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Onderwerp: Ontwerp- Structuurvisie Ridderkerk 2020 
 
1. Voorstel  
 
Voorgesteld wordt: 

 richtinggevende uitspraken te doen over de 8 kernpunten van de ontwerp- Structuurvisie 
2020, zoals deze zijn verwoord op blz. 4 en 5 van het ter inzage liggende visiedocument 
‘Ridderkerk Visie 2020’; 

 de ontwerp visie in procedure te brengen; 
 in overleg met het raadsteam Structuurvisie een participatie- en communicatieplan op te 

stellen. 
 
2. Aanleiding 
 
Op 24 april 2008 heeft u vastgesteld de Startnotitie Structuurvisie Ridderkerk en een krediet 
beschikbaar gesteld voor de opstelling daarvan. Naast een integrale visie op de toekomstige 
ontwikkeling van de gemeente hebt u besloten in deze structuurvisie eveneens op te nemen een 
studie naar de stedenbouwkundige en verkeerskundige inpassing van het mogelijk doortrekken 
van het tramtracé door of langs het centrum, de hoofdinfrastructuur en het integraal opnemen van 
een economische visie (amendement 2007-25, d.d. 8 november 2007 (nader onderzoek 
herstructurering bedrijventerreinen) en de motie Meij/Smit, nr. 2008-77 d.d. 21 februari 2008 
(inzake onderzoek herstructurering Donkersloot). In de aangehaalde motie en het amendement is 
uitgesproken dat de totale integrale visie uiterlijk in juni 2009 ter vaststelling aan de raad moet 
worden voorgelegd. 
Een exemplaar van de ontwerp- structuurvisie 2020 hebt u in december jl. ontvangen. 
 
3. Aspecten 
 
Ook in een economisch en financieel onrustige tijd getuigt het van bestuurskracht om een heldere 
toekomstvisie voor de gemeente weer te geven. Naar onze mening voldoet het ontwerp zoals het 
nu voorligt hieraan. Wij onderschrijven de geformuleerde ambities en de kernpunten zoals deze in 
het kort op pagina 4 en 5 van het ontwerp zijn opgenomen. Er zit een aantal grote opgaven in. In 
de eerste plaats betreft dit de herstructureringsopgave binnen de bestaande woningvoorraad. Op 
nog grotere schaal dan de afgelopen 10 jaar is gebeurd vraagt de samenstelling van de 
woningvoorraad een ingrijpende operatie. Zeker op termijn sluit de woningvoorraad niet aan op de 
wensen van de woonconsument van nu maar zeker die van de toekomst. Daarnaast ligt er een 
grote opgave als het gaat om de bevordering van het langzaam verkeer, de verbetering van het 
openbaar vervoer en beheersing van de (auto-) mobiliteit. Een andere grote opgave is gelegen in 
de voorgestelde “afwaardering” van een deel van de Rotterdamseweg. Een grote zorg zal ook in 
de toekomst blijven de overlast die Ridderkerk ondervindt van de milieuproblemen veroorzaakt 
door A16 en A15. Samen met andere gemeenten langs deze wegen en die met dezelfde 
problemen worden geconfronteerd zal nog sterker dan thans het geval is bij het rijk moeten worden 
aangedrongen op extra maatregelen en zal de aanleg van de A4-zuid moeten worden 
ondersteund. Nu het rijk in de Visie Randstad 2040 aangeeft duidelijk te willen inzetten om 
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compenserend groen aan te leggen in deze regio zal Ridderkerk hier nadrukkelijk op moeten 
inspelen. Immers een groot deel van het door het rijk aangewezen gebied ligt op het grondgebied 
van Ridderkerk. Voor wat betreft de economie is de constatering dat Ridderkerk de huidige 
werkgelegenheid moet zien vast te houden en koesteren. Een goede samenwerking tussen het 
onderwijsveld en het bedrijfsleven wordt door beide partijen belangrijk gevonden en zal waar nodig 
dienen te worden gefaciliteerd vanuit de gemeente. 
In de ontwerp-structuurvisie wordt het thans al gevoerde beleid t.a.v. diverse wijken nog eens 
nader onderstreept. Versterking van de eigen identiteit van de wijken en de daarbij behorende 
sociale samenhang op wijkniveau dienen onverkort te worden ondersteund. 
De sociale contacten in de buurt, het verenigingsleven en de kerk spelen een belangrijke rol in de 
sociale binding. Dit geeft het belang aan van voorzieningen “om de hoek”: winkels, 
gezondheidszorg, recreatie en werken. Gezien hun specifieke eigen karakter zijn de wijken niet 
onderling uitwisselbaar. Ze hebben elk hun rol in de sociale samenhang. 
Tenslotte wordt in het ontwerp antwoord gegeven op de gestelde vraag of en zo ja, hoe de 
tramplus kan worden doorgetrokken naar Drievliet/Het Zand. Een tracé via het Koningsplein blijkt 
stedenbouwkundig en verkeerstechnisch de beste optie te zijn. Bovendien kan de 
verkeersveiligheid in deze voorkeursoptie via het Koningsplein worden gewaarborgd. Dit is door 
een onafhankelijk adviesbureau bevestigd. Deze optie vraagt veel minder sloop van bestaande 
bebouwing dan de voorkeurstracés, die hiervoor in het verleden in beeld zijn gebracht. Als blijkt dat 
een ondergrondse oplossing voor het centrum haalbaar is, verdient dit de voorkeur.  
Daartoe gaan wij de komende 3 maanden lobbyen bij de Stadsregio, zodat de technische en 
financiële haalbaarheid daarvan duidelijk wordt. 
Bij nadere detaillering van het tracé richting P en R Oudelande blijkt dat een inpassing van de tram 
langs de Vlietlaan haalbaar is. 
De verkeersafwikkeling voor het gebied in en rond het centrum hangt nauw samen met de keuzes 
ten aanzien van het tramtracé en de besluitvorming rond de Rotterdamseweg. Dat zal gezamenlijk 
verder worden uitgewerkt, nadat de structuurvisie is vastgesteld. 
 
4. Participatie/Communicatie 
 
Op blz. 88 t/m 91 van het ontwerp wordt aangegeven hoe het participatie traject - zoals 
opgenomen in de Startnotitie en het Plan van Aanpak - gestalte is geven. Wij zijn verheugd over de 
belangstelling die er voor de diverse bijeenkomsten is geweest en de betrokkenheid die daarbij 
werd getoond. 
Indien u zich op hoofdlijnen in het huidige ontwerp kunt vinden kan dit in de vaststellingsprocedure 
van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening worden gebracht. Dat betekent dat het ontwerp 
voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd. Binnen deze termijn kan men zowel 
schriftelijk als mondeling reageren. Gelijktijdig wordt het ontwerp toegezonden aan de 
buurgemeenten, de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio en het Waterschap Hollandse Delta. Wij 
hebben al afspraken gemaakt om samen met de Ridderkerkse Jongerenraad nog een avond te 
beleggen over de structuurvisie voor alle jongeren uit Ridderkerk. Verder stellen wij u voor om in 
overleg met het raadsteam Structuurvisie te komen tot een participatie- en communicatieplan om 
het draagvlak te maximaliseren. Dit communicatieplan richt zich niet alleen op de 
vaststellingsprocedure van de structuurvisie maar ook op de uitwerkingsfase daarna. Behalve de 
wettelijke inspraakmogelijkheden en het organiseren van diverse bijeenkomsten kan daarbij ook 
gedacht worden aan het optimaal benutten van de wijkoverleggen, de website, de media, het 
burgerpanel en alle verdere ons hiervoor ten dienste staande middelen. 
Bovenstaand proces moet uiteindelijk uitmonden in een voorstel tot vaststelling van de 
Structuurvisie Ridderkerk 2020. 
Volgens de huidige planning kan dit voorstel met alle reacties worden behandeld in de commissie 
Samen Wonen van 16 juni 2009. Dan kan ook gebruik gemaakt worden van het spreekrecht. In de 
raadsvergadering van 25 juni a.s. kan dan de structuurvisie formeel worden vastgesteld. 
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5. Kosten. 
 
Naar verwachting blijven de kosten tot en met het moment van de vaststelling van de Structuurvisie 
binnen het beschikbare krediet. Aangezien tijdens het proces is gebleken, dat het alleen digitaal 
beschikbaar stellen van stukken, niet altijd gewenst is zullen er wel meer kosten voor drukwerk zijn 
en worden gemaakt dan begroot. Dit laatste geldt in ieder geval ook voor het op te stellen 
communicatie- en participatieplan en de uitvoering daarvan. 
Zodra de kosten hiervan begroot zijn zullen wij u hieromtrent informeren en aangeven op welke 
wijze deze extra te maken kosten kunnen worden gedekt. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen wonen 
Behandeld in de raad d.d. 22 januari 2009 
R.Boom@Ridderkerk.nl/240/B 


