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Onderwerp 
Startnotitie bestemmingsplan Woongebied Ridderkerk 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De startnotitie ‘Gebiedsvisie Plein Oost en haar omgeving’ vast te stellen. 
 
Inleiding 
Uit het Integraal Accommodatieplan (IAP) blijkt dat de aanwezige gymzaal in het gebied ten oosten van 
Plein Oost verplaatst wordt en sprake is van leegstand. Daarnaast is ook sprake van mogelijke ruimtelijke 
samenvoeging van enkele functies. Om het gebied ruimtelijk te verbeteren is het nodig om een 
gebiedsvisie op te stellen, die uitspraken doet over de ruimtelijke opzet van de gebieden, maar ook over 
de ruimtelijke kwaliteit van de gebieden. Het bevorderen van de leefbaarheid voor de bewoners, 
eigenaren en winkeliers, maar ook voor belanghebbenden en omwonenden, is het doel. Ook is 
omwonenden van het park een opwaardering van het park en Plein Oost toegezegd. Vooruitlopend op de 
visie worden al kleine aanpassingen in de openbare inrichting verricht. 
 
De startnotitie is de eerste stap naar een gebiedsvisie voor Plein oost en haar omgeving. 
 
Beoogd effect 
Het in beeld brengen van de mogelijkheden van Plein Oost en haar omgeving. Deze mogelijkheden 
moeten uiteindelijk als resultaat hebben dat verbeteringen in het gebied optreden. 
 
Relatie met beleidskaders 
• Structuurvisie Ridderkerk / Omgevingsvisie Ridderkerk; 
• Integraal Accommodatieplan (IAP); 
• Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk; 
• Beheersverordening Ridderkerk-Zuid. 
 
Argumenten 

1. Het IAP doet uitspraken over Plein Oost en haar omgeving, waardoor een open verkenning van 
het gebied kan plaatsvinden om het gebied in zijn geheel ruimtelijk te verbeteren. 

 
Overleg gevoerd met 
N.v.t.  
 
Kanttekeningen 

 Afhankelijk van de uitkomst van de op te stellen gebiedsvisie, dient eventueel een afzonderlijke 
bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Dit enkel als de visie niet past binnen de al 
vigerende regeling. 
 

Uitvoering/vervolgstappen 



 
 

1. Eerste kwartaal 2017: opstellen ruimtelijke en functionele analyse van Plein Oost en haar 
omgeving; 

2. Tweede kwartaal 2017: opstellen concept ontwerp-gebiedsvisie Plein Oost en haar omgeving; 
3. Tweede kwartaal 2017: concept ontwerp-gebiedsvisie actief communiceren met eigenaren en 

gebruikers en waar mogelijk inbreng verwerken; 
4. Derde kwartaal  2017: collegebesluit over het ter inzage leggen van een ontwerp-gebiedsvisie; 
5. Derde kwartaal 2017: aanpassen ontwerp-gebiedsvisie naar aanleiding van reacties/zienswijzen; 
6. Vierde kwartaal 2017: vaststelling gebiedsvisie door de gemeenteraad. 

 
Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing 
 
Financiën  
Kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan worden betaald uit het budget Bestemmingsplannen 
(FCL 681000). 
 
Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Een op te stellen communicatieplan draagt bij aan een goede communicatie met omwonenden, 
gebruikers en andere belanghebbenden. Daarnaast worden omwonenden, de wijkvereniging, het 
wijkoverleg, gebruikers en andere belanghebbenden tijdig geïnformeerd en betrokken om draagvlak te 
creëren. 
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