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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Realiseren nieuwe gladheidsbestrijdingsfaciliteit (GBF) 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Een nieuwe gladheidsbestrijdingsfaciliteit te realiseren. 
2. Deze te realiseren aan de locatie Industrieweg-Kolenbranderstraat-Ridderpoort. 
3. Het college opdracht te geven de nieuwe faciliteit voor te bereiden en te realiseren. 
4. In 2017 een investeringskrediet van € 1.577.000,-  exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de 

voorbereiding en de bouw van een nieuwe gladheidsbestrijdingsfaciliteit op de locatie 
Industrieweg-Kolenbranderstraat-Ridderpoort.  

5. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2018, om zo tijdens de begrotingsbehandeling 
een integrale afweging te kunnen maken. 

 
Inleiding 
Via RIB d.d. 31 maart 2015 (nr. 157125) informeerden wij u over het voornemen van de BAR 
Organisatie om de huur van de PC Hooftstraat 2 per 1 januari 2016 op te zeggen. Op deze locatie 
was (en is) onder andere de uitvalsbasis van de gladheidsbestrijding Ridderkerk gevestigd.  
 
Het uitvoeren van gladheidsbestrijding is een gemeentelijke zorgplicht. Deze zorgplicht dient te allen 
tijde uitgevoerd te kunnen worden. Gladheid wordt bestreden om een zo veilig mogelijke situatie te 
creëren voor weggebruikers.  
 
De BAR-Organisatie startte in 2015 ook met een onderzoek naar de gladheidsbestrijding BAR-breed. 
In afwachting van dit onderzoek maakt de BAR-Organisatie nog gebruik van de PC Hooftstraat 2 als 
uitvalsbasis voor de gladheidsbestrijding. Ook functioneert het nog als een eetlokaal voor 
medewerkers van de NV BAR-Afvalbeheer en de wijkploegen van de BAR-Organisatie, die die dag in 
Ridderkerk aan het werk zijn. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de PC Hooftstraat niet 
meer geschikt is als locatie voor gladheidsbestrijding. Ook zijn andere mogelijkheden onderzocht 
zoals samenwerking met RWS op Cornelisland. Dit heeft niet tot resultaat geleid. 
 
Door het aangekondigde vertrek van de werf-faciliteiten van de PC Hooftstraat heeft de gemeente een 
concept-gebiedsvisie opgesteld voor de PC Hooftstraat en omgeving. In deze visie is rekening 
gehouden met het aangekondigde vertrek van de werf-faciliteiten.  
 
Beoogd effect 

 Het effectief  uitvoeren van de gladheidsbestrijding in de Gemeente Ridderkerk. Hierdoor wordt de 
veiligheid van  de weggebruikers vergroot.  

 De buitendienstmedewerkers, die in Ridderkerk aan het werk zijn, moeten nabij het werk gebruik 
kunnen maken van sanitair en eetlokaal.  

 



 
 
Relaties met beleidskaders: 
Gladheidbestrijdingsplan Ridderkerk 2016/2017. 
Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2016 – 2020. 
Bestemmingsplan Donkersloot. 
Welstandsnota. 
 
Argumenten 
 
1.1 Een gladheidsbestrijdingsfaciliteit (GBF) in Ridderkerk is noodzakelijk om de 

gladheidsbestrijding op een zorgvuldige en kwalitatief goede manier uit te voeren. 
De gladheidsbestrijding is een gemeentelijke zorgplicht. Wij willen een zo veilig mogelijke 
situatie creëren voor weggebruikers. Deze faciliteit bestaat ook uit een eetlokaal met sanitaire 
voorzieningen. Deze voorziening kan dus ook gebruikt worden door de 
buitendienstmedewerkers, die overdag in Ridderkerk aan het werk zijn. Deze locatie wordt 
dan het hele jaar gebruikt en er hoeft elders in Ridderkerk geen voorziening hiervoor te 
worden gerealiseerd. 

 
1.2. De huidige voorziening aan de PC Hooftstraat 2 is sterk verouderd.  

De GBF voor Ridderkerk bevindt zich nu op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan 
de PC Hooftstraat. De GBF van Ridderkerk is  sterk verouderd en er moet dringend in 
geïnvesteerd worden om aan de gestelde eisen te voldoen.  
 

2.1.   De huidige locatie ligt in een woongebied.  
De huidige locatie is middenin het centrum gelegen. Strooiacties vinden over het algemeen 
vroeg in de morgen of laat op de avond plaats en zijn hinderlijk voor de omgeving door af- en 
aanrijdend zwaar verkeer. Daarom is er een studie gedaan naar mogelijke nieuwe locaties 
voor de GBF. 

 
2.2.  Uit locatieonderzoek  blijkt  dat het restperceel Industrieweg- Kolenbranderstraat-Ridderpoort 

de meest geschikte locatie is om de gladheidsbestrijding vandaan uit te voeren.  
Tijdens het locatieonderzoek zijn 9 verschillende locaties getoetst op punten als kosten, 
ligging, ontsluiting, bestemming en omgeving. Het restperceel Industrieweg- 
Kolenbranderstraat-Ridderpoort scoorde het best. De grond is eigendom van de gemeente, de 
bestemming laat het bouwen van een gladheidsbestrijdingsfaciliteit toe, de locatie is door de 
centrale ligging een goede uitvalsbasis en er zijn geen woonhuizen in de omgeving. 
Omwonenden ervaren daarom geen overlast van eventuele nachtelijke strooi-activiteiten.  
 

3.1 We willen de gladheidsbestrijdingsfaciliteit in het strooiseizoen 2018/2019 in gebruik nemen.  
 In bijlage 1. is een schetsontwerp opgenomen van de GBF op de nieuwe locatie. 
 
4.1.  Wij de benodigde financiële middelen krijgen om de nieuwe gladheidsbestrijdingsfaciliteit te 

realiseren voor 1 september 2018. 
 De verwachte investering voor de nieuwe gladheidsbestrijdingsfaciliteit bedraagt € 1.577.000.  

Om realisatie voor 1 september 2018 mogelijk te maken is beschikbaarheid van het krediet in 
2017 nodig. 

 
5.1. De financiële consequenties voor de begroting 2017 en verder zijn geborgd. 

 
Overleg gevoerd met 
Met DCMR is er gesproken over de wet- en regelgeving omtrent de milieubelasting van een nieuwe 
gladheidsbestrijdingsfaciliteit en het voorkomen van de milieubelasting. Een extern bureau heeft de 
kostenraming opgesteld.   
 

Kanttekeningen  

1.1 De locatie PC Hooftstraat is niet meer in beeld als GBF.  

In de opgestelde concept-gebiedsvisie PC Hooftstraat e.o. is  rekening gehouden met het door 

de BAR-Organisatie aangekondigde vertrek van de werf-faciliteiten (en dus 



gladheidsbestrijdingsfaciliteit) op deze locatie. Er moet dus elders in Ridderkerk een nieuwe 

faciliteit worden gerealiseerd.  

2.1.  Het beleid op het gebied van duurzaamheid veroorzaakt bij de realisatie hogere bouwkosten. 
De ambitie van de gemeente op het gebied van duurzaamheid veroorzaakt hogere bouwkosten 
(zie kopje duurzaamheid). Daar tegenover staan lagere exploitatielasten, omdat de 
accommodatie zoveel mogelijk zelfvoorzienend zal zijn op het gebied van energie. 

 
2.2. De locatie levert de gemeente Ridderkerk geen opbrengsten meer op. 

De locatie kan niet meer verkocht worden aan derden, die er hun kantoren- of bedrijfscomplex 
zouden willen bouwen. De potentiële opbrengst zou mogelijk € 250,- per m2 voor commerciële 
doeleinden kunnen zijn. Tot op heden hebben zich geen kopers gemeld. Dit perceel is niet voor 
niets opgenomen in de GREX restpercelen en heeft een boekwaarde van € 0,-.  

 
4.1. In deze kostenraming zijn nog niet de kosten opgenomen voor de sloop van de opstallen van PC 

Hooftstraat 2. 
Er is geen nieuwe bestemming voor de opstallen. In de (concept-) gebiedsvisie PC Hooftstraat 
e.o. is opgenomen dat er op deze locatie de bouw van een nieuwe sporthal wordt voorzien. 
Hiervoor zal het college in december 2017 een voorstel doen aan de raad. 

 
4.2. In deze kostenraming zijn nog niet de kosten opgenomen voor de bodemsanering van PC 

Hooftstraat 2. 
Volgens het Activiteitenbesluit artikel 2.11 moet bij elke activiteit binnen een inrichting (bedrijf) die 
als bodembedreigend wordt beschouwd, de kwaliteit van de bodem worden onderzocht. De 
verplichting geldt onder andere bij beëindiging van de inrichting. Er is onderzoek gedaan naar de 
bodemkwaliteit op de locatie PC Hooftstraat 2. Hieruit blijkt dat de bodem gesaneerd moet 
worden. Hiervoor wordt nog een kostenraming opgesteld. Ten tijde van het opstellen van dit 
raadsvoorstel waren deze kosten nog niet bekend. Deze zullen worden meegenomen in het 
voorstel voor de bouw van de nieuwe sporthal op deze locatie. 
 

5.1  Dit voorstel heeft mogelijk BTW gevolgen 
Gladheidsbestrijding is een gemeentelijke taak en valt onder  het BTW compensatiefonds. Dit 
betekent dat op er op voorhand van wordt uitgegaan dat de BTW niet tot de kosten gerekend 
wordt. Omdat een deel van de accommodatie door personeel van BAR-organisatie en van de NV 
Afvalbeheer gebruikt wordt als eetlokaal bestaat een kans dat dit voor dit deel van de investering 
een andere fiscaal regime geldt. Dit komt neer op ongeveer 1% van de investeringskosten, die 
gemaakt zijn voor het eetlokaal. 

 
Uitvoering/vervolgstappen 

 Communicatie aangrenzende bedrijven over schetsontwerp. 

 Opstellen van programma van eisen voor de nieuwe gladheidsbestrijdingsfaciliteit en eetlokaal. 

 Aanvragen vergunningen.  

 Aanbesteding bouw en inrichting van het terrein. 

 Uitvoering bouwwerkzaamheden en inrichten terrein. 

 Gereed maken voor het uitvoeren van een strooiactie. 

 Inrijden nieuwe strooiroutes. 
 
Evaluatie/monitoring 
Nvt 
 
Financiën  
De gemeente Ridderkerk doet om fiscale redenen de investeringen voor de onroerende zaken en zal 

de gladheidsbestrijdingsfaciliteit om niet in gebruik geven aan de BAR-Organisatie conform de RIB 

d.d. 24 februari 2017 (nr. 11877534).  

De roerende zaken zoals het meubilair, de zoutoplosser, materieel en gereedschappen komen ten 
laste van de BAR-organisatie.  
 
Voor de realisatie van de faciliteiten is in totaal een krediet nodig van € 1.577.000,- ex. BTW. 



Het krediet moet vanwege de verschillende afschrijvingstermijnen worden onderverdeeld in een 
krediet voor de bouwkundige voorzieningen en een krediet voor de diverse installaties die in 
respectievelijk 40 jaar en 10 jaar worden afgeschreven.  
 

Omschrijving Krediet Gemiddelde kapitaallast 

Bouwkundige voorzieningen  €         1.074.000   €               34.000  

Diverse installaties  €             503.000   €               55.000  

Totaal  €         1.577.000   €               89.000  

 
Volgens het geldende activa beleid wordt nieuwe activa pas geactiveerd in het jaar na oplevering. Dit 
betekent dat de kapitaallasten van de nieuwe faciliteiten voor het eerst in 2019 op de exploitatie 
drukken.   

 
Deze rentelasten zijn voor 2017 en 2018 nog onbekend omdat die afhankelijk zijn van het tempo van 
de uitgaven. De maximale rente in 2018 bedraagt afgerond € 22.000 (1,4% renteomslag over  
€ 1.577.000). Door middel van de tussenrapportages wordt u geïnformeerd over de voortgang van 
investeringen en de gevolgen hiervan op de kapitaallasten in de begroting. 
 
De onderhoudslasten van de nieuwe accommodatie zijn nog niet bekend. Wanneer de accommodatie 
is opgeleverd wordt hiervoor een specifiek meerjarig onderhoudsplan opgesteld. De 
onderhoudskosten die hieruit voortvloeien worden dan in de eerstvolgende tussenrapportage in de 
begroting opgenomen. 
 
Juridische zaken 

 De gladheidsbestrijdingsfaciliteit past binnen het bestemmingsplan van die locatie. 

 In de voorbereidingsfase moeten bouw- en milieuvergunningen worden aangevraagd.  

 Er moet een gebruiksovereenkomst worden opgesteld tussen de Gemeente Ridderkerk en de 
BAR-Organisatie voor het gebruik van deze locatie. 

 
Duurzaamheid 
De duurzaamheidsambitie is een energieneutrale en duurzame accommodatie. Voor energie betekent 
dit een minimale energieprestatie van nul (EPC 0). De duurzaamheidsambitie op het gebied van 
milieu, gezondheid, afval, materialen en dergelijke wordt in het programma van eisen vastgesteld. Dit 
betekent dat in het hele proces van programma van eisen tot en met de bouwfase zowel de EPC als 
de ambities van een duurzaamheidscertificaat centraal staan.  
 
De zoutloods moet worden gebouwd met duurzame materialen. Zout is erg corrosief en bij het 
selecteren van materialen moeten we hier rekening mee houden. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Er zijn geen woonhuizen in de buurt van de nieuwe locatie. De aangrenzende bedrijven zijn door 
middel van een inloopmoment geïnformeerd over de mogelijke nieuwe ontwikkeling op de locatie. Zij 
hebben ook de mogelijkheid gehad hun reacties en opmerkingen door te geven. Via de reguliere 
vergunningprocedures zal er ook worden gecommuniceerd over de nieuwe locatie.   
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
 
Bijlage 1: Schetsontwerp GBF op nieuwe locatie 
Bijlage 2: Raadsbesluit Realiseren nieuwe gladheidsbestrijdingsfaciliteit  
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 


