
 1 

Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen wonen, gehouden  
op donderdag 13 januari 2011 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer G. van Nes (voorzitter) 
De heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Van de zijde van het college: De wethouders A. Los en A. den Ouden. 
Tevens aanwezig t.b.v. agendapunt 2: mevrouw M. Weber en de heer F. Janssen van de DCMR en 
een vertegenwoordiging van het beleidsplatform natuur, Milieu en Duurzaamheid en van het 
wijkoverleg West. 
 
1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld. 
 
2. Presentatie DCMR over geluid  
Op verzoek van de raad is de DCMR aanwezig om te vertellen over de geluidsbelasting van 
Ridderkerk. De presentatie wordt verzorgd door mevrouw Weber, hoofd afdeling geluid. De sheets van 
de presentatie zijn bij het verslag gevoegd. 
 
Wanneer is geluid lawaai? Verschil tussen waarde van geluid en beleving van geluid. Hinder van 
geluid wordt in 70% van de gevallen niet bepaald door het geluid zelf, maar door de bron ervan. 
Geluidsoverlast kan invloed hebben op de gezondheid. 
 
Er is een ontwikkeling gaande in de wetgeving rondom geluidsoverlast. In plaats van alleen 
regelgeving bij de start van ruimtelijke plannen worden vooruitlopend op ontwikkelingen in de 
toekomst geluidproductieplafonds ingevoerd. Dit betekent dat als de geluidsbelasting later boven een 
bepaald niveau komt, dat daar maatregelen genomen moeten worden. 
 
Elke 5 jaar worden berekenende geluidsbelastingkaarten gemaakt. Deze zijn via internet te 
raadplegen (o.a. via www.ridderkerk.nl > Leven en Wonen > Milieu > Geluid). De DCMR doet testen 
met meetpunten om zo inzicht te krijgen in de verschillen tussen berekening, meting en beleving. 
 
Naar aanleiding van de presentatie en door de commissie en aanwezige leden van het 
beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid en het wijkoverleg West gestelde vragen geeft 
mevrouw Weber de volgende aanvullende informatie. 
 
Een meetpost voor geluid in Ridderkerk is er nog niet. De DCMR zou graag gebruik maken van meer 
meetposten. Daaraan verbonden kosten zijn de uitgaven voor de meetpost, de kosten voor het ter 
beschikking stellen van de locatie en de jaarlijkse exploitatiekosten. 
 
In tegenstelling tot onderzoek naar luchtkwaliteit is er in het onderzoek naar geluidbelasting nog veel 
winst te halen door de resultaten van berekeningen te vergelijken met metingen. Op dit moment 
verplicht de wet om de geluidsbelastingskaarten te maken op basis van berekeningen. Betrokkenheid 
van gemeenten en burgers is nodig om het beeld genuanceerder te krijgen. De wetgever gaat uit van 
een jaargemiddeld getal, terwijl er bijvoorbeeld door weers- en verkeersomstandigheden grote 
verschillen kunnen zijn. 
 
Burgers betrekken bij geluidsbelastingsproblemen helpt om inwoners er bewust van te maken dat zij 
zelf invloed kunnen hebben op geluidsoverlast. Daarnaast is het goed om met andere partijen te 
praten over mogelijkheden om geluidsbelasting te verminderen. Voorbeelden: stimuleren van het 
gebruik van de fiets, educatie op scholen, geluidsarm asfalt. 
 
Binnen de gemeentelijke context zijn er een heleboel mogelijkheden om het geluid te verminderen. Bij 
rijkswegen is dat minder, maar in overleg met de wegbeheerder kan ook het een en ander gedaan 
worden, variërend van aanpassen van de snelheid tot de aanleg van geluidswallen. 
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3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
De heer A.H. Hoogendijk heeft zich gemeld voor het spreekrecht ten aanzien van het 
Wijkontwikkelingsplan Bolnes. 
 
Hij maakt enkele opmerkingen over de door het college voorgestelde reacties naar aanleiding van de 
ter inzagelegging (bijlage 1 van het WOP). 
Donckse velden (p. 65) 
In tegenstelling tot het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (wegbeheerder) is de heer Hoogendijk 
van mening dat het samengaan van fietsen en wandelen op hetzelfde pad regelmatig tot gevaarlijke 
situaties leidt (punt 2). 
Bezoekers van elders weten de weg niet en veroorzaken mede daardoor wel overlast. Tevens is de 
parkeerdruk in de avond hoger dan overdag (punt 3). 
 
Verkeer en parkeren (p. 67/68) 
De extra verlichting die op de kruising Rijnsingel en Spuistraat is aangebracht is volgens de heer 
Hoogendijk niet nuttig. Het verhogen van de hele kruising zou een betere bijdrage leveren aan de 
veiligheid (punt 3). 
 
In tegenstelling tot de gemeente zijn de bewoners van mening dat er wel noodzaak is voor het 
aanleggen van parkeervakken in de Markstraat, omdat zij met name ’s avonds de auto niet kwijt 
kunnen (punt 11). 
 
Behuizing basisscholen (p. 69) 
Hoewel de huidige scholen nog niet afgeschreven zijn en er dus geen geld voor nieuwbouw is, merkt 
de heer Hoogendijk op dat uiteindelijk nieuwbouw beter is dan de huidige voorziening door middel van 
noodlokalen. 
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie “Samen wonen” van 2 december 2010  
Het verslag wordt vastgesteld met de voorgestelde wijzigingen.  
 
Toezegging 2 herziening WOP Bolnes, is geagendeerd voor deze vergadering en is daarmee 
afgedaan. 
Toezegging 3 afspraken recreatieschap verandert van streefdatum naar februari. 
Toezegging 4 de presentatie over de resultaten van de onderzoeken naar overkapping en aarden wal 
vindt plaats in de commissie Samen wonen van februari. 
Toezegging 5 de toelichting op de cijfers van 3Primair is ontvangen en daarmee is deze toezegging 
afgedaan.  
 
De actiepunten blijven staan. 
 
5. WOP Bolnes  
Met het vaststellen van het Wijkontwikkelingsprogramma (WOP) komt het eerdere 
Wijkontwikkelingsplan te vervallen. Het WOP is geen juridisch document. Het is wel een (dynamisch) 
werkdocument. Mochten er naar aanleiding van gewijzigd beleid (bijvoorbeeld vanuit de 
woningbouwstrategie of ontwikkelingen rondom de A38 (www.rotterdamvooruit.nl)) aanpassingen 
nodig zijn, dan wordt dit aangepast. In ieder geval wordt het plan na 5 jaar herijkt.  
De onveilige (verkeers)situatie rondom de aan- en afvoer van de winkels is blijvend punt van aandacht 
en overleg, maar daar is geen definitieve oplossing mogelijk. 
Als aandachtspunt staat al lange tijd de reductie van het groen in Bolnes. Uit een enquête blijkt dat 
86% van de bewoners tevreden is over het groen. In het programma is het behoud van groen 
nadrukkelijk opgenomen (p.55). 
 
Op vragen van D66/GroenLinks over de mogelijke achteruitgang van Bolnes (zoals verwoord in de 
woningtest) geeft wethouder Los aan, dat bij het opstellen van het WOP, naast de 
woningbouwstrategie, vooral gebruik gemaakt is van een enquête onder bewoners. Daaruit blijkt dat 
veel inwoners tevreden zijn over de wijk. Aandachtpunt is wel het imago van de wijk, dit wordt mogelijk 
mede beïnvloed door overlast van jongeren. De aanpak van de achteruitgang van particuliere huizen 
is een dilemma.  
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Desgevraagd door het CDA antwoordt de portefeuillehouder dat het college voor de kruising 
Rijnsingel /Rotterdamseweg geen extra verantwoordelijkheid voelt vanwege het niet door laten gaan 
van de tram. De verkeersafwikkeling met betrekking tot Bolnes is wel aandachtpunt voor het college. 
Daarover wordt overleg gevoerd met het waterschap als beheerder van deze kruising. 
 
Het opstellen van het WOP heeft deels plaatsgevonden vóór het vaststellen van de begroting 2011. 
Daarom zijn enkele teksten nog vaag geformuleerd. Overwegingen met betrekking tot de afwijzing van 
de nieuwbouw van de beide basisscholen in Bolnes zijn te vinden in het Programma 
onderwijshuisvesting dat bij de begroting is behandeld. Desondanks blijft deze nieuwbouw en de 
gymzaal een punt van aandacht. 
 
Functievermenging van wonen en werken in de winkelcentra (p. 21) zal in beperkte mate mogelijk zijn. 
Bolnes is in de eerste plaats een woonwijk. 
 
Advies: debat  
 
6. Startnotitie Toekomstvisie Reyerpark  
De totstandkoming van de visie wordt niet geëvalueerd. Aangezien de startnotitie door de raad wordt 
vastgesteld zal ook de visie zelf door de raad worden vastgesteld. 
 
Ten aanzien van het onderdeel participatie adviseert de commissie het woord bewoners bij externe 
partners weg te laten. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
7. Afsluiten grondbedrijfcomplex Ridderkerklijn  
Op de vraag van de heer Japenga wat er financieel/technisch op tegen is om het grondbedrijfcomplex 
later af te sluiten antwoordt wethouder Los dat het afsluiten van de grondbedrijfcomplex Ridderkerklijn 
een boekhoudkundige zaak is om alles netjes financieel te regelen. 
 
Het verkopen van de gronden aan de Kruisweg is nog niet in overweging genomen, omdat deze 
gronden nog wel een rol kunnen spelen bij de verbetering van de kruising. 
 
De heer Van der Spoel wijst op de dekking van het voorstel. Eenmalig wordt een bedrag onttrokken 
aan de vrije reserve. Hij merkt op dat dit vaker in voorstellen van het college wordt voorgesteld. Hij wil 
van het college weten wat voor het college de ondergrens van deze reserve is, om een onttrekking uit 
deze reserve te doen. Wethouder Los zal deze vraag meenemen naar zijn collega van financiën. 
 
Advies: debat 
 
8. Mededelingen / ontwikkelingen (indien van toepassing) 
Het onderwerp Deltapoort wordt niet opgenomen als vast agendapunt, maar indien nodig zal de 
portefeuillehouder hierover rapporteren. 
 
Nieuw Reijerwaard 
Wethouder Los geeft aan dat alle stukken ter beschikking van de raad zijn gesteld ten behoeve van de 
raadsvergadering op 17 januari a.s. 
 
De heer Meij vraagt of er nog een collegevoorstel komt met de reactie op de brief van Gedeputeerde 
Staten (GS) van 12 januari 2011. 
 
Wethouder Los is ervan uitgegaan dat de raadsvergadering van a.s. maandag zal gaan over de 
verantwoording van de brief die verstuurd is aan GS. Er is informeel al wel gesproken over een reactie 
op de brief van GS, maar het college heeft daar nog geen besluit over genomen. Vooralsnog is de 
gedachte om voor de raadsvergadering van 27 januari een voorstel aan de raad te doen. Dit mede in 
verband met een zorgvuldige voorbereiding. De heer Los bevestigt desgevraagd dat de provincie op 
de hoogte is van dit voornemen en dat die tijd er ook is. 
 
De heer Meij geeft de suggestie mee om in het antwoord een duidelijke verwijzing naar het 
amendement op te nemen. 
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De heer Japenga zou graag deze brieven integraal op de 17e behandelen. 
De heer Van der Spoel wijst op de afspraak in het presidium, dat het onderwerp van de vergadering 
van 17 januari a.s. zal zijn de verantwoording over de aan GS gestuurde brief van 7 januari 2011. 
 
Ridderkerkse grienden 
Wethouder Den Ouden meldt dat een raadsinformatiebrief in het college is vastgesteld. Deze zal 
morgen aan de raadsleden worden gemaild. 
 
9. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 februari 2011, 
de griffier,            de voorzitter, 
 

 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot en met 13 januari 2011 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 01-06-06 Randvoorwaarden 4e 
fase Centrumplein 

Nagegaan wordt hoezeer een aanpassing van 
het dijktalud noodzakelijk is (o.a. Benedenrijweg). 

Los afhankelijk 
duidelijkheid 
afronding 4e 
fase Centrum 

2. 11-11-10 Verbonden Partijen De portefeuillehouder gaat na welke afspraken 
gemaakt zijn met het Natuur- en recreatieschap 
over het beheer van de natuurgebieden in 
Ridderkerk en de eigendomssituatie van o.a. het 
Oosterpark 

Den 
Ouden 

februari 2011 

3. 11-11-10 Milieuprogramma Op niet al te lange termijn ontvangt de raad 
informatie over de uitkomsten van onderzoek 
naar de overkapping van de snelweg en het 
aanleggen van een aarden wal. 

Den 
Ouden 

februari 2011 

 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 30-09-09 
02-02-10 

Bomenbeleid/Groen
beleid 

Een notitie onderhoud bomen / nota 
groenbeleid zal ter vaststelling aan raad 
worden aangeboden 

Den Ouden 1e kwartaal 
2011 

2. 31-08-10 Evaluatie 
huurgewenning 

Op een later moment zal door commissie en 
wethouder op de evaluatie worden ingegaan 

Commissie 
griffier 

voor de zomer 
vakantie 2011 

3. 23-09-10 Verrommeling onderzoek naar mogelijkheden deelname aan 
landelijke opschoondag 

Den Ouden 1e kwartaal 
2011 

4. 11-11-10 Ridderkerklijn agenderen tbv Stand van zaken Voorzitter & 
commissie-
griffier 

maart 2011 

  


