
 
Bijlage A  
Bestemmingsplan  
Natuurgebied Crezéepolder Ridderkerk 

 
  
Afdeling Stedelijke Ontwikkeling  
 

 
Het ontwerpbestemmingsplan Natuurgebied Crezéepolder Ridderkerk heeft conform afdeling 3:4 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(WRO) met ingang van 13 juni tot en met 24 juli 2008 ter inzage gelegen.  
 
Er zijn zienswijzen ingediend door: 

 
1. Vogelwerkgroep Ridderkerk en Barendrecht van de natuurvereniging Ridderkerk 
2. P.W. Vermeulen van AcvastVanderSlikke BV namens: 

De heer P. Plaisier, Oostmolendijk 82 te Ridderkerk 
3. De heer A. Penning, Pruimendijk 246 te Ridderkerk 
4. LTO Noord 
5. Oasen NV 
6. Rijkswaterstaat Zuid Holland  
 
Ontvankelijkheid 
Zienswijzen konden bij de gemeenteraad van Ridderkerk worden ingediend tot en met 24 juli 2008. 
De zienswijze van Rijkswaterstaat is na afloop van de termijn van terinzagelegging verzonden op 
30 juli 2008 en derhalve niet ontvankelijk. Voor de volledigheid wordt in deze bijlage desondanks 
ook kort ingegaan op de inhoud van deze zienswijze. 
 
Zienswijzen 
Hieronder worden de zienswijzen per indiener kort samengevat en van een reactie voorzien. Om 
herhalingen zoveel mogelijk te voorkomen wordt waar mogelijk verwezen naar reacties op 
gelijkluidende zienswijzen.  
 
1. Vogelwerkgroep Ridderkerk en Barendrecht van de natuurvereniging Ridderkerk  
 Zienswijze 
De Vogelwerkgroep is zeer positief over de ontwikkeling van een zoetwatergetijdenlandschap in de 
Crezéepolder en wordt graag op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen in het project. 

 
 Reactie gemeente 
De positieve zienswijze van de vogelwerkgroep wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
2.  AcvastVanderSlikke BV namens de heer P. Plaisier, Oostmolendijk 82 te Ridderkerk 
 Zienswijze 
a. De wijziging van de bestemming van het gebied van Agrarisch naar Natuur heeft nadelige 

gevolgen voor de bedrijfsvoering van de heer Plaisier. Ook toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden worden door deze wijziging zeer beperkt. 

b. Gevraagd wordt de bestemming niet te wijzigen voordat volledige duidelijkheid bestaat over 
vervangende grond of een vervangende locatie voor het bedrijf van de heer Plaisier.  

c. Gesteld wordt dat na vaststelling van het bestemmingsplan, vrijstelling zal moeten worden 
verleend voor het voortzetten van het huidige agrarische gebruik door de heer Plaisier. 

d. De heer Vermeulen stelt vast dat de hydrologische effecten van deze ingreep niet duidelijk 
gemaakt worden.  

e. De heer Vermeulen stelt dat, hoewel er wel aandacht wordt geschonken aan de kosten voor 
de inrichting, er geen aandacht uitgaat naar de verwervingskosten. 

 
 Reactie gemeente 
a. Ten behoeve van de natuurontwikkeling dient het huidige gebruik van de agrarische gronden 

te worden beëindigd. De natuurontwikkeling in de Crezéepolder is een vervolg op de in het 
vastgestelde streekplan Zuid-Holland Zuid en Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 
(RR2020) ontwikkelde visie en besluitvorming inclusief de daarbij behorende verantwoording. 
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De keuze voor het al dan niet aanleggen van een natuurgebied in de Crezéepolder is hiermee 
al gemaakt. De betrokken gemeentes geven met het voorliggende bestemmingsplan een 
positief vervolg aan het regionale beleid. Voor een nadere onderbouwing van de 
besluitvorming daaromtrent wordt verwezen naar de desbetreffende provinciale en regionale 
kaders.  

b. De betrokken eigenaren en gebruikers zijn benaderd door grondaankopers/taxateurs die in 
opdracht van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) werkzaam zijn. Geprobeerd wordt om 
de gehele aankoop in minnelijke sfeer af te ronden. Indien mogelijk worden ruilgronden 
aangeboden. De bestemmingsplanprocedure vindt parallel plaats aan de procedure voor 
grondverwerving om zo spoedig mogelijk na verwerving over te kunnen gaan tot 
planrealisering. Indien minnelijke verwerving desondanks niet mogelijk blijkt zal worden 
overwogen om over te gaan tot onteigening.  

c. Op grond van artikel 9, lid 2 kan vrijstelling worden verleend voor afwijkend (strijdig) gebruik, 
indien strikte toepassing van het gebruiksverbod zoals verwoord in artikel 9, lid 1, leidt tot 
beperkingen in het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen worden 
gerechtvaardigd. Als blijkt dat na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan nog 
geen concrete verwerving heeft plaatsgevonden en/of afspraken over bedrijfsbeëindiging zijn 
gemaakt, dan is het mogelijk en doelmatig om het bestaande agrarische gebruik voor een 
bepaalde periode via deze vrijstelling te laten continueren. 

d. Op grond van de beschikbare hydrologische kennis wordt verwacht dat de effecten van de 
toekomstige kwelsituatie op het binnendijkse landbouwgebied minimaal zullen zijn. Een 
eventuele toename van kwel wordt grotendeels ondervangen door de waterwinputten van 
Oasen die in de Crezéepolder liggen.  

e. Naast de inrichtingskosten, staat Deltanatuur ook garant voor de verwervingskosten op basis 
van volledige schadeloosstelling. 

 
Geconcludeerd wordt dat de zienswijzen onder a tot en met e geen aanleiding geven tot 
aanpassing van het bestemmingplan. 
 
3.  De heer A. Penning, Pruimendijk 246 te Ridderkerk 

Zienswijze 
a. De heer Penning stelt dat de wijziging van het bestemmingsplan een ernstige belemmering 

zal opleveren voor zijn bedrijfsvoering. De heer Penning ziet graag volledige duidelijkheid ten 
aanzien van een vervangende locatie voor zijn bedrijf, vóór het nieuwe plan van kracht wordt.  

b. De heer Penning geeft aan dat met het wijzigen van de agrarische bestemming in de 
bestemming Natuurgebied, kostbare en vruchtbare productiegrond verloren gaat ten tijde van 
stijgende voedselprijzen. Ook zou de karakteristieke polder van land- en tuinbouwgrond als 
zodanig beschermd moeten worden aangezien dit nog een zeldzaamheid is op IJsselmonde. 

c. De heer Penning wijst erop dat zijn bedrijf er alles aan doet om de natuur zoveel mogelijk te 
ontzien en haar gang te laten gaan. De diversiteit in diersoorten moet dit onderschrijven.  

 
Reactie gemeente 

a. Zie onder 2.a en 2.b. 
b. De afweging tussen een nationaal polderlandschap en een getijdengebied is al gemaakt, zie 

ook onder 2.a en 2.b. Deltanatuur heeft in de modellenstudie gekeken naar de toegevoegde 
waarden van een getijdengebied binnen de regio. Kleinschalige polderlandschappen komen 
in de regio, met bijvoorbeeld delen van de Hoekse Waard (erkend Nationaal Landschap) en 
de Alblasserwaard (Polder Blokweer en Polder Grote Nes), nog relatief veel voor maar een 
(groot) natuur- en recreatiegebied is langs De Noord nauwelijks te vinden. Een 
zoetwatergetijdengebied is in Europa en zelfs wereldwijd een zeer zeldzaam ecosysteem. 
Door de hoge dichtheid aan afwaterende rivieren was Nederland voor de afsluiting van het 
Haringvliet het belangrijkste zoetwatergetijdengebied van Europa. Deltanatuur is in het leven 
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geroepen om dit verloren gegane areaal in korte tijd te herstellen door de aanleg van 3000 
hectare “robuuste, natte natuur van internationale allure”. 

c. Van deze opmerking wordt kennisgenomen. Dit staat ook niet ter discussie in het kader van 
het voorliggende plan. 

 
Geconcludeerd wordt dat de zienswijzen onder a tot en met c geen aanleiding geven tot 
aanpassing van het bestemmingplan. 
 
4.  LTO Noord 

Zienswijze 
a. LTO Noord is tegen de wijziging van de agrarische bestemming in de bestemming 

Natuurgebied. Het gebied herbergt een grote schakering van verschillende soorten agrarische 
functies die daardoor van grote waarde is voor de omliggende stedelijke agglomeratie.  

b. LTO Noord verzoekt te komen tot een integrale afweging ten aanzien van natuurontwikkeling: 
de doelstellingen van Deltanatuur worden met dit project volgens LTO Noord niet gehaald. 
Een natuurgebied van 72 ha is onvoldoende groot waardoor geen evenwichtige 
natuurontwikkeling plaats kan vinden: de onkruiddruk wordt heel groot, de fauna ontwikkeling 
onevenwichtig en er zal grote schade ontstaan in het naastliggende landbouwgebied.  

c. De beoogde kettingfunctie kan niet gerealiseerd worden omdat de Crezéepolder ingeklemd 
ligt tussen de Oostmolendijk, het recreatiegebied De Gorzen, de A15 en de rivier De Noord. 

d. LTO Noord geeft aan dat het plan voorbij gaat aan de consequenties voor de landbouw. In het 
plan is niet aangegeven welke maatregelen er zullen worden getroffen indien er op termijn 
sprake zal zijn van overlast. LTO Noord vraagt aan te geven waarom de consequenties voor 
het naastliggende landbouwgebied niet worden benoemd, waarom geen onderzoek is verricht 
naar de kwantitatieve gevolgen van het waterbeheer en hoe de gemeente omgaat met 
eventuele toekomstige schadeclaims tengevolge van de functiewijziging.  

e. Indien de raad voornemens is het plan goed te keuren, verzoekt LTO Noord in de 
voorschriften op te nemen dat voor de landbouwgronden aangrenzend aan het natuurgebied 
Crezéepolder een nulmeting zal worden ingesteld om bij schadeclaims vast te kunnen stellen 
of deze veroorzaakt zijn door de natuurontwikkeling. 

 
Reactie gemeente 

a. Zie onder 2.a en 2.b. 
b. Het behalen van de doelstellingen van Deltanatuur is niet zozeer afhankelijk van de  

oppervlakte van het natuurgebied maar van de invloed die het getij en het rivierwater binnen 
de grenzen van de polder heeft. Juist de getijdenslag is in het hele zoekgebied van 
Deltanatuur nergens zo groot als op rivier De Noord. Dat wil zeggen dat de potenties voor 
getijdennatuur juist in dit gebied zeer groot zijn. Niet voor niets heeft Deltanatuur de 
Crezéepolder als urgent gebied aangewezen.  
Dat hoogwaardige zoetwatergetijdennatuur is te realiseren op relatief  kleine oppervlakte, 
hebben andere, reeds uitgevoerde Deltanatuurprojecten zoals Klein Profijt (6 ha) en 
Tiendgorzen (28 ha)al wel bewezen. De onkruiddruk voor omliggende gebieden is naar 
verwachting vrij laag omdat het een gebied betreft dat voor grote delen onder invloed staat 
van het water waardoor onkruiden weinig kans krijgen. 

c. Voor de verspreiding en areaaluitbreiding van veel dier- en plantensoorten is het van belang 
dat de tussenliggende afstand van geschikte leefgebieden niet te groot is. Op dit moment kan 
om die reden voor een groot aantal soorten en individuen onvoldoende uitwisseling 
plaatsvinden tussen de natuurgebieden langs de Oude Maas en bijvoorbeeld de Biesbosch. 
Natuurontwikkeling in en langs de Noord draagt bij aan deze verspreiding. In plaats van een 
belemmerende werking, heeft de rivier De Noord dus een verbindende functie. Andere 
natuurgebieden, zoals de grienden aangrenzend aan het bestaande recreatiegebied De 
Gorzen en het nog te ontwikkelen Deltanatuurgebied in de Sophiapolder, dragen bij aan deze 
verbindende functie. 



 
 

  
  
  
 

Bijlage A Bestemmingsplan Crezéepolder  Volgnr. 4 van 5 
 

d. De eventuele gevolgen van de aanleg van het natuurgebied voor de landbouw zijn naar 
verwachting minimaal Zie ook onder 2.d. Indien er ten gevolge van de aanleg van het 
natuurgebied desondanks sprake is van fysieke schade zoals wateroverlast, dan zijn hiervoor 
privaatrechtelijke regelingen waarbij de grondeigenaren Deltanatuur kunnen aanspreken op 
hun verantwoordelijkheid. Dit valt echter buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan. Bij 
vermeende schade tengevolge van de planologische wijziging kan bij de gemeente een 
verzoek om planschade worden ingediend.  

e. De opdrachtgever voor de herinrichting van het gebied is Deltanatuur. Het al dan niet 
uitvoeren van een nulmeting maakt deel uit van de voorbereiding van 
uitvoeringswerkzaamheden en wordt niet in een bestemmingsplan geregeld.  

 
Geconcludeerd wordt dat de zienswijzen onder a tot en met e geen aanleiding geven tot 
aanpassing van het bestemmingplan. 
 
5.  Oasen NV 

Zienswijze 
Oasen NV geeft aan dat er diverse ontwikkelingen in gang zijn gebracht die van invloed zijn op de 
aanwezigheid van de waterleiding in het betreffende plangebied. Een 100 mm AC waterleiding ligt 
in de Oostmolendijk, een afgekeurde waterkering: deze moet worden versterkt hetgeen invloed 
heeft op de daarin aanwezige infrastructuur. Deze waterleiding ondervindt hiervan de gevolgen. 
Gekeken wordt naar alternatieve tracés (ook voor een 315 mm ruwwaterleiding). Oasen NV zou 
graag zien dat bij de verdere ontwikkelingen van het plan, rekening gehouden wordt met de 
aanwezigheid van waterleidingen.  

 
Reactie Gemeente 

Op de plankaart en in de voorschriften van het bestemmingsplan kunnen uitsluitend planologisch 
relevante leidingen worden opgenomen. De leiding in de afgekeurde dijk valt hier niet onder. 
Daarnaast zal voor de dijkversterking een afzonderlijke procedure noodzakelijk zijn waarbij ook de 
belangen van leidingbeheerders worden meegenomen en gewogen. Verder zijn de aangegeven 
studietracés nog onvoldoende uitgewerkt om deze -als tevens sprake is van planologisch relevante 
situaties- op te nemen in het plan. Tenslotte liggen deze grotendeels buiten het plangebied. 
 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
6. Rijkswaterstaat Zuid Holland (niet ontvankelijk) 
 Zienswijze 
a. Rijkswaterstaat geeft aan dat, voor het buitendijks gelegen plangebied, het stroomvoerend 

regime van de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) van kracht is. In de voorschriften van het 
ontwerpbestemmingsplan wijken de artikelen 3, 5, 6, 7, 8 en 10 voor wat betreft de 
bouwmogelijkheden af van de bepalingen voor het stroomvoerend regime van het BGR. 

b. Voor uitvoering van het plan is een Wbr vergunning nodig van het Waterdistrict Merwede en 
Maas van Rijkswaterstaat. Aanvragen hiervoor worden getoetst aan het BGR. Indien niet 
voldaan wordt aan de randvoorwaarden van de Wbr wordt geen Wbr-vergunning verleend. 
Verzocht wordt om de bepalingen van de BGR te verankeren in de voorschriften van het 
ontwerpbestemmingsplan. 

c. Rijkswaterstaat verzoekt om in het plan een randvoorwaarde aan het streven naar een 
gesloten grondbalans toe te voegen dat de rivierkundige effecten als gevolg van het streven 
naar een gesloten grondbalans neutraal tot positief mogen zijn. 

 
 Reactie gemeente 
a. De BGR bepaalt dat de realisatie van natuur als riviergebonden activiteit binnen het 

stroomvoerend regime mogelijk is. In de beleidslijn is aangegeven dat ook de 
inrichtingsmaatregelen die met natuurontwikkeling zijn verbonden, zoals afrasteringen, 
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borden, wandelpaden, (vogel-)kijkhutten en dergelijke zijn toegestaan (zie § 3.4 BGR). Met de 
realisatie van het natuurgebied Crézeepolder wordt naar mening van de betrokken 
gemeenten het doel van de BGR in dit gebied voor een langere periode zeker gesteld. 
In het bestemmingsplan is voorts binnen de bestemming Natuurgebied expliciet vermeld dat 
het gebied ook bestemd is voor waterberging. Bovendien is in de voorschriften geregeld dat 
binnen de diverse bestemmingen geen gebouwen zijn toegestaan zodat het stroomvoerend 
regime niet vanwege gebouwen in gevaar kan komen. De bouwmogelijkheden binnen het 
plan wijken dus niet af van de bepalingen voor het stroomvoerend regime uit de BGR. Wel 
zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan, echter alleen ten behoeve van de 
bestemmingen. Deze bouwwerken zullen over het algemeen bouwvergunningvrij zijn 
waardoor zij op grond van de BGR niet verder getoetst worden (zie § 3.2 BGR). De gemeente 
voorziet dus geen conflicten tussen bouwvergunningverlening en de Wbr vergunning. Er is 
dan ook geen mogelijkheid en geen reden om de bepalingen van de BGR nader te 
verankeren in de voorschriften van het bestemmingsplan.  

b. Zie onder 6.a.  
c. In de plantoelichting is maar beperkt aandacht besteed aan de BGR aangezien deze bij de 

voorbereiding van de plannen nog niet vigeerde. Om meer duidelijkheid te verschaffen over 
de passendheid binnen de BGR en de Wbr zal de toelichting enigszins worden uitgebreid, 
waarbij tevens vermeld zal worden dat bij het streven naar de gesloten grondbalans ook de 
rivierkundige effecten een rol spelen. Dit mede gelet op het feit dat bij vergravingen in het 
terrein in het kader van de Wbr vergunning dit aspect getoetst wordt aan de BGR. 

  
Gelet op het feit dat de zienswijze van Rijkswaterstaat niet ontvankelijk is, is de aangegeven 
aanvulling van de toelichting formeel een ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan. 


