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Onderwerp 
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen woongebouw Pilon 
 
Geadviseerde beslissing raad: 

1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van het woongebouw 
Pilon. 

2. de bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te delegeren 
aan het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk indien blijkt dat er geen 
zienswijzen tegen de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit zijn ingediend. 

 
Inleiding 
De plannen voor de realisatie van het woongebouw Pilon aan de Drierivierenlaan zijn in voorbereiding. 
De ontwikkeling behelst twee woontorens met in totaal 116 appartementen alsmede de benodigde 
parkeerplaatsen en een herinrichting van het openbaar gebied. De woontorens worden gerealiseerd in 
het gebied de 3 Rivieren, tussen de twee woontorens van de Tourmalijn in het noorden en het 
transferium in het zuiden. Voor de Tourmalijn en het transferium is een omgevingsvergunning afgegeven 
en is gestart met de realisatie. 
 
De gemeente heeft de ontwikkelaars van het gebied benaderd om te komen tot een eenduidig 
stedenbouwkundig karakter van het openbaar gebied. Voor de Pilon-locatie betekent dit dat een deel van 
de geprojecteerde woon- en bedrijfs-/ maatschappelijke bebouwing niet gerealiseerd wordt en parkeren 
plaatsvindt op maaiveld (zie ook bijlage 1).  
 
Om de aangepaste opzet van de Pilon-locatie mogelijk te maken is een afwijking van het 
bestemmingsplan nodig. De meest gebruikte vorm hiervoor in Ridderkerk is het maken van een nieuw 
bestemmingsplan. Nadeel van deze methode is dat er twee verschillende procedures moeten worden 
doorlopen, namelijk de procedure voor het bestemmingsplan en daarna de procedure voor de 
omgevingsvergunning. Het is ook mogelijk om mee te werken met behulp van een omgevingsvergunning 
voor ‘planologisch strijdig gebruik’. Om een omgevingsvergunning voor ‘planologisch strijdig gebruik’ af te 
kunnen geven in afwijking van het bestemmingsplan (vergelijkbaar met het vroegere artikel 19 van de 
Wet Ruimtelijke Ordening) moeten wij wel beschikken over een “verklaring van geen bedenkingen” van 
de gemeenteraad. De raad is immers het bevoegde orgaan als het gaat om bestemmingsplannen.  
 
Beoogd effect 
Realisatie van het woongebouw Pilon met een goede inrichting van het (openbaar) gebied.  
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Relatie met beleidskaders 
De ontwikkeling past binnen de beleidskaders voor de herinrichting van de rivieroevers zoals onder 
andere in de Structuurvisie Ridderkerk 2020 en het bestemmingsplan Ridderkerk Rivieroevers is 
aangegeven. De beoogde ruimtelijke kwaliteit wordt met het afwijken van het bestemmingsplan 
gerealiseerd. 
 
Argumenten 
1.1 Het plan is op enkele punten strijdig met het bestemmingsplan. Door de verklaring van geen 

bedenkingen verklaart de gemeenteraad geen bedenkingen te hebben tegen het afgeven van de 
omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan op deze punten.  

 
1.2 Aan het plan ligt een goede ruimtelijke onderbouwing ten grondslag. In deze onderbouwing wordt 

ingegaan op de aspecten die voor de afwijkingen relevant zijn (zie bijlage 1). 
 
1.3 Door af te wijken van het bestemmingsplan kan het plan beter ingepast worden in de omgeving. 

Met de gewijzigde opzet wordt de Drierivierenlaan doorgetrokken waardoor meer samenhang 
ontstaat. Een deel van de geprojecteerde woon- en bedrijfs- / maatschappelijke bebouwing aan 
de Schans wordt niet gerealiseerd. Ook wordt afgezien van een gebouwde parkeervoorziening. 
Hiermee ontstaat (visueel) meer openheid naar het water en wordt beter aangesloten op de 
naastgelegen projecten. Het gewijzigde plan en de gewijzigde inrichting van het openbaar gebied 
zijn door welstand positief beoordeeld.  

 
2.1 Versnelling van de proceduretijd zodat binnen de termijn vergund kan worden. 

De proceduretijd uit de Wabo is kort (26 weken + 6 weken opschorting). Daarom verdient het 
aanbeveling als u de bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen 
bedenkingen aan ons delegeert wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend. De procedure kan 
dan met plusminus zes weken verkort worden. 

 
Kanttekeningen 
N.v.t.  
 
Overleg gevoerd met 
Er is overleg gevoerd met de ontwikkelaar. Het plan is in een vooroverleg besproken met de 
welstandscommissie. De welstandscommissie is positief over het plan. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Het ontwerpbesluit (omgevingsvergunning) en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen worden 
samen voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Een ieder heeft het recht zienswijzen in te 
dienen tegen zowel de ontwerpbeschikking als ook tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. 
Eventuele zienswijzen worden beantwoord in een zienswijzennota.  
 
Als de bevoegdheid om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven gedelegeerd wordt 
aan het college en indien er geen zienswijzen worden ingediend kunnen wij na de ter inzageligging een 
definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeven en de omgevingsvergunning verlenen. 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
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Financiën  
De gemeente zal via de exploitatieovereenkomst alle kosten die de gemeente maakt verhalen op de 
ontwikkelaar. Dit betreft onder ander kosten voor de plantontwikkeling, eventueel planschadevergoeding 
en kosten in verband met de inrichting van het openbaar gebied, (nuts)voorzieningen, herstraten etc.  
 
Juridische zaken 
De Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) bepaalt dat omgevingsvergunningen niet strijdig 
mogen zijn met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo). Hiervan kan worden afgeweken 
indien de motivering een goede ruimtelijke onderbouwing bevat  (artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3 
Wabo). Op basis van artikel 2.27 Wabo geldt dat, in dit geval, wij geen omgevingsvergunning mogen 
verlenen zonder een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad. 
 
Duurzaamheid 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na besluitvorming wordt de ontwerpverklaring en de ontwerp-omgevingsvergunning op de gebruikelijke 
wijze bekend gemaakt en ter inzage gelegd.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,  de burgemeester,  
 
 

 

dhr. H.W.J. Klaucke  mw. A. Attema  
 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Ruimtelijke onderbouwing woongebouw Pilon, 3 Rivieren (bijlage 1) 
Ontwerpraadsbesluit Verklaring van geen bedenkingen (bijlage 2) 
 


