmonde.  

h) Externe Veiligheid: de provincie geeft aan dat afgelopen jaar een pilot heeft gelopen 

rondom omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie en dat dit aanbeveling dient hier 

naar te kijken.  

 

Standpunt gemeente 

Wij waren helaas niet op de hoogte van deze pilot, maar treden graag met de provincie 

in overleg om op dit punt kennis uit te wisselen.  

i) Energie & klimaat: de provincie geeft aan dat –recent-  klimaatstresstesten 

beschikbaar zijn gekomen. Daarbij reageert de provincie vooralsnog niet positief op 

de locatie Bolnes-Zuid voor zonnepanelen. De provincie geeft aan dat dit beleid met 

de op hande zijnde actualisering van de Visie Ruimte en Mobiliteit wellicht gaat 

veranderen. Daarbij doet de provincie de suggestie om de restpercelen in het 

knooppunt Ridderster op te nemen als potentiële locaties voor zonnepanelen.  

 

Standpunt gemeente 

Wij zijn zeer benieuwd naar de klimaatstresstesten voor Ridderkerk en omgeving. Voor 

de locatie Bolnes-Zuid geldt dat hier in de afgelopen jaren meerdere plannen voor zijn 

ontwikkeld, waarbij de locatie bebouwd zou worden. Dat vinden wij geen gewenste 

ontwikkeling. Daarom hebben wij in deze visie de locatie geschikt geacht voor 

zonnepanelen. Uit het belang van duurzaamheid, maar ook van een open en duurzame 

entree voor de gemeente Ridderkerk vanaf de A16, vinden wij het van belang dat 

zonnepanelen op deze locatie mogelijk zijn. Door de ligging tussen de Rotterdamseweg 

en de A16 biedt dit perceel weinig andere, haalbare mogelijkheden. We zouden dan ook 

graag met de provincie in gesprek gaan om te bezien in hoeverre een zonneweide hier 

mogelijk is.  
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j) De provincie constateert dat het onderwerp bodem niet is meegenomen in de concept 

omgevingsvisie en doet de suggestie om de website 3d ordening Zuid-Holland te 

bekijken en hiermee in een vroegtijdig stadium rekening te houden bij 

ontwikkelingen. Daarbij geeft de provincie aan dat het goed zou zijn contact hierover 

op te nemen met de DCMR.  

 

Standpunt gemeente 

We zijn blij met de suggestie van de provincie en zullen dit bij ontwikkelingen toepassen, 

voor zover mogelijk. We zullen daarbij ook contact opnemen met de DCMR, zoals de 

provincie suggereert. Aangezien de gemeente Ridderkerk voor een groot deel in 

waterwingebied ligt, worden mogelijkheden in de bodem als warmte-koudeopslag 

hierdoor beperkt.  

k) De omgevingswet beschrijft dat een gemeente ook omgevingswaarden kan 

benoemen. De provincie mist deze in de concept omgevingsvisie en mist ook hoe de 

gemeente om wil gaan met de ruimte die de nieuwe omgevingswet biedt.  

 

Standpunt gemeente 

Rondom het benoemen van omgevingswaarden is nog veel onduidelijk. Welke ruimte 

gemeenten precies krijgen, is nog niet wettelijk gedefinieerd. Daarbij heeft de 

gemeenteraad van Ridderkerk zich nog niet specifiek over deze aspecten uitgesproken, in 

het traject rondom de invoering van de omgevingswet. Het lijkt ons wel goed hierover in 

de uitvoering van de visie verder na te denken en met diverse partijen, waaronder DCMR 

en provincie, van gedachte te wisselen. We nemen het op onder 4.2 GEZONDHEID EN 

LEEFBAARHEID, onder ‘wat betekent dat concreet’ en benoemen het daarbij ook in het 

uitvoeringsprogramma: ‘uitwerken omgevingswaarden, conform omgevingswet’, waarbij 

het relatie heeft met alle opgaven.  

CONCLUSIE 

De zienswijze van de provincie Zuid-Holland geeft aanleiding de concept omgevingsvisie 

op de volgende punten te herzien:  

1. Toevoegen aan paragraaf 5.1, einde 2e alinea: ‘Daarbij zullen we regionale en 

bovenregionale partners zoals onze buurgemeenten, de provincie Zuid-Holland, de 

Landschapstafel en de MRDH indien van toepassing ook betrekken.’  

2. Toevoegen als aandachtspunten in het uitvoeringsprogramma onder de opgave 

‘Toekomst HOV busvervoer en onderliggend busnetwerk’: 
a. bij de inrichting van straten waar bussen rijden rekening te houden met de bus, onder 

meer door geen drempels hier aan te leggen en wegen breed genoeg te laten zijn; 
b. inrichten van aantrekkelijke en toegankelijke bushaltes; 
c. verlenen van voorrang aan bussen bij VRI's; 
d. afstemmen van ruimtelijke functies op haltes van hoogwaardig openbaar vervoer; 
e. lagere parkeernormen bij haltes van hoogwaardig openbaar vervoer. 

3. Toevoegen aan paragraaf 5.3 einde eerste alinea: ‘Daarnaast maken we in regionaal 

verband ook afspraken over de woningbouwbehoefte en over de ontwikkeling van 

bedrijventerreinen, zowel kwalitatief als kwantitatief.’ 

4. Toevoegen ‘uitwerken omgevingswaarden, conform omgevingswet’ onder 4.2 

GEZONDHEID EN LEEFBAARHEID, onder ‘wat betekent dat concreet’ en dit ook 

opnemen in het uitvoeringsprogramma, waarbij het relatie heeft met alle andere 

opgaven.  
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B. Ambtshalve wijzigingen 

 

Onderstaand de ambtshalve wijzigingen voor de concept omgevingsvisie: 
 
1. Tekst over Het Huys ten Donck zijn aangepast naar aanleiding van het tussenresultaat van de 

gesprekken over een nieuwe visie op het Huys ten Donck, die in oktober 2017 naar verwachting 
door de raad zal worden behandeld.  
 

De tekst op pagina 45 onder wat betekent dat concreet 
 

5. Getijdenpark voorterrein Het Huys ten Donck 
 
 Is gewijzigd in 
 
 5.  Getijdenpark en ontwikkeling voorterrein Het Huys ten Donck.  
 
 
 
En de tekst op pagina 51 onder wat wordt de aanpak 
 
Oude haven en getijdenpark Het Huys ten Donck 
Bij Het Huys ten Donck zal de oude haven in ere worden hersteld en liggen er mogelijkheden voor de 
aanleg van een getijdenpark. Hiermee wordt de rivier onderdeel van het landschap. 
 
Is gewijzigd in 
 
Oude haven en getijdenpark Het Huys ten Donck 
Bij Het Huys ten Donck zal de oude haven in ere worden hersteld en liggen er mogelijkheden voor de 
aanleg van een getijdenpark en de ontwikkeling van het voorterrein. Hiermee wordt de rivier onderdeel 
van het landschap. 
 
 
 
De tekst op pagina 53 onder Donckse Getijdenpark is aangevuld met de vetgedrukte woorden: 
Voor het gebied direct ten noorden van het Landgoed Het Huys ten Donck is een getijdenpark 
ontworpen, dat samen met de ontwikkeling van het voorterrein, een nieuwe, aantrekkelijke  en 
natuurlijke inrichting van de rivieroever beoogt.  

 
2. In het kader van de afstemming bij het opstellen van Visie op de P.C. Hooftstraat en omgeving en 

de omgevingsvisie, is een aantal aanpassingen doorgevoerd in de visie: 
a. Tekst toegevoegd aan opgave ‘winkelcentrum’ en deze ook in de legenda van de kaart 

aangegeven en daarbij het gebied te verwijderen uit de kaart van de opgave bij 
Donkersloot: 

 
Cluster van zorg, sport, onderwijs en wonen rondom de P.C. Hooftstraat en omgeving 
In dit gebied, gelegen tussen het winkelcentrum en de historische kern, zijn al diverse 
maatschappelijke voorzieningen aanwezig. Door dit gebied beter te verbinden met het 
centrum, een mix te laten ontstaan van functies zoals sport, zorg, onderwijs en wonen én door 
de openbare ruimte meer in te richten voor langzaam verkeer en ontmoeting, ontstaat meer 
verblijfskwaliteit.    
 
b. Toevoegen aan hoofdstuk 3 punt 3 (kloppend hart): maatschappelijke voorzieningen.  
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c. Hoofdstuk 4, Visie en opgaven (pag 23, 3) toevoegen: Het kloppend hart een 
kwaliteitsimpuls te geven door ook in te zetten op clustering van maatschappelijke 
voorzieningen. Dat versterkt elkaar en vergroot kans op samenwerking. 

d. Toevoegen aan de opgave verkeersstructuur, onder ‘wat betekent dat concreet’, onder 
punt 1: inclusief een onderzoek naar aantal en locaties van parkeerplaatsen. 

e. De zone waar het bedrijf Trelleborg nu zit is verduidelijkt op kaart, zodat de kaart klopt 
met de huidige situatie. 

f. Wijzigen naam op de projectenkaart in het uitvoeringsprogramma: P.C.Hooftpark wordt 
P.C. Hooftstraat en omgeving. 

 
3. Aan de tekst onder paragraaf 2.2 ontstaansgeschiedenis is de zin toegevoegd ‘In 1446 is 

Ridderkerk ontstaan. Vanaf 1890 is de ontstaansgeschiedenis beschreven in een aantal stappen 
in de tijd. Dit omdat vanaf dat moment de groei van Ridderkerk op kaart goed te zien is.’  

 
4. In de digitale versie van de omgevingsvisie zijn interactieve ‘knoppen’ aangebracht, die de 

leesbaarheid van de omgevingsvisie digitaal bevorderen. Dit is in de digitale versie in de 
inhoudsopgave uitgelegd.  

 
5. Aangepast beeldmateriaal (kaarten en foto’s): 

 
a) Aan het uitvoeringsprogramma is een ‘beeldmerk’ toegevoegd in de vorm van een schep.  
b) Blz. 12, Hoofdstuk 2. Ligging en ontstaansgeschiedenis: Vervanging Historische kaarten - 

Nieuwe kaart ‘Bovenregionaal Groenstructuur’ gebaseerd op tekst 2.1 Ligging Ridderkerk 
tussen ‘waterland&havenstad’ 

c) Blz. 13, Hoofdstuk 2. Ligging en ontstaansgeschiedenis: Vervanging kaart Ecologische 
hoofdstructuur in Ridderkerk– Nieuwe kaart ‘De wijken van Ridderkerk’ 

d) Blz. 26, Hoofdstuk 4.2 Gezondheid: Aanpassingen in gezondheidskaarten; in legenda 
benoemen wat kwetsbare objecten en risico objecten inhouden; In geluidscontourenkaart ook 
Rotterdamseweg meegenomen. 

e) Blz. 30, Hoofdstuk 4.3 I Ontmoeting: Visie Ontmoetingkaart aangepast 
f) Blz. 31, Hoofdstuk 4.3 I Ontmoeting: Foto bewegende ouderen vervangen door andere 

foto.. 
g) Blz. 34, Hoofdstuk 4.3 II De fiets centraal: Kaart ‘Visie de fiets centraal’ aangepast; Andere 

benaming in legenda ; Fietsverbindingen gecontroleerd ; fietsinprikker Molensteeg ingetekend;  
Dijken toegevoegd ; trekpont toegevoegd ; halte waterbus toegevoegd ; historische waterlijnen 
ingetekend ; kleuren aangepast ; cultuurhistorische lijn over Vlasstraat aangepast naar 
cultuurhistorische lijn over Pruimendijk ; fietspad over Waalweg en Achterambachtseweg 
ingetekend ; cultuurhistorische lijn over Noldijk ingetekend ; verbinding tussen Noldijk en 
Molenweg ingetekend ; verbinding over Pruimendijk in Oostendam ingetekend. 

h) Blz. 35, Hoofdstuk 4.3 II De fiets centraal: Andere foto van fietsstraat 
i) Blz. 38, Hoofdstuk 4.3 III Verkeersstructuur:  Kaart ‘Visie verkeersstructuur’ aangepast; 

Dijken toegevoegd ; trekpond toegevoegd ; halte waterbus toegevoegd ; fietsinprikker 
Molensteeg ingetekend ; gestippelde verbindingswegen met pijl weggehaald ; 
Rotterdamseweg juist ingetekend ; wenselijke betere oversteekbaarheid toegevoegd. 

j) Pagina 39: tweede foto is vervangen. 
k) Blz. 42, Hoofdstuk 4.3 IV Ridderkerk bij binnenkomst (de entrees): Visiekaart aangepast: 

Dijken toegevoegd; kleur geluidswal veranderd; nieuwe typerende entrees toegevoegd ; halte 
waterbus toegevoegd; trekpont toegevoegd; fietsinprikker Molensteeg ingetekend; paarse 
streep Rotterdamse weg weggehaald ; Sandelingen Ambacht en Wevershoek ingetekend. 

l) Blz. 43, Hoofdstuk 4.3 IV Ridderkerk bij binnenkomst (de entrees): Onderste foto 
zichtlijnen in landschap vervangen. 

m) Blz. 48, Hoofdstuk 4.4 I Versterken groen-blauwe netwerk: Visiekaart aangepast; halte 
waterbus toegevoegd ; trekpont toegevoegd ; legenda aangepast.  
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n) Blz. 49, Hoofdstuk 4.4 I Versterken groen-blauwe netwerk: onderste foto van weiland 
vervangen. 

o) Blz. 52, Hoofdstuk 4.4 II Herontdekking van het waterfront parels aan de rivier: visiekaart 
aangepast; Watertoegankelijkheid aangepast ; dijk toegevoegd in legenda ; trekpont, halte 
waterbus en dijken toegevoegd. 

p) Pagina 53 is de oeverfoto vervangen door een sfeerbeeld van de Urbanisten. 
q) Pagina 54 is de foto van het winkelhart vervangen door een eigen foto.  
r) Pag 56, Hoofdstuk 4.5 I Het winkelcentrum: Visiekaart aangepast; Fietsstraat Molensteeg 

ingetekend ; Fietsstraat Kerkweg doorgetrokken naar centrumring ; inprikker Rembrandtweg 
als fietsstraat veranderd. 

s) Pagina 57 is de foto van de groene gevel vervangen door een eigen foto. 
t) Pag 60, Hoofdstuk 4.5 II Donkersloot: Visiekaart aangepast; Halte waterbus toegevoegd ; 

paarse lijn Rotterdamseweg weggehaald. 
u) Pag 61, Hoofdstuk 4.5 II Donkersloot: Doorsnede vervangen. 
v) Pag 64, Hoofdstuk 5 Uitvoeringsprogramma: Kaart aangepast: tekst Pruimendijk 74A 

vervangen door Pruimendijk 228A, tekst Pruimendijk IJsselstein vervangen door Pruimendijk 
180-184 ; Pruimendijk 186 onder Grexen/Particuliere initiatieven geplaatst ; Langeweg  5, 
Oudelande 8 & 4 weggehaald. ; Rijsoord onder Grexen/Particuliere ontwikkelingen verplaatst 
naar Ruimte voor Ruimte. ; Beverbol op goede plek aangeduid.; Legenda kloppend gemaakt. 

w) Pag. 74, Hoofdstuk 5.6 IAP & restkavels: Industrieweg 10 onder Restkavels toegevoegd. 
x) Enkele onderschriften bij de foto’s zijn tekstueel aangepast.  
y) Pag 76 & 77 Colofon toegevoegd met een lijst van rechthebbende van gebruikte 

afbeeldingen. Afbeeldingen genummerd in het boek. 


