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1. Algemeen 
In deze randvoorwaarden worden de gemeentelijke uitgangspunten beschreven voor de 
ontwikkeling van de vierde en laatste fase van het Centrumplan van Ridderkerk. Het stuk is basis en 
toetsingskader voor overleg en onderhandeling met projectontwikkelaars, exploitanten en beleggers. 
 
 
2. Begrenzing plangebied 
Het gebied dat voor ontwikkeling in aanmerking komt is aangegeven op bijgaande tekening 
Ridderkerk Centrumplan fase 4 d.d. april 2006. 
Aparte vermelding verdient de buiten het gebied gelegen Dr. Kuyperschool en de naastgelegen 
woning Dr. Kuyperstraat 1. Het gebouw is gemeentelijk eigendom en in gebruik als 
jongerencentrum. De woning is particulier bezit. Voor het schoolgebouw heeft de raad in 
uitgesproken dat het gebouw wordt gehandhaafd en in gebruik blijft voor jongerenactiviteiten. Het 
gebouw zal worden gerenoveerd. Daarbij zal de buitenzijde zoveel mogelijk in de oorspronkelijke 
staat worden teruggebracht. Inwendig zal een herschikking van functies plaatsvinden, waarbij 
aanvullende akoestische maatregelen worden genomen. 
 
Tevens dient te worden uitgegaan van handhaving van de woning Kuyperstraat 1. Deze bestaande 
woonlocatie dient op verantwoorde wijze in de nieuwe ontwikkeling te worden ingepast.  
 
 
3. Bestemmingsplan 
Het plan dient te worden ontwikkeld binnen de grenzen van het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan Centrum-Noord. In het plangebied zijn de bestemmingen Centrumvoorzieningen 
en Woongebied van kracht. Wanneer bij de planuitwerking op ondergeschikte punten strijdigheid 
met het bestemmingsplan ontstaat is er de bereidheid om een nadere afweging te maken 
betreffende de mogelijkheden en wenselijkheden van afwijking van het geldende plan. 
 
 
4. Stedenbouwkundige opzet 
Voor de stedenbouwkundige uitgangspunten wordt in eerste instantie verwezen naar de 
ontwerptekening Ridderkerk Centrumplan fase 4 d.d april 2006, het bestemmingsplan Centrum-
Noord en het Beeldkwaliteitplan “Voltooiing Centrum Ridderkerk” van 26 mei 1998. Daarbij wordt 
nog het volgende opgemerkt. 
 

a. Voor de bebouwing aan het plein gelden onverkort de uitgangspunten en eisen zoals 
gesteld in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. In verband met de keuze voor 
behoud van de Kuyperschool en het invoegen van een bioscoop zijn de randvoorwaarden 
voor de overige bebouwing deels gewijzigd. Daarnaast mag, mits goed onderbouwd, op een 
alternatieve wijze worden omgegaan met het beoogde doorzicht vanaf het plein naar de 
Blaakwetering, met dien verstande dat het realiseren van een open onderdoorgang in twee 
lagen niet langer verreist is. 

b. In de oorspronkelijke bebouwingsopzet zoals ook vastgelegd in het bestemmingsplan werd 
een min of meer gesloten bouwblok gerealiseerd met doorzichten vanuit het binnengebied 
naar de Blaakwetering. Door het behoud van de Kuyperschool ontstaat en nieuwe opzet 
waarbij sprake is van twee nieuwe bouwmassa’s waarvan één verbonden met de pleinwand 
en één solitair aan het water. Hiertussen ligt een openbaar en vrij open gebied met 
toegangen naar woningen parkeergarages groen en parkeren. Hierdoor blijven de gewenste 
doorzichten aanwezig maar is geen sprake meer van een omsloten binnengebied. De oever 
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langs de Blaakwetering wordt over een groot deel bebouwd en kan aan de zijde van de 
bebouwing geheel als een kade worden vormgegeven. 

 
c. Door de opname van een bioscoop wordt de binding tussen de woningen aan pleinwand en 

de overige woningen minder letterlijk vormgegeven. Dit kan zich ook vertalen naar meer 
onderscheid in architectuur (zie hierna onder beeldkwaliteit). 

 
d. Het parkeren voor bewoners geschied volledig (minimaal 1 op 1) in gebouwde 

parkeervoorzieningen die voor zover niet grenzend aan het plein en de toegang daartoe 
maximaal 1 meter boven maaiveld mogen uitsteken. Op deze wijze kunnen de woningen op 
een plint worden gezet en wordt de lengte van hellingbanen beperkt. Er kan gekozen 
worden voor twee afzonderlijke of één gecombineerde garage. Bij de toegangen naar de 
parkeergarages speelt naast verkeersveiligheid ook sociale veiligheid (politiekeurmerk) een 
belangrijke rol. 

 
e. Een aantal bestaande platanen kan worden ingepast in de nieuwe situatie. Met het ontwerp 

van ondergrondse voorzieningen en infrastructuur dient daarop te worden ingespeeld. De  
kastanjeboom nabij de hoek Willem Dreesstraat/Klaas Katerstraat zal worden gekapt. 

 
 
5. Beeldkwaliteit 

Voor de architectonisch kwaliteit van de bebouwing zijn de volgende uitgangspunten van 
belang. 
 
a. Voor de bebouwing die direct grenst aan het plein en de toegangen daar naar toe geldt 

onverkort het beeldkwaliteitplan. Referenties zijn voldoende aanwezig in de reeds 
gerealiseerde bebouwing langs het plein en de uitlopers daarvan langs de diverse 
toegangroutes. 
 

b. Voor de bebouwingswanden langs de Klaas Katerstraat en de Blaakwetering geldt dat er 
weliswaar een gewenste eenheid met de pleinbebouwing is, maar dat er toch gekozen moet 
worden voor een enigszins afwijkende typologie en materialisatie. Dit is ook terug te vinden 
in bijvoorbeeld het “verloop” in de gevelopbouw van het pand van Woonvisie. De moderne 
wat meer luchtige typologie van het bouwdeel waarin de wereldwinkel is gevestigd is een 
goede eerste referentie. Andere referenties zijn de paviljoens op het voormalige Bakker 
Staal terrein “De Gieterij” en het recente appartementengebouw aan het begin van de 
Erasmuslaan (zijde Donkerslootweg). 
 

c. Voor zowel het complex van de bioscoop en de daaraan gebouwde woningen, als de twee 
woongebouwen aan de Blaakwetering dient uit te worden gegaan van een lichte 
kleurstelling waarbij donkere accenten voor geleding en richting zorgen. Natuurlijke 
duurzame materialen, baksteen, hardhout eventueel staal en glas dienen een chic en 
modern beeld op te roepen zonder “zwaar” of monumentaal over te komen. 
 

d. Voor alle gebouwen geldt dat sprake moet zijn van zowel een horizontale als een verticale 
geleding, waardoor individuele woningen en verschillende functies optimaal herkenbaar zijn. 
Tevens wordt bijzondere aandacht verwacht voor de beëindiging van de gevels (dakrand 
o.i.d.) en de wijze waarop installaties en dergelijke worden ingepast in het ontwerp. 
Gesloten wanden langs openbaar gebied moeten worden voorkomen. De indeling gevel van 
de bioscoop vraagt in dat kader bijzondere aandacht. 
 

e. Een belangrijk aandachtspunt is de overgang tussen de bebouwing en de Blaakwetering. 
De inpassing van een parkeerkelder en de beoogde voetgangersbrug spelen daarbij ook 
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een belangrijke rol. Een harde oeverrand, bijvoorbeeld voorzien van een (doorlopende) 
steiger, in contrast met de groene zachte overzijde is hier uitgangspunt. 

 
f. Bouwplannen zullen worden getoetst door de voor het Centrumplan aangestelde externe 

architectonisch supervisor. Deze toetsing gaat vooraf aan de reguliere welstandstoets. De 
welstandstoets zal aanvullend zijn op de toetsing door de supervisor. 

 
 
6. Programma 
In het gebied dient de volgende bebouwing te worden gerealiseerd. 
 

a. In totaal circa 120 woningen. 
 

• Hiervan dienen 50 woningen te worden gerealiseerd in de categorie “bereikbare huur”. 
Deze woningen dienen turn-key te worden gerealiseerd en te worden geleverd aan 
Stichting Woonvisie. Deze woningen dienen te voldoen aan de eisen van Stichting 
Woonvisie, die zijn beschreven in bijlage II. Ten behoeve van de levering aan Woonvisie 
mogen de stichtingskosten voor deze woningen maximaal 80.000 incl. BTW bedragen. 
Het globaal programma van eisen voor deze woningen is aangegeven in bijlage 
“Globaal programma van eisen t.b.v. bereikbare huurwoningen centrumplan” van 
Woonvisie Ridderkerk d.d. 31 januari 2006. 

 
• Voor de overige woningen is de ontwikkelaar vrij deze te realiseren in de huur-of 

koopsector. Bij het ontwerp van een belangrijk deel van deze woningen dient de 
doelgroep ouderen nadrukkelijk in beeld te zijn. 
De woningen uit deze categorie dienen te voldoen aan een aantal eisen opgenomen in 
het Handboek Woonkeur van de SKW Certificatie BV te Almere. De woningen dienen te 
voldoen aan de Basiseisen en de eisen in de pluspakketten Gebruikskwaliteit en 
Veiligheid. 

 
• Binnen het totale aantal woningen dienen ten minste 15 woningen te worden bestemd 

voor starters op de woningmarkt. In onderling overleg zal nadere invulling worden 
gegeven aan het begrip “starter”. 

 
b. Een bioscoop met een totaal aantal zitplaatsen van circa 500 verdeeld over vier zalen 

(totaal bruto vloeroppervlak circa 1.500 m2). 
 
c. Commerciële ruimtes ter oppervlakte van maximaal 750 m2 bestemd voor kantoren, 

dienstverlening of horeca, één en ander zoals aangegeven in bestemmingsplan Centrum-
Noord. Gelet op de ligging ten opzichte van het bestaande winkelcentrum en de omvang 
van de reeds bestaande winkelvoorzieningen in het centrum is in het plangebied de 
realisering van winkelruimte niet gewenst. 

 
d. Een ondergrondse parkeervoorziening. 

 
 
7. Parkeren 
In het plangebied moet worden voorzien in voldoende parkeervoorzieningen voor bewoners 
personeel en bezoekers. Voor de bioscoop en de commerciële voorzieningen is de realisering van 
parkeervoorzieningen niet noodzakelijk. Hiervoor kan een kan een beroep worden gedaan op de 
bestaande openbare parkeervoorzieningen in het centrum. 
In verband met de hoge bebouwingsdichtheid dient een groot deel van het parkeren plaats te vinden 
in een ondergrondse parkeervoorziening. 
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Voor de bebouwing in het plangebied dient te worden uitgegaan van de volgende parkeernormen. 

a. Woningen 
Voor woningen geldt 1,5 parkeerplaats per woning. Hiervan dient tenminste 1 parkeerplaats 
per woning in de parkeergarage te worden gerealiseerd. De overigen parkeerplaatsen 
dienen binnen het plangebied op maaiveld te worden gerealiseerd. Voor de 50 woningen in 
de categorie “bereikbare huur” kan het parkeren eventueel ook volledig op maaiveld 
plaatsvinden. 

b. Voor het bestaande jongerencentrum dienen 16 parkeerplaatsen beschikbaar te blijven. 
 
Van belang is een totale parkeeroplossing voor bewoners en bezoekers van de woningen,, waarbij 
de ligging, ontsluiting en vormgeving van de ondergrondse parkeervoorziening zo aantrekkelijk is 
dat het voor de hand ligt deze ook voor kort parkeren door bewoners wordt gebruikt. Gesloten 
autoboxen zijn in verband hiermee niet gewenst. 
 
 
8. Wegenstructuur/ontsluiting/bereikbaarheid 

a. Het gebied is onderdeel van de 30 km/u zone centrum.  
b. Ontsluiting van het plangebied vindt plaats vanaf de Klaas Katerstraat. 
c. Door het gebied loopt een langzaam verkeersroute. Deze route ligt in het verlengde van de 

Talmastraat en loopt via een brug naar de Blaak.  
d. Alle woningen en panden dienen goed bereikbaar te zijn voor hulpdiensten en de 

vuilophaaldienst. 
 
 
9. Verkeerstechnische randvoorwaarden 

a. De langzaam verkeerroute door het gebied dient een veilige en comfortabele verbinding te 
zijn met een zoveel mogelijk doorgaand trottoir. 

b. Wegbreedte conform de inrichting van een 30 km/u weg (5-6 meter afhankelijk van de 
situatie); 

c. Klaas Katerstraat tussen Talmastraat en Willem Dreesstraat. Langsparkeervakken aan 
beide zijden van de weg. Wegbreedte 5,5 meter. 

d. Eventueel zal een verhoogd kruispuntplateau worden gerealiseerd op het kruispunt Klaas 
Katerstraat-Talmastraat; 

e. De afmetingen parkeervakken zijn conform het ASVV (breedte haaksparkeervakken 2.50m, 
lengte langsparkeervakken 6 meter) 

f. Het is gewenst het wegprofiel van de Benedenrijweg tussen de Blaak en de Dr. 
Kuyperstraat te verbeteren. De Benedenrijweg dient circa 2 meter te worden verlegd om 
een minder steil dijktalud te kunnen realiseren. 

 
 
 
10. Kabels en leidingen 
Rekening moet worden gehouden met twee belangrijke tracés voor kabels en leidingen. 

a. Tracé voor hoogspanning in de Klaas Katerstraat. Het betreft een bundel van oliegekoelde 
hoogspanningsleidingen, die niet verplaatst kunnen worden anders dan tegen extreem hoge 
kosten. De ligging respecteren en bij voorkeur opnemen in een trottoir. 

b. Een glasvezelkabel in de Klaas Katerstraat en de Talmastraat. Deze kabel dient bij voorkeur 
te worden gehandhaafd. 
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11. Waterhuishouding 
a. Inrichting waterpartij 

• Omdat de woningblokken in het water worden gesitueerd lijkt het raadzaam om de 
gehele over aan deze zijde als harde oever (muur) uit te voeren. De zuidoever en de 
resterende noordelijke oevers moeten als natuurlijke oever worden ingericht. 

• De singel moet een diepte van 1,20 meter hebben en in de bredere kommen een diepte 
van 1,50 meter.  Ter plaatse van de harde oevers moet een plasberm worden 
aangebracht met een breedte van 0,50 meter en een diepte van 0,25 meter.  

 
b. Bouwplannen in relatie tot oppervlaktewater 

• Waar de bouwblokken in het water staan dient rekening te worden gehouden met een 
waterdiepte van 1.50 meter tegen de fundering van het gebouw aan. 

• Aandachtspunt bij de uitwerking is verder het onderhoud van de watergang ter plaatse 
van eventuele uitstekende delen boven het water. 

 
c. Gemalen 

• Rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van 2 verversingsgemalen 
op de zuidoever(zie bijgaande tekeningen). Deze dienen in beginsel te worden ingepast 
in het plan.  

 
d. Berging 

• Het huidige oppervlak van het water is circa 1564m2. 
• Het nieuwe oppervlak van het water wordt circa 2800m2 
• Het bruto oppervlak van het plangebied is circa 19.953. Volgens de richtlijnen zou 10% 

hiervan water moeten zijn daar er nu circa 2800 m2 is gepland betekent dat er 
voldoende water is in het gebied. 

 
 
12. Bouwplannen 
Bij de bouwplanontwikkeling dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met de volgende 
aspecten. 

a. Entrees van wooncomplexen dienen zodanig te worden ontworpen dat deze goed 
bereikbaar zijn voor hulpdiensten, expeditie en mindervaliden.  

b. De gebouwen moeten voorzien zijn van een gescheiden rioolsysteem, waarbij het 
afvalwater wordt gescheiden van neerslagwater. 

c. Bij niet-grondgebonden woningen moet rekening worden gehouden met ondergrondse 
afvalinzameling (voor restafval en GFT gezamenlijk). Hiervoor dient een voor 
huisvuilwagens goed bereikbare locatie beschikbaar te zijn. Wanneer eventueel sprake zou 
zijn van grondgebonden woningen, dan krijgen deze twee (mini)containers voor inzameling 
gft en restafval. Hiervoor dient een goed bereikbare verzamelpunt te worden gerealiseerd.  

 
 
13. Bodem 
In 1998 heeft verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden voor het totale gebied van het 
centrumplan. Hierbij zijn enkele lichte verontreinigingen geconstateerd. Aangezien de gegevens 
globaal zijn en inmiddels enigszins verouderd zal een nieuw bodemonderzoek voor het plangebied 
worden uitgevoerd. 
 


