
 1 

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen wonen,  
gehouden op donderdag 2 oktober 2012 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
De heer G.J. van Nes (voorzitter) en de heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: wethouder A. den Ouden 
 
1. Opening en vaststellen agenda  
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
Het enige inhoudelijke onderwerp deze avond is de mogelijke aanleg van een 3

e
 ontsluitingsweg voor 

het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. 
Vanmiddag hebben vier raadsleden schriftelijk aan de raadsvoorzitter laten weten dat zij uit de fractie 
Leefbaar Ridderkerk zijn getreden. Zij vormen de groep Koppes. De woordvoerder van deze groep zal 
in deze commissievergadering ook het woord voeren. 
Wethouder de heer Stout heeft een operatie ondergaan en kan daarom vanavond niet aanwezig zijn. 
Hij wordt vervangen door wethouder Den Ouden. 
 
Ten aanzien van het onderwerp zijn er diverse reacties per mail binnengekomen. Deze mails zijn 
doorgestuurd naar alle raadsleden. Er komen per mail bij de gemeente ook protestbrieven binnen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een formulier. Raadsleden hebben daarvan vandaag een 
voorbeeld ontvangen. Het aantal binnengekomen ondertekende formulieren is inmiddels 149. 
Het is aan de raadsleden om deze reacties bij hun overwegingen te betrekken. 
 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er hebben zich 9 insprekers gemeld voor vanavond. Hun bijdrage is achteraan dit verslag gevoegd. 
 
 Mevrouw Van Die, bewoner Rijksstraatweg op persoonlijke titel. De commissie heeft 

kennisgenomen van de bijdrage van mevrouw Van Die. 
 De heer Pors, namens Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard. Op een vraag uit de commissie 

antwoordt de heer Pors dat hij van mening is dat er geen noodzaak is de Rijksstraatweg te 
doorkruisen.  

 De heer M. van Ooijen, bewoner Rijksstraatweg op persoonlijke titel. De commissie heeft 
kennisgenomen van de bijdrage van de heer Van Ooijen. 

 De heer J.W. Peppink, directeur logistiek Bakker Barendrecht. De heer Peppink licht desgevraagd 
toe dat het voor zijn bedrijf logistiek beter is om niet op twee locaties te zitten. Uitbreiding op de 
huidige locatie is beter dan ook op Nieuw Reijerwaard te gaan zitten. Geheel naar Nieuw 
Reijerwaard verhuizen vraagt een veel grotere investering. In het verleden is gekozen om op de 
huidige locatie uit te breiden. Daar is nu (boven verwachting) de grens van 
uitbreidingsmogelijkheden al bereikt.  

 De heer E. van Gorp, bewoner Rijksstraatweg, op persoonlijke titel. De commissie heeft 
kennisgenomen van de bijdrage van de heer Van Gorp. 

 Mevrouw J. Klootwijk, voorzitter Vereniging bewoners Rijksstraatweg 322 t/m 408. Desgevraagd 
antwoordt mevrouw Klootwijk dat door de bewoners is meegedacht over een alternatief voor de 
overlast op de Handelsweg. Dit alternatief is aangeboden aan de directeur van de 
Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard. Een 3

e
 ontsluiting via de boomgaard is voor 

deze vereniging geen negatieve uitkomst.  
 De heer G. Visser, bewoner Rijksstraatweg op persoonlijke titel. De commissie heeft 

kennisgenomen van de bijdrage van de heer Visser. 
 De heer J. Berkman namens VBO Fresh World. De heer Japenga vraagt of er ook wordt gedacht 

aan alternatieven voor het interne verkeer op het bedrijventerrein. Dit is het geval. Als er kosten 
bespaard kunnen worden zijn bedrijven vaak bereid mee te werken.  

 Mevrouw Van Maurik, Initiatiefgroep behoud boomgaard. De commissie heeft kennisgenomen van 
de bijdrage van mevrouw Van Maurik. 

 
3. Gevraagde mening raad over mogelijke 3

e
 ontsluiting bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard 

Diverse fracties spreken hun verbazing uit over het feit dat het college geen voorstel aan de raad heeft 
uitgebracht, maar alleen drie keuzes heeft voorgelegd. 
Wethouder Den Ouden legt uit dat het college de raad voorzien heeft van alle informatie om een 
keuze te kunnen maken als antwoord op de vraag van de provincie over de derde ontsluiting. De 
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informatie in de rapporten is zo neutraal mogelijk weergegeven zodat de raad zijn eigen afweging kan 
maken. 
 
Op de vraag van de heer Japenga naar alternatieven voor het interne verkeer antwoordt wethouder 
Den Ouden dat hier in de voorliggende onderzoeken niet naar is gekeken. De onderzoeken waren 
beperkt tot de vraag naar nut en noodzaak van een derde ontsluiting van het bedrijventerrein. 
 
Op andere vragen uit de commissie geeft de wethouder de volgende informatie. 
Er zijn nog geen gronden aan bedrijven verkocht, omdat er nog geen inpassingsplan is vastgesteld.  
 
De kosten om te voldoen aan de herplantplicht van de boomgaard zijn voor degene die deze plicht 
heeft. Als besloten wordt om een groene en recreatieve invulling aan het gebied te geven dan kan 
hiervoor een bijdrage vanuit gemeenschapsgeld worden gegeven. Deze verplichting kan niet worden 
opgelegd aan de eigenaar. 
 
Bij het verbinden van de twee bedrijventerreinen (Nieuw Reijerwaard en Veren Ambacht) zal altijd de 
Rijksstraatweg gepasseerd moeten worden. Een doorkruising is dus onvermijdelijk. 
 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat de onderzoeksrapporten geen garanties geven voor 
ontwikkelingen in de toekomst. Wel ziet hij een logische redeneertrant, waardoor het voor de 
raadsleden mogelijk moet zijn om over dit onderwerp een opvatting te formuleren. 
 
 
10. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen van de commissie. 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.35 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 november 2012, 
 
de griffier,       de voorzitter, 

 
 
 
 


