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Onderwerp: Bestuurlijke overeenkomst Nieuw Reijerwaard 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Bij brief d.d. 9 oktober 2009 hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om de bestuurlijke 
overeenkomst met Rijk en Provincie te ondertekenen teneinde de Randstadurgent-gelden voor de 
herontwikkeling van de polder Nieuw Reijerwaard veilig te stellen. Om die reden is dit onderwerp 
ook op de raadsagenda voor hedenavond geplaatst. 
 
Zeer recentelijk hebben gedeputeerde staten van Zuid-Holland de ontwerp-provinciale 
structuurvisie (PSV) vastgesteld, die naar verwachting vanaf 23 november a.s. formeel ter visie 
wordt gelegd. Ondanks het feit dat de provincie Zuid-Holland vanaf het begin betrokken is geweest 
bij het opstellen van businesscase voor Nieuw Reijerwaard, hebben wij uit de inmiddels 
gepubliceerde stukken moeten constateren, dat in de ontwerp-PSV de gebieden Nieuw-
Reijerwaard en Bolnes-Zuid zijn aangeduid met de bestemmingen zoals opgenomen in het 
RR2020. 
 
Dit constaterende hebben wij per omgaande bestuurlijk overleg gevoerd met leden van 
Gedeputeerde Staten over de thans ontstane situatie. De ontwerp-PSV is niet in 
overeenstemming met de afspraken zoals die vastliggen in de businesscase en de intenties 
uit de bestuurlijke overeenkomst. Dit overleg heeft geresulteerd in een brief van gedeputeerde 
Evertse, die als bijlage bij deze brief is gevoegd en naar de inhoud waarvan wij u kortheidshalve 
verwijzen. 
 
Uit deze brief blijkt dat Gedeputeerde Staten niet ondubbelzinnig willen toezeggen de 
bestemming voor het gebied Bolnes-Zuid in het kader van de vaststelling van de PSV te 
willen wijzigen, maar hierover in overleg te willen treden. 
 
Over de gewenste ontwikkeling van Bolnes-Zuid kan echter geen onduidelijkheid bestaan. De 
ontwerp-structuurvisie van Ridderkerk is om reactie toegezonden aan de provincie Zuid-Holland. 
Een inhoudelijke reactie hierop is niet ontvangen. Volstaan is met het verwijzen naar de lopende 
voorbereiding van de PSV. Uw amendement van oktober 2008 betreffende de herontwikkeling van 
Nieuw Reijerwaard bevat de uitdrukkelijke voorwaarde, dat herontwikkeling van Nieuw Reijerwaard 
alleen op instemming van de gemeenteraad kan rekenen als de bestemming van regulier 
bedrijfsterrein in Bolnes-Zuid komt te vervallen. Daarvan was en is ook de provincie Zuid-Holland 
op de hoogte. 
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Onderwerp: Bestuurlijke overeenkomst Nieuw Reijerwaard 
(vervolg)   

 
Nu de provincie Zuid-Holland volgens de brief d.d. 13 oktober jl. niet zonder meer bereid is op 
voorhand toe te zeggen dat bij de vaststelling van de PSV de aanduiding voor Bolnes-Zuid zal 
worden aangepast zien wij geen ruimte om thans de bestuurlijke overeenkomst te 
ondertekenen. Wij zouden dan namelijk op een essentieel onderdeel in strijd handelen met uw 
amendement van oktober 2008 en met de in juni vastgestelde Structuurvisie. 
 
Wij beraden ons over de situatie die nu ontstaat. Ook na vandaag vragen verschillende dossiers 
om antwoorden en oplossingen. De ruimtebehoefte van de agrologistieke sector op Ridderkerks en 
Barendrechts grondgebied is er een van. Maar ook de netelige positie van een aantal tuinders in 
het gebied kan niet worden genegeerd. Wij zullen u op de hoogte houden van nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
 
 


