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Onderwerp: Driehoek 't Zand 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor: 

1. een aanvullend krediet van € 1.344.800,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van de 
sporthal met horecagelegenheid en jeugdvoorziening in de Driehoek Het Zand, onder 
vaststelling van de 11e wijziging van de programmabegroting 2011 - 2014. Ter dekking 
van de hogere kapitaallasten wordt hiervoor een bedrag van € 1.006.300,-- ten laste 
gebracht van de vrije reserve; 

2. in te stemmen met de plannen voor de rijbaanscheiding op de Vlietlaan;  
3. in te stemmen met de huidige plannen als basis voor het opstellen van een nieuw 

(postzegel)bestemmingsplan voor de Driehoek. 
 
2. Aanleiding 
Woonvisie en de gemeente Ridderkerk hebben in 2006 een gezamenlijke ambitie uitgesproken tot 
revitalisering van het winkelcentrum Vlietplein. Bij de planvorming zijn ook de gronden in de 
Driehoek tussen de Vlietlaan, de Erasmuslaan en de Hugo de Grootlaan betrokken. De plannen 
hebben op 31 januari 2007 geleid tot een basisovereenkomst tussen gemeente en Woonvisie 
(bijlage 1 ‘Basisovereenkomst’).  
 
In de basisovereenkomst is opgenomen dat de huidige sporthal met horecagelegenheid aan het 
Vlietplein wordt gesloopt en dat een nieuwe sporthal met horecagelegenheid en jeugdvoorziening 
wordt gebouwd aan de overzijde van de Vlietlaan in de Driehoek Het Zand. De sporthal, 
horecagelegenheid en jeugdvoorziening worden ondergebracht in een multifunctioneel gebouw (zie 
bijlage 2 ‘Schetsontwerp’). 
 
Bij de uitwerking van de plannen is het destijds beschikbaar gestelde krediet voor de bouw van de 
sporthal met horecagelegenheid en jeugdvoorziening niet toereikend gebleken. In de Kadernota 
2011 is aangegeven dat voor het realiseren van de sporthal met horecagelegenheid en 
jeugdvoorziening naar verwachting een verhoging van het krediet met circa € 2 miljoen 
noodzakelijk zou zijn. Daarnaast werd ten aanzien van de grondexploitatie uit 2008 een tekort 
voorzien van circa € 2,4 miljoen. Dit heeft ondermeer te maken met de aanpassingen van het 
programma door Woonvisie, bijvoorbeeld vervanging van koopappartementen door 
huurappartementen in de sociale sector. Vanwege de bezuinigingsopgave heeft de gemeente 
besluitvorming over de Driehoek destijds uitgesteld.  
 
Zowel de gemeente als Woonvisie hecht belang aan een spoedige ontwikkeling van de Driehoek. 
Om dit mogelijk te maken heeft Woonvisie een integraal voorstel voorgelegd. Het voorstel heeft 
betrekking op de ontwikkeling van het gehele gebied tussen de Vlietlaan, de Erasmuslaan en de 
Hugo de Grootlaan. Op grond van dit voorstel zorgt Woonvisie voor de realisatie van zowel de 
bebouwing als het openbaar gebied, inclusief buitensportlocatie. Om meer zekerheid te krijgen ten 
aanzien van de financiële haalbaarheid zijn door Woonvisie in het kader van de aanbesteding 
enkele marktpartijen benaderd. De aanbestedingsresultaten zijn verwerkt in dit voorstel.  
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3. Aspecten 
Centrum Drievliet/Het Zand 
Beoogd Resultaat 
Het hart van de wijk Drievliet/Het Zand wordt in 2014 gevormd door het Vlietplein en de Driehoek. 
In de Driehoek wordt een nieuwe sporthal met horecagelegenheid en jeugdvoorziening 
gerealiseerd. In het gebied worden ook sociale woningen, koopwoningen, een buitensportlocatie 
en parkeerplaatsen gerealiseerd, inclusief parkeerplaatsen om het tekort rond het Vlietplein te 
compenseren. De beoogde ontwikkeling van de Driehoek past binnen de woningbouwstrategie. 
Hierin is het bouwen voor de oudere doelgroep in een grote tot behoorlijke dichtheid als bouw-
/ontwikkelopgave opgenomen. Met het huidige programma wordt daarnaast een bijdrage geleverd 
aan de woonzorgzone en invulling gegeven aan het beleid ten aanzien van jeugd en 
speelruimtevoorzieningen. 
 
Vlietplein 
Ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit is de sloop van de bestaande sporthal bij het Vlietplein 
noodzakelijk. Sloop van de bestaande sporthal en voltooiing van de herinrichting van het openbaar 
gebied rond het Vlietplein kan plaatsvinden na oplevering van het multifunctionele gebouw met 
sporthal, horecagelegenheid en jeugdvoorziening.  
 
Sporthal 
Stichting Sport en Welzijn 
Stichting Sport en Welzijn zal zorg dragen voor exploitatie, beheer en onderhoud van de nieuwe 
sporthal, horecagelegenheid en jeugdvoorziening. Ook zal Stichting Sport en Welzijn zorgen voor 
beheer en toezicht van de buitensportlocatie. Voor de bouw van de sporthal, horecagelegenheid en 
jeugdvoorziening is samen met Stichting Sport en Welzijn een programma van eisen opgesteld. 
 
Gymzaal P.C. Hooftstraat 
Het 3e zaaldeel zal ondermeer gebruikt worden als vervanging van de gymzaal in de P.C. Hooft-
straat. Vervanging van de gymzaal zou in 2018 een investering van circa € 800.000,-- vragen. Als 
de gymzaal in de P.C. Hooftstraat komt te vervallen, biedt dit in de toekomst mogelijk kansen voor 
een nieuwe ontwikkeling op deze locatie. 
 
De gymzaal aan de P.C. Hooftstraat wordt op dit moment gebruikt voor bewegingsonderwijs voor 
de Rehobothschool. Een gymaccommodatie dient gelegen te zijn binnen een bepaalde afstand tot 
de school; de grenzen hiervan zijn aangegeven in de verordening voorziening huisvesting 
onderwijs, gemeente Ridderkerk, 2007”. Door een zorgvuldig en efficiënt gebruik van de 
beschikbare gymaccommodaties kan de gymzaal aan de P.C. Hooftstraat door het 3e zaaldeel in 
de nieuwe sporthal worden vervangen en kan het bewegingsonderwijs van alle scholen worden 
verzorgd binnen de kaders die door genoemde verordening worden aangegeven.” 
 
Alternatief 
Verkleining van het oppervlak van de sporthal door het realiseren van 2 in plaats van 3 zaaldelen is 
binnen de huidige plannen geen optie. Verkleining van het oppervlak zou ingrijpende gevolgen 
hebben voor het ontwerp van het multifunctionele gebouw en de exploitatiemogelijkheden van de 
sporthal méér dan evenredig beperken. Daarnaast heeft Woonvisie aangegeven dat de besparing 
op de koopsom, rekening houdende met het integrale voorstel en aanbestedingsresultaten, globaal 
slechts € 400.000,-- zou bedragen.  
Vanwege de gevolgen voor het ontwerp en de exploitatiemogelijkheden, en daarmee de 
haalbaarheid van het plan, zijn ook Woonvisie en Stichting Sport en Welzijn geen voorstander van 
verkleining van het oppervlak van de sporthal. 
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Rijbaanscheiding Vlietlaan 
Het hart van de wijk Drievliet/Het Zand wordt in de toekomst gevormd door het Vlietplein en de 
Driehoek. Het gebied wordt doorsneden door de Vlietlaan. Een rijbaanscheiding op de Vlietlaan 
maakt een veilige ontsluiting van de aangrenzende parkeerterreinen, snelheidsbeheersing en 
gefaseerd oversteken mogelijk. Omdat de rijbaanscheiding noodzakelijk is voor de realisatie van 
het project is hiervoor € 200.000,-- beschikbaar uit de gelden van het Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing (ISV). (zie bijlage 3 ‘Ontwerp rijbaanscheiding Vlietlaan’) 
 
Bestemmingsplan 
In de Driehoek worden een multifunctioneel gebouw en grondgebonden koopwoningen gebouwd. 
In het multifunctionele gebouw komen een sporthal, een horecagelegenheid, een jeugdvoorziening, 
zorgwoningen en/of sociale huurappartementen, inpandige parkeergelegenheid en (commerciële) 
voorzieningen gerelateerd aan de functie van de woonzorgzone of de sporthal. In het openbaar 
gebied worden ondermeer een buitensportlocatie en parkeerplaatsen gerealiseerd. Extra 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd om het tekort aan parkeerplaatsen rond het Vlietplein te 
compenseren. 
 
De kaders voor de ontwikkeling van de Driehoek worden vastgelegd in het nieuwe 
bestemmingsplan. Naar aanleiding van de onderhandelingen tussen Woonvisie en eventuele 
toekomstige huurders kan de invulling van het multifunctionele gebouw bij de verdere uitwerking 
van de plannen binnen deze kaders nog worden aangepast. Het exacte aantal en type 
grondgebonden woningen wordt bij de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan 
meegenomen. 
 
De plannen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. Voor het gebied wordt een nieuw 
(postzegel)bestemmingsplan opgesteld. 
 
Realisatie door Woonvisie 
Woonvisie functioneert als opdrachtgever voor de realisatie van zowel het multifunctionele gebouw 
en de grondgebonden woningen als het openbaar gebied. Als de financiële haalbaarheid in het 
geding komt, bijvoorbeeld doordat er geen overeenstemming wordt bereikt met toekomstige 
huurders, is het mogelijk dat Woonvisie afziet van de afgesproken ontwikkeling. Het risico dat 
Woonvisie afziet van de afgesproken ontwikkeling is echter beperkt.  
 
Grondexploitatie 
De Driehoek Het Zand is onderdeel van de grondexploitatie Het Zand, door de gemeenteraad 
vastgesteld in 2008. Het onderdeel Driehoek kan hiervan worden afgesplitst. Voor dit onderdeel is 
in de exploitatie rekening gehouden met een opbrengst van € 5.832.300,--. Daar staat tegenover 
dat er ook van werd uitgegaan dat de gemeente de kosten voor bouw- en woonrijp maken zou 
betalen. 
 
Het woonprogramma binnen de Driehoek is ondermeer vanwege de moeilijkheden in de huidige 
markt gewijzigd. Het huidige programma voorziet in een groot aantal zorgwoningen en/of sociale 
huurappartementen en sluit daarmee aan bij de wensen voor de woonzorgzone. Door het grotere 
aandeel aan sociale woningen nemen de grondopbrengsten echter af. Dit zou resulteren in een 
aanzienlijk tekort op de grondexploitatie. In de Kadernota 2011 werd ten aanzien van de 
grondexploitatie uit 2008 een tekort voorzien van circa € 2,4 miljoen. 
 
Echter, doordat Woonvisie de kosten voor bouw- en woonrijp maken voor haar rekening neemt, is 
het resultaat voor de grondexploitatie slechts € 111.200 lager dan het resultaat dat is voorzien in 
de oorspronkelijke grondexploitatie uit 2008 voor de Driehoek Het Zand. Daarmee is het huidige 
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voorstel vanuit het perspectief van de grondexploitatie acceptabel. Een beter resultaat is op korte 
termijn niet te verwachten. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Het stedenbouwkundig plan, het schetsontwerp en de juridische en fiscale aspecten worden verder 
uitgewerkt. Stichting Sport en Welzijn wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen 
voor de sporthal met horecagelegenheid en jeugdvoorziening. Voor het openbaar gebied worden 
de kwaliteitseisen verder uitgewerkt.  
Woonvisie zorgt voor de realisatie van het multifunctionele gebouw, het openbaar gebied (inclusief 
buitensportlocatie) en de grondgebonden woningen. De gemeente zorgt voor realisatie van de 
rijbaanscheiding op de Vlietlaan. 
 
De gewijzigde afspraken tussen Woonvisie en de gemeente worden op hoofdlijnen vastgelegd in 
een aanhangsel bij de basisovereenkomst uit 2007. De gewijzigde afspraken worden bekrachtigd 
door het college van burgemeester en wethouders. 
 
Na oplevering van de sporthal wordt de bestaande sporthal aan het Vlietplein met de acht 
aangrenzende woningen gesloopt en vindt herinrichting van het gebied als parkeerterrein plaats. 
 
Participatie 
Bestemmingsplan 
Om de plannen planologisch mogelijk te maken wordt door de gemeente een voorontwerp 
bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Voor het bestemmingsplan wordt de 
wettelijke procedure doorlopen. 
 
Vlietlaan 
Over de rijbaanscheiding op de Vlietlaan worden alle belanghebbenden, waaronder het 
wijkoverleg, de winkeliersvereniging, politie, buurtpreventie, gehandicaptenraad en bewoners van 
de wijken Drievliet en Het Zand geïnformeerd. 
 
Buitensportlocatie 
Voor het vaststellen van het definitieve programma voor de buitensportlocatie worden het 
wijkoverleg, bewoners en instanties in de wijken Drievliet en Het Zand om advies gevraagd. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Aanvullend krediet en kapitaallasten 
Woonvisie realiseert de nieuwe sporthal, de horecagelegenheid en de jeugdvoorziening voor een 
koopsom van afgerond € 4.485.200,--. De grondverwervingskosten voor de sporthal met 
horecagelegenheid en jeugdvoorziening bedragen € 630.000,--. Naast de koopsom en de 
grondverwervingskosten wordt rekening gehouden met € 181.600,-- aan voorbereidingskosten en 
bijkomende kosten. Het totaal benodigd krediet komt daarmee op afgerond € 5.296.900,--. 
 
Op 1 februari 2007 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van de 
nieuwe sporthal met horecagelegenheid en jeugdvoorziening. In totaal is voor de ontwikkeling van 
de Driehoek op dit moment € 3.952.100,-- in de begroting opgenomen. Voor het realiseren van de 
plannen is een aanvullend krediet nodig van afgerond € 1.344.800,--. 
 
De kapitaallasten van het oorspronkelijke krediet zijn gedeeltelijk ten laste gebracht van de vrije 
reserve. Dit is berekend op afgerond € 2.251.400,--. Voorgesteld wordt om ook de hogere 
kapitaallasten ten laste te brengen van de vrije reserve. Gelet op de afschrijvingstermijnen voor de 
verschillende onderdelen is dit berekend op een aanvullend bedrag van afgerond € 1.006.300,--. 
Het rendabele deel wordt gedekt uit de huidige raming in de begroting voor kapitaallasten van de 
huidige accommodaties. 
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Dekking van de hogere kapitaallasten binnen het investeringsvolume is niet gewenst. De hogere 
kapitaallasten leggen een te groot beslag op het investeringsvolume, waardoor ongewenste 
keuzes of ongewenste prioritering noodzakelijk zou worden. 
 
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW, omdat gekozen wordt voor belaste verhuur. Dit houdt 
in dat er BTW wordt berekend over de huurprijs. Dit heeft als voordeel dat de BTW over de bouw 
van de sporthal, horecagelegenheid en jeugdvoorziening kan worden afgetrokken van de BTW die 
we als gemeente moeten betalen. Bij de keuze voor belaste verhuur moet worden voldaan aan een 
aantal voorwaarden. Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt rekening gehouden met deze 
voorwaarden.  
 
De genoemde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2011 en zullen jaarlijks worden 
geïndexeerd. 
 
Stichting Sport en Welzijn 
Stichting Sport en Welzijn zal zorg dragen voor exploitatie, beheer en onderhoud van de nieuwe 
sporthal, horecagelegenheid en jeugdvoorziening. Ook zal Stichting Sport en Welzijn zorgen voor 
beheer en toezicht van de buitensportlocatie. Voor dekking van de exploitatiekosten is Stichting 
Sport en Welzijn afhankelijk van de gemeentelijke subsidies en de exploitatiemogelijkheden. 
Stichting Sport en Welzijn gaat er van uit dat de exploitatiemogelijkheden van de nieuwe sporthal 
en de kansen voor samenwerking met Woonvisie op het gebied van beheer en onderhoud, 
voldoende inkomsten zullen opleveren voor dekking van de extra kosten en dat de gemeentelijke 
subsidies gelijk blijven. 
 
Grondexploitatie 
Woonvisie heeft een integraal voorstel voorgelegd. Op grond van dit voorstel zorgt Woonvisie voor 
de realisatie van zowel de bebouwing als het openbaar gebied. Op basis van het voorgenomen 
programma heeft Woonvisie voorgesteld om het perceel van de Driehoek aan te kopen voor 
afgerond € 3.200.500,--. Daarnaast wordt voor de grondverwervingskosten van de sporthal 
rekening gehouden met een opbrengst ten gunste van de grondexploitatie (interne levering) van 
afgerond € 630.000,--. 
 
Doordat Woonvisie de kosten voor bouw- en woonrijp maken voor haar rekening neemt, is het 
resultaat voor de grondexploitatie slechts € 111.200,-- lager dan het resultaat dat is voorzien in de 
oorspronkelijke grondexploitatie uit 2008 voor de Driehoek Het Zand. Daarmee is het huidige 
voorstel vanuit het perspectief van de grondexploitatie acceptabel.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele         mw. A. Attema 
  
 
Behandeld in commissie Samen wonen 
Behandeld in de raad d.d. 6 oktober 2011 
H.v.Ginkel@ridderkerk.nl/438/JS 


