
1. Zienswijze Provincie Zuid-Holland 

(via het e-formulier) 



E-formulier aanbieden 
ruimtelijk plan

Postadres
Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 6611
kennisgevingroplan@pzh.nl

Datum
vrijdag 27 januari 2017

Bijlagen (incl. deze samenvatting)
1

Hieronder vindt u de samenvatting van het door u ingevulde formulier.
Wat is de naam van het plan: Bestemmingsplan Centrum Ridderkerk
Woonkern: Ridderkerk
Korte beschrijving van het plan: Een actueel ruimtelijk beleidskader voor het centrum van 

Ridderkerk. Het plan sluit aan bij de resultaten van het 
Wijkontwikkelingsprogramma (WOP) Ridderkerk-Centrum, 
de Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk en de 
Cultuurhistorische analyse en waardering centrumgebied 
Ridderkerk.

Welk type plan betreft het: bestemmingsplan
Wat is de status van het plan: ontwerp
Wordt in dit plan gebruik gemaakt - voor 
een of meerdere onderdelen – van een 
ontheffing van de provincie:

nee

Is er in het plan een 
wijzigingsbevoegdheid en / of een 
uitwerkingsplicht opgenomen:

ja

Is er een voorontwerp van het plan bij de 
provincie ingediend:

nee

U biedt een ontwerp bestemmingsplan 
aan. Op de volgende pagina kunt u 
aangeven welke provinciale belangen er 
eventueel in het geding zijn.
Bevat het plan mogelijkheden voor 
ruimtelijke ontwikkelingen:

nee

Op grond van de informatie die u heeft 
gegeven blijkt dat het plan niet strijdig is 
met provinciale belangen, het plan hoeft 
niet te worden opgestuurd naar de 
provincie Zuid-Holland.
Gemeente: Ridderkerk CBS-code: 597       
Naam: afdeling Advies Ruimte, Ann van Kruijssen
Adres (postbus): Postbus 271
Postcode: 2980 AG
Plaatsnaam: Ridderkerk
E-mailadres: a.v.kruijssen@bar-organisatie.nl
Telefoonnummer: 0180451222
Vragen / opmerkingen: -

Heeft u nog vragen? U vindt een toelichting op onze website: www.zuid-holland.nl.



2. Zienswijze Waterschap Hollandse Delta 
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Ann van Kruijssen

Van: Johan Vermeulen <J.Vermeulen@wshd.nl>
Verzonden: dinsdag 14 februari 2017 13:27
Aan: Ann van Kruijssen
Onderwerp: RE: Ontwerpbestemmingsplan Centrum Ridderkerk

Beste mevrouw Kruijssen, 
 
Geen opmerkingen vanuit het waterschap op het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Johan Vermeulen  
Adviseur vergunningen en plantoetsing | Waterschap Hollandse Delta |  
Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk | Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk |  
T (088) 97 43 180 | E j.vermeulen@wshd.nl | I www.wshd.nl | Twitter @hollandsedelta 
 
 
 
Van: Ann van Kruijssen [mailto:a.v.kruijssen@bar-organisatie.nl]  
Verzonden: vrijdag 27 januari 2017 14:59 
Aan: Div; 'Adviesloket-ROGEM@dcmr.nl'; 'franz.jansen@dcmr.nl'; 'omgevingsveiligheid@vr-rr.nl'; Johan Vermeulen 
Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Centrum Ridderkerk 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Vanaf 27 januari 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan Centrum Ridderkerk gedurende zes weken ter inzage. U 
kunt het bestemmingsplan bekijken : 
 via de website van de gemeente Ridderkerk op www.ridderkerk.nl; 
 via de landelijke website op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is 

NL.IMRO.0597.BPCENTRUM2016-OW01; 
 in het gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1). 

U treft de publicatietekst als bijlage bij deze mail aan.  
 
Tot 9 maart 2017 kunt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren. Ook wanneer u geen opmerkingen heeft, is uw 
reactie welkom. 
 
Met vriendelijke groet, 

Ann van Kruijssen  
 
Gemeente Ridderkerk 
Afdeling Advies Ruimte 
Tel : +31180451222 | E-mail : info@ridderkerk.nl 
 

 
De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan 
ons te melden en 
de inhoud van het bericht te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding  
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. BAR-organisatie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van 
een verzonden  
E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. BAR-organisatie bewaakt dagelijks de veiligheid en 
integriteit van haar  
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elektronische berichtenverkeer. Alle e-mail berichten worden gecontroleerd op virussen. Desondanks kan de BAR-organisatie niet garanderen dat het e-mail 
bericht juist,tijdig, 
volledig en virusvrij wordt overgebracht. 

 
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. If you have received this message in error, please inform us and 
delete  
its content. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended 
recipient you  
are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may be 
unlawful.  
The community BAR-organisation is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any 
delay in its receipt.  
This message shall not constitute any obligations. 

 

 
 
 

 
Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater en de 
(vaar)wegen, zuivert het afvalwater en draagt bij aan de ruimtelijke invulling van dit gebied. Meer informatie over Hollandse Delta vindt 
u op www.wshd.nl. Voor vragen, klachten of meldingen over het waterschap kunt u mailen naar 2005005@wshd.nl. 
 
Waterschap Hollandse Delta besteedt grote zorg aan de afhandeling van e-mail. Het kan echter nooit garanderen dat door u of door ons 
verzonden berichten de geadresseerde(n) daadwerkelijk bereiken. Ook kan geen absolute garantie gegeven worden dat berichten niet 
door derden onderschept zijn. Waterschap Hollandse Delta accepteert dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot e-
mailberichten of de inhoud daarvan. 



3. Zienswijze Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

 





4. Zienswijze DCMT Milieudienst Rijnmond 

 





5. Zienswijze familie Put (twee brieven, één e-mail) 
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Ann van Kruijssen

Van: Ziggo mail <wimput@upcmail.nl>
Verzonden: dinsdag 28 maart 2017 18:54
Aan: A.V.Kruijssen@bar-organisatie.nl
Onderwerp: Schets indeling tuin  Beneden rijweg 13 Ridderkerk
Bijlagen: DOC280317-28032017111220.pdf

Geachte mevrouw Kruijssen, 
 
 
Hierbij doen wij u de schets toekomen voor positie schuur en buitenhuis. 
 
e.e.a. thuis besproken en dit leek ons dan de beste optie. 
 
Rekening houdend met de bewoners van de Kerksteeg hebben we besloten de schuur verder achterin de tuin te 
plaatsen dan de bedoeling was. 
 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Put    





6. Zienswijze mevrouw Van Mil en de heer Tulder 

 





















7. Zienswijze de heer Van der Linde 

 






