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 Verslag van de openbare vergadering van de 
 Commissie Samen wonen, gehouden op  
 dinsdag 17 juni 2008 in het Gemeentehuis. 
  
 Aanwezig:  
 De heer V.A. Smit (voorzitter) 
 De heer B.S.M. Sepers (commissiegriffier) 
 Alle fracties zijn vertegenwoordigd m.u.v. de fracties van Lokaal Sociaal en Ridderkerks Belang 
 Wethouders E.M. den Boef en H. van den Berg 
  
 Tevens aanwezig:  
 Mevrouw Van Ginkel en mevrouw Van Pagee (afdeling Stedelijke Ontwikkeling) 
  
 1. Opening 
 De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 
  
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
 Er zijn veertien insprekers. De bijdragen zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd m.u.v. nr. 14. 
  
 Bestemmingsplan Waalbos: 

1. De heer Blinde namens Zeeverkennersgroep Brandean. 
2. De heer Bezemer, Rijksstraatweg 7. 
3. De heer Reedijk, Waalweg 37, Ambachtelijke Poeliersbedrijf. 
4. De heer Van Weel mede namens de bewoners Ds. Allendorpstraat 31 t/m 40 en de 

bewonersvereniging "De Jonge Jan". 
5. De heer Van Rees, Ds. Allendorpstraat 39. 
6. De heer Van Nes, Langeweg 480A te Heerjansdam. 
7. Mevrouw Van Nes namens het wijkoverleg Rijsoord. 
8. De heer Moret, Ds. Allendorpstraat 25. 
9. De heer Van den Hoek, Rijksstraatweg 3. 
10. De heer Vos namens LTO Noord. 
11. De heer Lodder namens Roeivereniging Barendrecht. 
12. De heer Versteeg namens de Stichting de Rijsoordse Molen. 

 
 Onteigening bedrijventerrein Cornelisland-Ridderkerk: 

13. De heer Van Winkoop namens mw. A.H. Steenkamer-Van den Hoek en de erven van 
mevrouw C.A. Kooijman-Van den Hoek. 

14. Mevrouw Hofstede namens de gebruikers van de paardenstalling. 
Mevrouw Hofstede vertelt dat er ongeveer 60 paarden in de paardenstalling staan. Vooral 
meisjes tot 12 jaar komen hier veel en zij zien het als een “toevluchtsoord”. De manege heeft 
ook een educatieve waarde.  Door de onteigening komen de paarden op straat te staan omdat 
er geen vervangende locatie/ ruimte is. Ook de gebruikers komen met lege handen te staan. 
Mevrouw Hofstede vraagt aandacht voor dit probleem en verzoekt een stuk land terug te 
krijgen.   

  
 3. Vaststelling verslagen vergaderingen commissie Samen wonen van 22 april en 20 mei 

2008 
 De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.  
  
 Ten aanzien van de lijst van toezeggingen worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
 - Toezegging 2, Noordstraat: geen nieuwe ontwikkelingen.  
 - Toezegging 4, woonwensen: wethouder Den Boef deelt mee dat de woonwensen niet in 

beeld zullen worden gebracht. Dit heeft onder meer te maken met de prioriteitenstelling van 
het college. 

  
 4. Bestemmingsplan Waalbos 
 
 
 
 
 

Naar aanleiding van vragen van commissieleden over de mogelijke komst van een brug over de 
Waal legt wethouder Den Boef uit dat het Waalbos niet op zichzelf staat maar in relatie moet 
worden gezien met omliggende natuurgebieden. Voor het koppelen en toegankelijk maken van de 
gebieden zou voor een brug kunnen worden gekozen. De landinrichtingscommissie IJsselmonde 
heeft al aangegeven de plannen voor een brug voorlopig te laten rusten. Wethouder Den Boef zegt 
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toe dat op het moment dat er sprake zou zijn van het plaatsen van een brug, het college met de 
raad in overleg zal treden. 
 
De heer Van Abeelen vraagt of er een beheerplan is voor het behoud van de kwaliteit van het 
Waalbos. Wethouder Den Boef meldt dat het beheer van het Waalbos bij Staatsbosbeheer ligt. Met 
Staatsbosbeheer zullen nog nadere afspraken worden gemaakt (onder meer over het kappen van 
bomen). In reactie op een vraag van de heer Pors zegt wethouder Den Boef toe dat met de 
beheerder ook afspraken zullen worden gemaakt over de hoogte van de begroeiing. Voorkomen 
moet worden dat delen van de Waal windluw worden door hoge bomen en struiken.  
 
Naar aanleiding van vragen van commissieleden over woningbouw op de locatie van De Jong 
Tours kan wethouder Den Boef melden dat voor deze locatie een wijzigingsbevoegdheid is 
opgenomen. In het geval De Jong Tours de bedrijfsactiviteiten op die locatie staakt, komt 
woningbouw pas in beeld. In RR2020 staat deze locatie al genoemd als een zoekgebied voor 
woningbouw.  

  
 Advies: VOOR DEBAT naar de raad. 
  
 5.  Vestiging jongerencentrum in het pand P.C. Hooftstraat 4 
 Wethouder Van den Berg brengt in herinnering dat de raad eerder over dit onderwerp heeft 

gesproken. Toen was sprake van tijdelijke huisvesting van het jongerencentrum in het pand aan de 
P.C. Hooftstraat. Het voorliggende voorstel gaat uit van permanente huisvesting.  
 
De heer Van der Spoel vraagt naar het standpunt van de jongeren, de consequentie voor de 4de 
fase centrumplan en het voorkomen van geluidsoverlast. Wethouder Van den Berg antwoordt dat 
de jongeren blij zijn met een definitieve huisvesting. Wel moet nu gekeken worden naar de invulling 
van het pand. Dit levert voor de jongeren nog een kleine onzekerheid op. Het voorstel heeft geen 
gevolgen voor het centrumplan. Zo snel mogelijk na de verhuizing naar de P.C. Hooftstraat zal de 
Kuyperschool worden gesloopt. Omwonenden (Kerkweg, Jan Luykenstraat) zijn uitgenodigd mee te 
denken over de inrichting van de ruimte zodat (geluids)overlast zoveel mogelijk voorkomen kan 
worden. 
 
De heer Van Pelt vraagt naar de termijn van 20 jaar waarover gesproken wordt maar niet in het stuk 
genoemd staat en wanneer het pand aan de P.C. Hooftstraat in gebruik zal worden genomen. 
Wethouder Van den Berg antwoordt dat met permanente huisvesting een periode van 20 jaar wordt 
bedoeld. Het pand zal naar verwachting in het 1ste kwartaal van 2009 in gebruik worden genomen.  
 
Mevrouw Duman heeft vragen over de beschikbare ruimte, wie van de ruimte gebruik maakt en 
over de mogelijkheid van een multifunctioneel gebruik. Wethouder Van den Berg legt uit dat er geen 
extra ruimte vrijkomt. Het overgrote deel is bestemd voor de jongeren, het restant is bestemd als 
opslagruimte ten behoeve van de gemeente.  
 
Mevrouw De Waard stelt onder meer vragen over het aframen van het budget en de afschrijving 
van het gebouw. Als antwoord hierop deelt wethouder Van den Berg mee dat € 1,2 miljoen kan 
worden afgeraamd en dat de kapitaallasten hiervoor vrij zullen komen te vallen. De afschrijving zal 
plaatsvinden over een periode van 20 jaar.  
 
In antwoord op vragen van de heer Neuschwander kan wethouder Van den Berg melden dat de 
geraamde lasten hoger zijn omdat nu sprake is van permanente huisvesting. In eerdere voorstellen 
waren alleen kosten voor geluidsisolatie opgenomen. Nu is er structureel meer geluidsreductie 
gewenst wat leidt tot hogere kosten. De investeringen zijn daarom nu anders dan voorheen.  

  
 Advies: VOOR DEBAT naar de raad.  
  
 6. Programmarekening 2007 
 De heer Van Pelt heeft naar aanleiding van een antwoord op een schriftelijke vraag (nr. 17) een 

nadere vraag over de gevolgen van de komst van de tram voor het centrumplan. Wethouder Den 
Boef antwoordt dat afhankelijk van de route van de tram er gevolgen kunnen zijn voor de 4de fase 
centrumplan.  
  
De heer Van Houcke vraagt hoe de wethouder aankijkt tegen de gereduceerde aandacht voor het 
onderwerp milieu. Daarnaast vraagt de heer Van Houcke naar het woonwensenonderzoek dat in 
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het coalitieakkoord staat. Wethouder Den Boef geeft aan dat voor het onderwerp milieu niet minder 
aandacht is, maar wel andere aandacht. De aandacht gaat vooral uit naar maatregelen die zoden 
aan de dijk zetten. Ten aanzien van het woonwensenonderzoek merkt wethouder Den Boef op dat 
alles op alles wordt gezet om de woningbouwopgave tot 2010 te realiseren. Dit vraagt veel 
ambtelijke capaciteit waardoor op dit moment geen ruimte is voor het onderzoek.  

  
 Advies: VOOR DEBAT naar de raad.  
  
 7. 2de Programmamonitor 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

De heer Van Pelt vraagt zich af of er niks is te melden over de stand van zaken van de 
onderwerpen op pagina 26. Volgens wethouder Den Boef zijn dit onderwerpen die zich niet lenen 
voor een stand van zaken. Deze onderwerpen zijn continu in ontwikkeling. De heer Van Pelt vraagt 
wat wordt verstaan onder Ridderkerk centrum “oude deel”. Wethouder Den Boef meent dat het om 
het oude deel van het nieuwe winkelcentrum gaat.  
 
De heer Van der Spoel vraagt onder meer om welke tegenstrijdige belangen het gaat met 
betrekking tot de minirotonde Rijksstraatweg-Noldijk. Volgens wethouder Den Boef gaat het om de 
verkeersveiligheid versus de ruimte die voor de rotonde nodig is.  
 
De heer Van Houcke stelt vragen over het doen van een 0-meting voor de veiligheid van 
schoolroutes en over de term “aanwijzen” van bijvoorbeeld delen van Nieuw Reijerwaard. 
Wethouder Den Boef zal navragen of een 0-meting zal worden gehouden. Er is geen sprake van 
“aanwijzing” door het rijk. Het rijk is op dit moment niet bezig om een bestemmingsplan vast te 
stellen voor Ridderkerk. Met “aanwijzen” wordt hier bedoeld dat in het streek- en structuurplan 
(RR2020) een gebied met een beoogde bestemming is aangeduid die het op dit moment nog niet 
heeft.  

  
 Advies: VOOR DEBAT naar de raad. 
  
 8. Onteigening bedrijvenpark Cornelisland-Ridderkerk 
 Ter inleiding meldt wethouder Den Boef dat het de wens is om het bedrijvenpark Cornelisland-

Ridderkerk zelf te realiseren en de regie erover te houden. De rechter heeft meerdere malen het 
voorkeursrecht van de gemeente bevestigd. Van zelfrealisatie door huidige eigenaren kan daarom 
geen sprake zijn. Het bedrijvenpark zou een voorbeeldfunctie moeten gaan worden voor 
milieubeheersing. Extra milieueisen zullen worden gesteld aan bedrijven die zich er gaan vestigen. 
Ook kunnen overlastgevende bedrijven binnen Ridderkerk naar deze locatie worden overgeplaatst. 
 
In antwoord op vragen van de heer Van Houcke verwacht wethouder Den Boef dat eigenaren die 
zelf de bestemming wensen te realiseren dit willen doen om er zo eventueel meer geld aan over te 
houden dan door verkoop aan de gemeente. De wethouder geeft aan dat van een dergelijke 
zelfrealisatie geen sprake kan zijn. De gemeente wil over dit gebied de regie voeren.  
 
Op vragen van de heren Neuschwander en Pors antwoordt wethouder Den Boef dat voordat een 
gemeente kan overgaan tot onteigening er eerst getracht moet worden om op minnelijke wijze de 
gronden te verwerven. Met de meeste eigenaren is op minnelijke wijze tot aankoop van de gronden 
gekomen.  

  
 Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
  
 9. Jaarrapportages Woonruimteverdeling 2005, 2006 en 2007 
 Ter inleiding meldt wethouder Den Boef dat de conclusie van de rapportages is dat de spanning op 

de woningmarkt iets lijkt af te nemen. De slaagkans voor jongeren neemt toe. De heer Van Houcke 
vraagt zich af of de spanning op de markt afneemt omdat Ridderkerk minder aantrekkelijk wordt als 
woongemeente. Wethouder Den Boef denkt dat de nieuwbouw op de woningbouwlocaties bijdraagt 
aan de aantrekkelijkheid van Ridderkerk als woongemeente. Ridderkerk kan echter niet op tegen de 
buurgemeenten waar grote bouwlocaties zijn. Het zou een tijdelijke trend kunnen zijn dat 
Ridderkerkers naar deze locaties zullen verhuizen.  
 

 De heer Van Abeelen vraagt welke mogelijkheden er zijn om de doorstroming van 55-plussers te 
bevorderen. Wethouder Den Boef geeft aan dat de woningbouwopgave tot 2010 voor alle 
categorieën geldt en dit kan de doorstroming bevorderen. Verhuizing kan niet afgedwongen 
worden, maar met kleine (financiële) prikkels zou doorstroming wel bevorderd kunnen worden. 
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Woonvisie is op dit punt bezig met een pilot.   
 

 
 
 
 
 
 

De heer Den Ouden merkt op dat eerdere toezeggingen van de wethouder om de rapportages aan 
de raad te zenden niet zijn nagekomen. Woonvisie heeft geen reactie van de raad gekregen op de 
rapportages, terwijl dat tot nu toe wel het gebruik is. De raad wordt door het niet aanleveren van de 
rapportages onthouden van (gevraagde) informatie. De heer Den Ouden verwacht dat het college 
namens de raad schriftelijk zijn excuses aanbiedt aan Woonvisie. Het spijt wethouder Den Boef dat 
het zo gelopen is als het is gelopen en zegt toe zijn excuses (mondeling) over te brengen aan 
Woonvisie tijdens het eerstvolgende overleg met Woonvisie. Wethouder Den Boef wil op dit punt 
opkomen voor de afdeling die op dit moment onder zeer grote werkdruk staat in verband met het 
realiseren van de woningbouwopgave tot 2010. Hierdoor kan het voorkomen dat onderwerpen 
“blijven liggen”. De heer Van Houcke geeft aan dat het college altijd heeft laten weten dat de 
ambitie van de gemeente in evenwicht is met de ambtelijke capaciteit. De heer Van Houcke pleit er 
voor dat als iets niet kan dit zo tijdig mogelijk aan de raad te melden.  

  
 10. Startbrief Slikkerveer 
 
 
 
 
 
A 

Wethouder Den Boef deelt mee dat op dit moment gewerkt wordt aan de voorbereiding van de 
vrijstellingsprocedure. Binnenkort komt de volgende nieuwsbrief uit. Deze zal ook naar de raad 
gestuurd worden. Er is een verslag gemaakt van de mediation. Op basis van dit verslag zullen 
Woonvisie en de winkeliers de gesprekken voortzetten. Over de inhoud van het verslag lijkt het de 
wethouder verstandig om geen mededeling te doen. De Startbrief zal worden geactualiseerd en kan 
besproken worden in de commissie Samen wonen van 30 september 2008.  

  
 11. Rondvraag leden en sluiting 
 Geen.  
  
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 
  
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 september 2008, 
 de commissiegriffier,                          de voorzitter, 
  

 
 
 



 5 

  
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 

Bijgewerkt tot d.d. 17-6-2008 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1 29-11-05 Stedelijk gebied De raad zal gevraagd worden een standpunt in te 
nemen over medewerking aan de wijziging 
bestemmingsplan Reijerwaard. 
 

Den Boef 2de kwartaal  
2008 

2 07-02-06 
18-01-07 
 

Verkoop pand 
Noordstraat 56 

De commissie wordt op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen tav de verkoop en de 
borgstelling én over de mogelijkheid tot verkoop 
met of zonder grond. 
 

Den Boef  

3 01-06-06 Randvoorwaarden 
4e fase 
Centrumplein 

Nagegaan wordt hoezeer een aanpassing van 
het dijktalud noodzakelijk is. 

Den Boef  

4 18-10-07 Divers De commissie schriftelijk te informeren over de 
kosten van de meetgegevens en de rapportages 
luchtkwaliteit.  
 

Den Boef  
juni 2008 

6 18-10-07 Herziening WOP 
Bolnes 

Bij de herziening van het WOP Bolnes in 2008 
zal reductie van groen als aandachtpunt wordt 
meegenomen. 
 

Den Boef  

7 11-03-08 Locatie 
verpleeghuisvoorzie
ning Bolnes 

De uitwerking van de bouwplannen ter inzage 
leggen voor de commissie op het moment dat 
deze beschikbaar zijn.  
 

Den Boef  

8 11-03-08 Schoolmeesters-
woning Rijsoord 

De (bouw- en renovatie)plannen ter inzage 
leggen voor de commissie op het moment dat 
deze definitief zijn. 
 

Den Boef  

9 17-06-08 2 programmamonitor 
2008 

Nagaan of voor het meten van de effectindicator 
“het veiligheidsgevoel van schoolgaande 
kinderen en hun ouders is toegenomen” een 
nulmeting wordt uitgevoerd. 
 

Den Boef  

10 17-06-08 Startbrief 
Slikkerveer z-o 

Aanbieden van een geactualiseerde Startbrief Den Boef 30 september 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 19-10-06 Plaatsing 
windturbines 

Bezoek brengen aan een windturbinepark op een 
moment dat het nader onderzoek bekend is.  
 

Den Boef  

2. 07-06-07 
15-01-08 

Startbrief 
Slikkerveer z-o 

Agenderen van de startbrief voor alle 
vergaderingen van deze commissie in 2008.   
 

Griffie Elke 
vergadering 

 
 
 

 
 
 


