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1. Voorstel 
 

1. Ingestemd wordt met de door Woonvisie voorgelegde plannen voor de herontwikkeling 
van de locatie van het hoofdgebouw van zorgcentrum De Riederborgh als uitgangspunt 
voor de te starten vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 2 Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO). 

2. Voor de plantoelichting wordt verwezen naar bijgaande Ruimtelijke Onderbouwing die op 
grond van artikel 19 lid 2 WRO gezamenlijk met de bouwvergunningaanvragen voor de 
duur van 6 weken ter inzage zal worden gelegd. 

 
 
2. Aanleiding 
 
In 1997 is een visie geformuleerd op de gewenste, toekomstige ontwikkeling van de woon- en 
zorgvoorzieningen in het gebied gelegen tussen de Populierenlaan, Burgemeester de Zeeuwstraat, 
Boksdoornstraat en Seringenstraat. 
Aanleiding voor deze ontwikkelingsvisie vormde de wens van de eigenaar Stichting Woonvisie en 
gebruiker Zorgcentrum De Riederborgh om het bezit optimaal af te stemmen op de gewijzigde 
woon- en zorgbehoeften van de gehuisveste senioren. 
 
De start van deze ontwikkelingsvisie was het realiseren van een drietal nieuwe woongebouwen ter 
vervanging van de aanwezige aanleunwoningen naast het zorgcentrum. Bij realisatie van deze 
woongebouwen werd er vanuit gegaan dat het mogelijk zou zijn, middels renovatie, verbouwing en 
beperkte uitbreiding het bestaande zorgcentrum te kunnen behouden. 
Voor de renovatieplannen is uiteindelijk door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) geen budget beschikbaar gesteld. Wel is door hetzelfde Ministerie geadviseerd het 
bestaande zorgcentrum te slopen en te vervangen door nieuwbouw.  
  
 
3. Aspecten 
 
Het bouwplan bestaat uit een appartementengebouw bestaande uit 74 aanleunwoningen 
onderverdeeld in 18 huurappartementen en 56 koopappartementen en een nieuw zorgcentrum met 
113 verpleeg- en verzorgeenheden. 
Het zorgcentrum is onderverdeeld in een palliatieve afdeling (5 kamers), verpleegafdeling (42 
kamers), zorgafdeling (56 kamers) en tijdelijke opvang (10 kamers). 
 
Aanleunwoningen in appartementengebouw 
Het appartementengebouw wordt ter hoogte van de rotonde van de Populierenlaan – 
Burgemeester de Zeeuwstraat gerealiseerd. Dit gebouw wordt met een loopbrug verbonden met 
het nieuwe zorgcentrum en de bestaande drie aanleungebouwen. De woontoren maakt deel uit 
van het stedenbouwkundig patroon vanaf de Seringenstraat naar de Burgemeester de Zeeuwstraat 
en kan een duidelijk accent vormen aan de zijde van de rotonde en een ruimtelijke relatie leggen 
met de aan de overzijde van de rotonde aanwezige appartementengebouwen aan het 
Prunusplantsoen. 
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Het gebouw bestaat uit 14 bouwlagen en heeft een maximale hoogte bij de dakopbouw van de 
liftschacht/ trappenhuis van circa 43 meter. Elke verdieping telt 6 appartementen met uitzondering 
van de begane grond waar de bergingen zijn gesitueerd, 1e en 2e verdieping (5 appartementen) en 
de 13e verdieping (4 appartementen). 
Voor de aanleunappartementen geldt een parkeernorm van 0,6 parkeerplaats. In totaal worden er 
45 (0,6 x 74 appartementen) parkeerplaatsen gerealiseerd bij het appartementengebouw. 
 
Zorgcentrum 
Op dezelfde plaats als het huidige zorgcentrum wordt ook het nieuwe zorgcentrum van De 
Riederborgh gerealiseerd. Omdat het de bedoeling is dat de bestaande bewoners van het 
zorgcentrum niet verhuizen wordt het nieuwe gebouw gefaseerd gebouwd. 
Vanuit het zorgcentrum wordt zorg geleverd aan de omliggende aanleunwoningen. De loopbrug die 
de drie bestaande woongebouwen verbindt komt uit in het hoofdgebouw van De Riederborgh. Ook 
is er een loopbrug vanuit het nieuwe zorgcentrum naar het nieuwe appartementengebouw op de 
hoek van de Populierenlaan – Burgemeester de Zeeuwstraat zodat ook in dit gebouw zorg kan 
worden aangeboden. 
 
Het zorgcentrum heeft dezelfde contouren als de bestaande woongebouwen met 
aanleunwoningen. Het gebouw biedt ruimte voor 56 kamers en 10 tijdelijke opvang kamers. De 
zorgafdeling heeft op de begane grond diverse voorzieningen (zoals keuken, fysiotherapie, kapper) 
en op de eerste verdieping een aantal kantoren voor personeel.  
Op de 1e tot en met de 5e verdieping bevinden zich aan de zijde van de Populierenlaan de tijdelijke 
opvang kamers met op de hoeken van het gebouw, vanwege de extra ruimte, de twee persoons 
verzorgingskamers. Op de vanaf de Populierenlaan naar de Vuurdoornlaan toelopende gevels 
bevinden zich de éénpersoons verzorgingskamers. 
In het middengedeelte van het gebouw wordt, net als bij de aanleuncomplexen, een atrium 
gerealiseerd. De maximale hoogte van het gebouw bedraagt circa 24 meter. 
 
Aan de zijde van de Vuurdoornlaan komt een lager gebouw met daarin 42 verpleegkamers en 5 
kamers voor de palliatieve afdeling. Het gebouw is circa 16 meter hoog ter plaatse van de 
hoofdentree van het zorgcentrum die ten opzichte van de kamers aan weerszijde van de entree 
iets naar voren ligt. 
Op de begane grond is de palliatieve afdeling gesitueerd in een deel van het gebouw, aan de 
andere zijde is ruimte voor een recreatiezaal en een uitgiftebalie van de keuken. Op de 1e tot en 
met de 3e verdieping bevinden zich de verpleegkamers met per 7 kamers een dagverblijf boven de 
hoofdingang. 
Het zorgcentrum heeft in totaal 113 zorgeenheden. Voor de verpleeg- en verzorgkamers (98) geldt 
een parkeernorm van 0,6. Voor de palliatieve en tijdelijke opvang kamers (15) geldt een 
parkeernorm van 1,0. In totaal bedraagt de parkeerbehoefte 74 parkeerplaatsen. 
 
Bij de koop en/of huur van de appartementen zijn de bewoners verplicht om, net als bij de overige 
reeds gerealiseerde aanleunwoningen, een zorgcontract af te sluiten met het zorgcentrum De 
Riederborgh. Deze specifieke toewijzing van de appartementen is reden voor het kunnen 
aanhouden van een parkeernorm van 0,6 parkeerplaats per appartement. 
 
In het bouwplan is er verder ruimte voor verplegend personeel, kantoorpersoneel en bezoekers. 
Rond beide gebouwen worden in totaal 138 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Er zijn, rekening 
houdend met bovenstaande parkeernormen, 19 parkeerplaatsen extra aanwezig. 
 
 
 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 



 
De grond waarop het plan is gesitueerd heeft in het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
Ridderkerk-West, partiële herziening De Riederborgh (goedgekeurd dd. 3 oktober 2000) de 
bestemming ‘Openbare en bijzondere doeleinden (O)’ met deels de subbestemming ‘aula (Oa)‘ en 
‘zonder gebouwen (Oz)’. Het bestemmingsplan voorziet verder in een onderverdeling naar 
bouwhoogte die grenzend aan de aanleuncomplexen 15 meter bedraagt, ter plaatse van het 
bestaande hoofdgebouw 20 meter en ter plaatse van de vleugel evenwijdig aan de Burgemeester 
de Zeeuwstraat 15 meter. De bouwhoogte ter plaatse van de aula (Oa) bedraagt 7 meter (zie 
bijlage 2). 
 
Het nieuw te realiseren plan is in strijd met deze bestemmingen voor wat betreft de situering van 
de nieuwe bebouwing en enkele bouwhoogtes. 
De reden achter het nu aanvragen van de bouwvergunning en starten van de 
vrijstellingsprocedure, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan, is 
de tijdsdruk en de toegezegde financiële middelen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn 
en Sport (VWS). Het ontwerpbestemmingsplan voor het gehele plangebied van Ridderkerk-West 
ligt reeds met ingang van 1 december jl. ter inzage. Het bouwplan past binnen de kaders van het 
ontwerpbestemmingsplan. Om gelet op de omvang van het bestemmingsplangebied en de 
opgenomen ontwikkelingslocatie de procedure voor het zorgcentrum De Riederborgh niet te 
vertragen is gekozen voor een aparte zelfstandige procedure voor het zorgcentrum. 
 
Het realiseren van het plan op korte termijn is daarom alleen mogelijk, nadat vrijstelling op grond 
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is verleend. 
In dit geval kan het college van burgemeester en wethouders – op basis van een vooraf verkregen 
bijzondere verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten – op basis van artikel 19 lid 2 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling verlenen voor het plan, nadat de daarvoor 
voorgeschreven procedure is gevolgd. 
 
 
5. Consequenties PIJOFACH 
 
De kosten verbonden aan het volgen van de vrijstellingsprocedure worden gedekt uit het reguliere 
budget voor ruimtelijke plannen. 
 
 
6. Onderdeel van/relatie met directieprogramma 
 
n.v.t. 
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