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Verslag van de openbare vergadering van de 
raadsvoorbereidende commissie 2, gehouden  
op donderdag 1 juni 2006 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer A. den Ouden (voorzitter) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
De heer M. den Boef (wethouder) 
Mevrouw J. Hermans (burgemeester) 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De heer Den Ouden opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Agendapunt 6 (Burgerjaarverslag 2005) zal voor agendapunt 5 (Randvoorwaarden bebouwing 4e fase 
Centrumplein) worden behandeld.  
 
2. Mededelingen  
Een element van de nieuwe vergaderwijze is de schorsing van de vergadering rond 21:00 uur of na de 
behandeling van een onderwerp waarover inwoners hebben ingesproken. 
 
Tevens geldt vanaf deze vergadering dat er twee vertegenwoordigers mogen zijn per fractie, waarvan 
één per agendapunt het woord voert. Tijdens de vergadering kan per onderwerp gewisseld worden. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
Er hebben zich 5 insprekers gemeld. Allen spreken in over het Wijkontwikkelingsplan Rijsoord 
Oostendam. 
 
Van de onderstaande 4 insprekers is de gehele inspraak als bijlage bij dit verslag gevoegd: 
- De heer Wilschut, namens Roeivereniging Barendrecht; 
- De heer Blinde, namens Zeeverkenners Brandaen; 
- De heer Plaisier, agrariër Crezéepolder; 
- De heer Alblas, namens Stichting bescherming Dorpsgezicht Rijsoord; 
 
- De heer Vos, namens LTO Noord; 
De heer Vos zet vraagtekens bij het draagvlak voor het wijkontwikkelingsplan bij gebruikers en 
maatschappelijke organisaties. LTO Noord is niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit 
wijkontwikkelingsplan. Ten aanzien van Nieuw Reijerwaard roept de heer Vos de gemeente op tot 
behoud van de huidige bestemming en RR2020 op dit punt niet te volgen. Indien Nieuw Reijerwaard 
beter ontsloten wordt dan nu het geval is, zal het voor glastuinbouwbedrijven aantrekkelijker zijn om 
zich daar te willen vestigen. Ten aanzien van de Crezéepolder merkt de heer Vos op dat de gemeente 
eerst de gronden dient aan te kopen alvorens een functiewijziging van de polder kan worden 
doorgevoerd. Als laatste merkt de heer Vos op dat hij tegen de functiewijziging is van het Waalbos.  
 
4. Wijkontwikkelingsplan (WOP) Rijsoord Oostendam  
Het wijkontwikkelingsplan is een visiedocument bedoeld voor de bebouwde kernen. Op verzoek van 
de bewoners van Rijsoord en Oostendam zijn de buitengebieden meegenomen in de opstelling van 
het document. Omdat de buitengebieden pas later toegevoegd zijn, zijn de belanghebbenden van de 
buitengebieden niet betrokken geweest bij het opstellen van het wijkontwikkelingsplan.  
Stand van zaken buitengebied: 
Crezéepolder: Ridderkerk is bezig met de verwerving van de gronden. Voor het gebruik van de polder 
willen Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk samen met een plan komen. Daarna zal een 
bestemmingsplanprocedure worden gestart. 
Nieuw Reijerwaard: in RR2020 staat deze polder als zoekgebied voor bedrijventerrein in plaats van de 
huidige bestemming van glastuinbouw. In de raad dient een discussie gevoerd te worden over de 
toekomst en bestemming van deze polder.  
Waalbos: Ridderkerk is bezig met de verwerving van de gronden. Daarna kan met een 
bestemmingsplanprocedure worden begonnen.  
 
Er zijn aparte bijeenkomsten georganiseerd voor jongeren. De uitkomsten van deze bijeenkomsten 
zijn vertaald in het wijkontwikkelingsplan.  
 
Veel van de geplande activiteiten in het wijkontwikkelingsplan vragen nader onderzoek. Vaak zal het 
een of ander ingepast moeten worden in de omgeving en daarvoor gelden procedures en regels die 
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gevolgd moeten worden. Het wijkontwikkelingsplan is een dynamisch document. De planning van 
activiteiten genoemd in het plan, zal van tijd tot tijd moeten worden geactualiseerd.  
 
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
5. Randvoorwaarden bebouwing 4e fase Centrumplein  
Volgens onderzoek zou in Ridderkerk een markt zijn voor een bioscoop. Het bestemmingsplan maakt 
het mogelijk dat een bioscoop aan het plein kan komen. De financiële haalbaarheid van een bioscoop 
komt voor risico van de exploitant. De gemeente treedt in overleg met de mogelijke exploitant van de 
bioscoop. De bioscoop komt in plaats van 10 woningen.  
 
In de randvoorwaarde wordt uitgegaan van 50 woningen in de categorie “bereikbare huur”. 15 Van 
deze woningen zijn bedoeld voor starters (starterswoningen).  
 
Een van de randvoorwaarden is de verlegging van een gedeelte van de Benedenrijweg waardoor een 
minder steil dijktalud kan worden gerealiseerd. Dit zou een aanpassing betekenen van een dijk met 
historische waarde. De wethouder zal nagaan hoezeer een aanpassing van het talud noodzakelijk is.  
 
De Kuyperschool valt buiten het plangebied van de 4de fase Centrumplein. De plannen voor de 
Kuyperschool komen aan de orde bij de Kadernota en de begroting 2007. Tijdens een 
themabijeenkomst is het een en ander uiteengezet over de toekomst van de Kuyperschool.  
 
De raad zal in 2007 de concrete invulling van de 4e fase centrumplein ter vaststelling worden 
aangeboden.  
 
6. Burgerjaarverslag 2005 
Mevrouw Hermans is zeer tevreden over het Burgerjaarverslag 2005. De contacten tussen bestuur en 
inwoners staan centraal in het verslag. Tevens wordt hierin verantwoording afgelegd over de 
resultaten behaald in 2005. Het geeft niet alleen weer welke resultaten er wel gehaald zijn, maar legt 
ook uit waarom sommige resultaten niet gehaald zijn. Resultaten die in 2005 niet zijn gehaald en niet 
staan opgenomen als resultaat voor 2006 behouden voor Ridderkerk wel de aandacht.  
 
De resultaten worden zo mogelijk SMART geformuleerd. Dit kan niet altijd omdat voorkomen moet 
worden dat de verkeerde suggestie wordt gewekt.  
 
In het Burgerjaarverslag ontbreekt het telefoonnummer van het Gemeentelijk Service Centrum. In het 
vervolg zal dit wel worden opgenomen. Ook in de Combinatie zal het telefoonnummer van het 
Gemeentelijk Service Centrum worden opgenomen. 
 
De publieksbalies in het gemeentehuis van Ridderkerk scoren van bijna zestig Nederlandse 
gemeenten het best als het gaat om de tevredenheid van de bezoekers over de dienstverlening. Deze 
positie moet behouden worden en uitgebreid worden naar andere afdelingen en voorzieningen van 
Ridderkerk. 
 
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
7. Rondvraag leden en sluiting. 
De heer Den Boef meldt dat mevrouw Hermans benoemd is in het Dagelijks Bestuur van de 
Stadsregio Rotterdam.  
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Sluiting commissie 23:10 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van 22 juni 2006 
De commissiegriffier,   de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE 2 
Vanaf d.d. 01-06-2006 

 
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. 

Den Boef  

2. 01-06-06 Burgerjaarverslag 
2005 

Nagegaan wordt waarom het aantal meldingen 
(op pagina 5) daalt m.u.v. meldingen over 
verharding. 
 

Hermans  

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 01-06-06 Burgerjaarverslag 
2005 

Opnemen van het telefoonnummer van het GSC 
in De Combinatie 
 

Hermans  

 
 
 
 
 
 
 
 


