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Verslag van de extra openbare vergadering van de commissie Samen wonen,  
gehouden op donderdag 6 december 2012 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
De heer G.J. van Nes (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: wethouder A. den Ouden, wethouder J. Stout en wethouder 
M. Vroegindeweij. 
  
1. Opening en vaststellen agenda  
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
De heer H. van den Ende van Hillenraad partners spreekt in namens VBO Freshworld. Zijn vooraf 
toegestuurde bijdrage, aan de hand waarvan hij inspreekt, is bijgevoegd. 
 
Naar aanleiding van vragen van mevrouw Van Nes laat de heer Van den Ende het volgende weten. 
Hem is niet bekend het percentage Moelanders onder de huidige werknemers bij de greenport 
Barendrecht/Ridderkerk. Inspreker mist een integrale visie ten aanzien van de infrastructuur. Een 
reële grondprijs wil hij niet noemen.  
 
Op vragen van mevrouw Ripmeester laat de heer Van den Ende weten geen verkeerskundige te zijn. 
Hij geeft wel aan dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat op een terrein als dit er veel meer 
verkeersbewegingen zijn dan op ander type bedrijfsterreinen. Het beoogde cluster ziet hij als 
voorbeeld voor anderen in deze sector. Wat dat betreft zou het AGF-etiket wat hem betreft langer aan 
de bestemming gekoppeld mogen worden.  
 
De heer Van den Ende geeft aan dat hij zijn bijdrage ook kenbaar zal maken aan de 
gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard. 
 
3.    Zienswijze Ontwerpinpassingsplan en Milieueffectrapport (MER) bedrijventerrein Nieuw 
Reijerwaard 
De voorzitter geeft aan dat de raad eerder zijn zwaarwegend advies heeft uitgebracht over het 
Voorontwerpinpassingsplan. Over het nu door gedeputeerde staten opgestelde 
Ontwerpinpassingsplan kan iedereen een zienswijze indienen bij gedeputeerde staten. De raad besluit 
op 13 december a.s. of ook hij een zienswijze zal indienen. Deze commissievergadering is ter 
voorbereiding van deze raadsvergadering. Hij benadrukt dat de zienswijze van de raad nooit in de 
plaats kan komen van de zienswijzen die mensen en organisaties zelf kunnen indienen. Wil iemand 
een zienswijze geven, dan moet betrokkene dit echt zelf doen. In verdere procedures kan er nooit een 
beroep op worden gedaan dat in/tijdens een gemeentelijke commissievergadering is ingesproken. 
 
Wethouder Stout geeft aan dat het college de voorliggende conceptzienswijze heeft voorbereid in de 
lijn van het eerder door de raad uitgebrachte zwaarwegende advies. In het concept is opgenomen wat 
gedeputeerde staten naar aanleiding van het advies wel en wat zij niet uit het advies hebben 
overgenomen. 
 
Naar aanleiding van vragen geeft wethouder Stout aan dat het gemeentebestuur alleen nog regels 
kan stellen in het Beeldkwaliteitsplan. Dit zal door de gemeente worden vastgesteld. Die regels 
betreffen alleen de architectuur. De gemeenschappelijke regeling zou via de gronduitgifte nog 
regelend kunnen optreden. De bouwhoogte is gemaximeerd tot 30 meter. Aan de randen van het 
gebied is deze lager. Daarbovenop kunnen nog wel zaken geplaatst worden als antennes en 
liftkokers, tot een hoogte van maximaal 40 meter. De provincie heeft niet de mogelijkheid opgenomen 
dat het gemeentebestuur binnenplanse vrijstellingen kan verlenen. Die keus is gemaakt om 
duidelijkheid te geven.  
 
Op de vraag of de raad mag verwachten dat de vertegenwoordigers van de raad in het algemeen 
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard het raadsstandpunt zullen innemen, 
laat wethouder Stout weten dat de vertegenwoordigers het standpunt van de raad in ‘hun rugzakje’ 
meenemen. Hij geeft aan dat zij het geluid van de gemeente Ridderkerk zullen laten horen. 
 
Ten aanzien van de windmolens geeft de wethouder aan dat de provincie het mogelijk maakt dat deze 
geplaatst kunnen gaan worden. Het is aan de gemeenschappelijke regeling om op zoek te gaan naar 
een belangstellende die de exploitatie daarvoor op zich wil nemen. Het is niet de gemeente die de 
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windmolens exploiteert. Zij zal er ook geen geld bijleggen. Als exploitatie niet rendabel is, verwacht de 
wethouder dat er geen belangstelling is om windmolens te plaatsen. 
 
De gemeenschappelijke regeling gaat over het inrichten van de buffer. Dit zal volgens de wethouder 
wel gebeuren in overleg met de bewoners. Ook het college ziet graag dat dit als eerste wordt 
aangelegd. De wethouder zegt toe deze wens als gemeente ook over te brengen aan de 
gemeenschappelijke regeling.  
 
De wethouder geeft aan dat Cornelisland geen alternatief is voor de langparkeerplaats. In dat geval 
zou al het interne verkeer over de ovonde moeten. De snelle aanleg van deze plaats is een zaak waar 
de gemeenschappelijke regeling volgens de wethouder nog eens goed naar moet kijken. Er kan ook 
naar een tijdelijke oplossing worden gezocht. 
 
Wat betreft de tekst in het plan dat het gebied gunstig gelegen is ten opzichte van Ridderhaven en 
Kijfhoek, merkt de wethouder op dat het aan de raad is of hij daarover in de zienswijze iets wil 
opnemen. 
 
Wanneer het onafhankelijke rapport van de MER-commissie beschikbaar komt, is een vraag voor de 
provincie. 
 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat een zienswijze over de ontheffing geluidsnorm voor een deel 
van de Rijksstraatweg moet worden ingediend bij het college. Dit heeft geen relatie met zienswijzen 
over het Ontwerpinpassingsplan. 
 
Opgemerkt wordt dat de provincie een derde ontsluiting voor de toekomst niet onmogelijk wil maken. 
Wethouder Stout geeft aan dat het desgewenst aan de raad is om daar iets van te vinden. 
 
Als het Inpassingsplan is vastgesteld kan men volgens wethouder Stout aanvragen voor planschade 
indienen. Hiervoor hoeft men niet te wachten tot de bouw.  
 
Ten aanzien van een mogelijke ontsluiting via de haven, geeft wethouder Stout als reactie dat hij dit 
niet realistisch vindt. De haven is veel te klein om doorvoerhaven voor het gebied te worden. 
 
Woningen bij de ovonde en de tweede ontsluiting, die vanwege de hoge geluidsbelasting moeten 
worden verwijderd, komen binnen het plangebied te liggen.  
 
De voorzitter rondt het overleg af en geeft aan dat het verdere debat hierover aan de raad is. 
 
Advies: debat 
 
4. Rondvraag leden 
Geen 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2013, 
 
de griffier,       de voorzitter, 
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BIJLAGE INSPREEKBIJDRAGE 6 DECEMBER 2012, NAMENS VBO FRESHWORLD 
Inspreken ontwerp inpasssingsplan Nieuw Reijerwaard Ridderkerk  
VBO Freshworld, 6 dec. 2012  

1. Greenpoort Barendrecht/Ridderkerk “wat uniek is, moet uniek blijven”  
grootste AGF cluster in NL  

ruim 5.000 werknemers  

functie: zowel import & lokaal product & bewerking & export  

omzet 2,7 miljard (2009)  

23% NL AGF handel gaat via deze greenport  
 

2. Er is nogal wat gaande in de AGF sector!  
koelversleveringen   = gecombineerd agf / zuivel / efficiënte logistiek  

foodservice = vers kleinverpakken  

containerisatie = Coolboxx /van plantage naar DC  

Just in time = aanleveren op slottijden / supermarkt heeft geen voorraad meer!  
 

3. Wat vraagt de supermarkt van de AGF sector?  
assortiment  

leverbetrouwbaarheid  

versheid  

gesloten ketens  
 

4. Wat betekent dit voor de AGF bedrijven om bovenstaande waar te maken?  
assortiment: -> aansluiting op clusterfunctie in het gebied & services  

leverbetrouwbaarheid: -> focus op logistieke bereikbaarheid  

versheid: -> directie toegang tot meerdere bronnen  

gesloten ketens: -> service is samenspel met collega’s en concurrenten  
 

5. Wat staat er op verlanglijst van AGF ondernemers en wat trekt nieuwe 
kopers aan?  
1. goede bereikbaarheid  
 
robuust wegenstelsel (IJsselmondse Knoop / Ringweg structuur met 3e ontsluiting / langparkeren)  
2. versterken clusterfunctie tussen Nieuw Reijerwaard /Verenambacht / Barendrecht Oost  
 
uitwisseling assortiment / service / gekwalificeerde medewerkers /onderlinge leveringen  
3. reële grondprijs  

4. veiligheid op het terrein  
 
bedrijfsvoering en calamiteiten  
5. representatief  
 
beeldkwaliteit  
6. duurzaam en groen  
 
maatschappelijk verantwoord  
>>> Wat staat op één bij de potentiële koper? - Bereikbaarheid is cruciaal voor AGF!  
- In huidige economie locatiekeuzes te over!  
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- Conclusie: Alles moet kloppen! 
 

 6. Wat klopt er niet aan de huidige plannen?  
a. er is geen integrale gebiedsvisie op infrastructuur meegenomen  
(afstemming wegcapaciteiten in gebied / interne doorkoppeling / multimodaal spoor)  
b. de tweede ontsluiting is niet volwaardig en robuust  
(de berekende capaciteitsmarge is onvoldoende volledig onderzocht)  
c. de tweede ontsluiting is onveilig voor afslaand verkeer bij kruising Handelsweg  
(overzicht, draaicirkel, langzaam verkeer, fietsers)  
d. de ontsluiting van Barendrecht Oost komt zwaar onder druk te staan  
(mogelijk vervallen aansluiting Greenery op Dierensteinweg, ovonde)  
e. de verkeersafwikkeling op de Verenambachtseweg is nu al een probleem  
(spitsverkeer, calamiteiten )  
f. de verkeersafwikkeling op de Handelsweg is nu al een probleem  
(vrachtverkeer, parkeren, calamiteiten)  
g. langdurig vrachtwagen parkeren vraagt om meer capaciteit  
(langparkeerders zorgen nu voor overlast)  
Als deze potentiële problemen op voorhand niet zijn opgenomen en opgelost in de plannen 
dan zullen nieuwe kopers zeer aarzelend zijn en de bestaande AGF bedrijven vormen dan geen 
goede referenties naar de potentiële kopers!  
 
VBO Freshworld 


