
 1 

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen wonen,  
gehouden op donderdag 4 september 2014 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
De heer J. Ipskamp (voorzitter) en de heer M. Slingerland (commissiegriffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: wethouder V. Smit en wethouder M. Japenga 
 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld. 

 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Voor het spreekrecht heeft zich gemeld mevrouw J. Klootwijk, namens de 
bewonersvereniging Rijksstraatweg . 
 
Zij vraagt aandacht voor de bewoners van de Rijksstraatweg. De bewonersvereniging wil 
nog steeds meedenken over de invulling  van de ontwikkelingen die gaande zijn. Zij roept 
met name de partijen die rond de verkiezingen hebben aangegeven te denken aan de 
bewoners van de Rijksstraatweg op dit actief te blijven doen en hun beloften waar te maken. 
 
De commissie heeft geen vragen aan mevrouw Klootwijk. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 19 juni 2014 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
Met betrekking tot de actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt. 

 

 Actiepunt 1. Evaluatie huurgewenning. De notitie is onderweg. Deze kan volgende 
maand in de commissie besproken worden. 

 Actiepunt 2. Stand van zaken herstructurering centrum. Er zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen te melden. Op dit moment wordt gewerkt aan het bestemmingsplan. 

 Actiepunt 3. Stand van zaken Proefboring NAM. De raad heeft vóór de zomer een 
Raadsinformatiebrief ontvangen met informatie. Op 15 oktober zal samen met de raad 
van Barendrecht een bijeenkomst plaatsvinden waar de NAM een presentatie zal 
houden. TNO en Staatstoezicht Op de Mijnen zullen ook aanwezig zijn. Een uitnodiging 
volgt. Daarin wordt de leden tevens gevraagd om ter voorbereiding eventuele vragen van 
te voren aan te leveren (aan M.Vorstelman@bar-organisatie.nl-MS). 

 Actiepunt 4 Informatie over proefboring NAM is afgedaan met de raadsinformatiebrief van 
30 juni 2014. 

 
Toezeggingen. 
1) Herstructurering Rijsoord. De portefeuillehouder is nagegaan of er een keuze is gemaakt 
dat er geen appartementen voor senioren terugkomen in het complex. De terug te bouwen 
appartementen krijgen geen label meer apart voor ouderen. De appartementen zijn geschikt 
voor zowel senioren als starters. De toezegging is met deze informatie afgedaan. 
 
2) en 3) Strandje Park Ringdijk Slikkerveer. 
De raadsleden hebben de informatie over de planschade en de onderhoudskosten 
ontvangen. De toezegging is daarmee afgedaan. 
 
4. Eventuele mededelingen uit het algemeen bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard 

(GRNR) 
De heer Smit doet de volgende mededelingen. 
De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de procedure rondom het Inpassingsplan 
Nieuw Reijerwaard. Voor een deel geeft dit duidelijkheid. Op onderdelen is het 
inpassingsplan vernietigd. Er is echter reparatie door de provincie mogelijk. Voor een 
handzaam document over wat er mis was en op welke wijze dit gerepareerd kan worden, 
verwijst de wethouder naar de website van GRNR (www.nieuwreijerwaard.eu).  
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Naar verwachting zullen Provinciale Staten op 12 november 2014 het gewijzigde 
Inpassingsplan vaststellen.  
 
De bezwaren tegen het vaststellen van de geluidswaarden door de gemeente Ridderkerk zijn 
ongegrond verklaard. Dit besluit is nu definitief geworden. 
 
Omdat het inpassingsplan gewijzigd moet worden, dient ook het exploitatieplan opnieuw te 
worden vastgesteld. Deze wordt tegelijkertijd geactualiseerd. 
 
In reactie op de bijdrage van de inspreekster geeft de portefeuillehouder aan dat er door de 
GRNR voorbereidingen worden getroffen voor gesprekken met de bewoners over de 
invulling van groene buffer. De randvoorwaarden voor de groene buffer zijn bijna allemaal 
bekend. 
 
Ook wordt hard gewerkt aan actualisatie van de grondexploitatie. Het algemeen bestuur zal 
dit in oktober vaststellen. Voorafgaand wordt een avond gehouden voor raadsleden. 

 
De heer Rijsdijk vraagt of het doorrekenen van een exit-strategie deel uit maakt van de 
actualisatie van de grondexploitatie. De portefeuillehouder geeft aan dat bij een actualisatie 
de risico’s in kaart worden gebracht. Een exit-strategie is niet aan de orde. Dit komt mede 
omdat dit project als een project van nationaal belang is gekwalificeerd. 
 
5. Gespreksnotitie Molensteeg 34 (op verzoek van het raadslid Leen Kruithof) 
De heer Kruithof heeft in de notitie aangegeven dat hij zich zorgen maakt over de toekomst 
van de woning aan de Molensteeg 34, als daar geen preventieve maatregelen worden 
genomen met betrekking tot onderhoud en leegstand. 

 
De portefeuillehouder geeft als eerste reactie dat dit pand deel uitmaakt van het onderzoek 
naar het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. Als dat is afgesloten zal het college 
met een voorstel komen op welke wijze met dit pand verder te gaan. 

 
Desgevraagd antwoordt de portefeuillehouder dat hij verwacht dat het onderzoek over 
enkele maanden afgerond zal zijn. 
Daarop vooruitlopend doet hij geen uitspraken over de ideeën van het college. 

 
Aanvullend geeft de portefeuillehouder de volgende informatie. De woning is een 
bedrijfswoning en is ook als zodanig opgenomen in het bestemmingsplan. Dit maakt 
‘normale’ verkoop iets ingewikkelder. Bovendien is voor een eventuele koper belangrijk 
welke ontwikkelingen er in de omgeving plaats zullen gaan vinden. Dat is op dit moment nog 
niet duidelijk. 

 
De commissie kan zich vinden in de constatering dat wordt gewacht op de uitkomsten van 
het onderzoek. De portefeuillehouder zal kijken welke mogelijkheden er zijn om 
achteruitgang tijdens de leegstand tegen te gaan. 

 
6. Mededelingen college 
Het college heeft geen mededelingen. 
 
7. Rondvraag leden 
De leden hebben geen vragen. 
 
Motie 2013-145 inzake huur scouting wordt als afgedaan beschouwd. 
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De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 oktober 2014, 

 
de commissiegriffier,       de voorzitter, 
 
 
 
 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
(Bijgewerkt tot en met 4 september 2014) 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 31-08-10 
09-06-11 
01-12-11 
03-10-13 
09-01-14 

Evaluatie 
huurgewenning 

In de evaluatie moet aan de orde 
komen hoeveel er van de regeling 
gebruik is gemaakt en wat het 
heeft gekost en of het voor de 
bewoners het gewenste resultaat 
heeft gehad. 
03-10-13 Agenderen voor de 
commissie (gespreksnotitie) 
Aanvulling op de aangeboden 
notitie met informatie van de 
bewoners die gebruik hebben 
gemaakt van de regeling. 

Smit 2 oktober 2014 

2. 11-04-13 
09-01-14 

SvZ 
Herstructurering 
centrum 

De commissie wordt regelmatig 
geïnformeerd over de stand van 
zaken 
 
De raad ontvangt een 
raadsinformatiebrief met 
informatie over de stand van 
zaken 

Smit Minimaal 1x per 
drie maanden 

3. 22-05-14 SvZ Proefboring 
NAM 

De commissie wordt regelmatig 
geïnformeerd over de stand van 
zaken 
 

Japenga  

 
Toezeggingen 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 4-9-2014 Woning 
Molensteeg 34 

De portefeuillehouder zal kijken 
welke mogelijkheden er zijn om 
achteruitgang tijdens de leegstand 
tegen te gaan. 

Smit  

 
  
 


