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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen wonen, gehouden  
op donderdag 1 december 2011 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer H. Ipskamp (voorzitter) en de heer M.Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd  
Van de zijde van het college: de wethouders de heer A. den Ouden en de heer S. Stout 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Aan de agenda wordt toegevoegd 
3a Brief van het college, d.d. 24-11-2011, inzake Afdoening motie 2011-73 (Havenvisie). De agenda 
wordt zo vastgesteld.  
 
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 10 november 2011 
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Toezegging 1. Beëindigen startersregeling; streefdatum toegevoegd januari 2012. 
Toezegging 2. Ridderkerkse haven; de vraag is beantwoord en daarmee afgedaan.  
 
Actiepunt 1. Evaluatie huurgewenning; de streefdatum wordt gewijzigd in januari 2012  
Actiepunt 3. Evaluatie wateroverlast Kerkweg is geagendeerd voor deze vergadering en daarmee 
afgedaan. 
 
De overige actie- en aandachtspunten blijven staan.  
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er hebben zich geen sprekers gemeld. 
 
3.a Brief van het college d.d. 24-11-2011 inzake Afdoening motie 2011-73 (Havenvisie) 
De commissie verzoekt het college om de motie uit te voeren door een brief te sturen vóórdat de 
besluitvorming in de gemeenteraad van Rotterdam heeft plaatsgevonden.  
De gevraagde uitleg over de Havenvisie 2030 staat hier los van. 
Wethouder Den Ouden respecteert de uitspraak en zal de brief versturen.  
 
4. Grondexploitatie Lagendijk  
Wethouder Stout geeft de volgende aanvullende informatie: 
De verkoop van de kavels gaat minder goed dan verwacht. Daarom is de einddatum verlegd naar 
2016. Om de verkoop te bevorderen zijn veel mogelijkheden. De raad heeft bijvoorbeeld het 
beeldkwaliteitsplan al aangepast. In het uiterste geval moet het bestemmingsplan worden aangepast. 
Dit draagt het risico van planschadeverzoeken in zich. Het komende half jaar wordt bekeken wat de 
effecten van de al genomen maatregelen zijn.  
De wethouder informeert de commissie over een half jaar over de stand van zaken. 
 
Wethouder Stout zal vóór de raadsvergadering schriftelijk reageren op de volgende vragen: 
 Actualisering betekent pas winstneming in 2016. Wat wordt er dus nu aangepast? 
 Wijziging begroting ziet er op toe dat werkelijke uitgaven en inkomsten per jaar ingeboekt worden. 

Klopt dit?  
 Wat is het risico als de kavels pas eind 2016 worden verkocht?” 
 Welke maatregelen zijn mogelijk? 
 Welke wijziging wordt aangebracht in de begroting: dit wordt niet duidelijk uit het bijgevoegde 

overzicht. 
 Klopt het dat de duurdere kavels niet verkocht worden? De eerste 10 kavels hebben samen  

1,8 miljoen opgeleverd (is gemiddeld € 180.000,- per kavel) De overige 17 kavels moeten 6 
miljoen opleveren (is gemiddeld € 350.000,- per kavel)”.Wat betekent dit voor de geraamde 
opbrengst? Gaan deze kavels wel verkocht worden en voldoende opleveren? 

 
Advies: ter vaststelling naar de raad, onder voorbehoud van beantwoording van de vragen. 
 
5. Afwikkeling verstedelijkingsafspraken 2005-2010   
Een deel van het geld gaat naar Woonvisie op basis van gemaakte afspraken. Wethouder Stout zegt 
toe vóór de raadsvergadering een kopie van deze afspraken aan de raad te zenden. 
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Onduidelijk is waarom een deel van het geld gaat naar de ontwikkeling van de oeverlocaties in Bolnes 
en Slikkerveer. Onduidelijk is wat wordt bedoeld met de herinrichting van het openbaar gebied en op 
welke wijze dit ten goede komt aan de ontwikkelaars. Een toelichting volgt schriftelijk. 
 
De commissie verzoekt om een overzicht van de bedragen die nu in de grondexploitatie veranderen. 
 
Geconstateerd wordt dat er een lange tijd zit tussen het bekend worden van de meevaller (juni 2011) 
en de bekendmaking hiervan (voor het eerst bij de begrotingsbehandeling (november 2011)). 
 
Advies: Ter debat naar de raad 
 

  
6. Bestemmingsplan Pruimendijk 146  
Naar aanleiding van het voorstel worden vragen gesteld over het erfgoedbeleid. Wethouder Stout 
geeft de volgende informatie. 
De voormalige Vlasroterij is een rijksmonument. Dit is het geworden na de sloop van het stookhok, 
waarop een schoorsteen stond. Deze schoorsteen wordt niet teruggebouwd. Het onderhoud wordt 
gedaan door de eigenaar. De controle op het Rijksmonument is in handen van de Rijksdienst voor het 
cultureel erfgoed. Voor een deel komt dit aan de orde in de nota erfgoedbeleid. 
Eind januari zal een concept beleidsnota worden voorgelegd aan de inwoners. 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad. 

 
7. Budget voor aankoop woning Amaliastraat  
Wethouder Den Ouden geeft een korte toelichting. De commissie is al eerder geïnformeerd. Op basis 
van een onderzoek door de provincie is nagegaan of en in welke mate op deze locatie sprake is van 
bodemverontreiniging. De bewoners van het gebed zijn er vanaf het begin bij betrokken geweest. 
Vastgesteld is dat voor een klein gebied de bodem verontreinigd is. Deze verontreiniging levert geen 
gevaar op voor de volksgezondheid. Op termijn moet dit wel opgeruimd worden. Tegen die tijd 
(ongeveer twee jaar) heeft de gemeente (zeer waarschijnlijk) de verplichting om het huis en de grond 
te kopen. De eigenaar heeft het college verzocht de woning nu reeds aan te kopen in verband met de 
negatieve invloed op het gezin. Het college stelt voor dit verzoek te honoreren. De eigenaar van de 
naastgelegen woning heeft ook een verzoek ingediend. Dit verzoek wordt nog nader onderzocht. 
 
Op vragen uit de commissie geeft wethouder Den Ouden de volgende aanvullende informatie. 
De kans op precedentwerking voor inwoners wiens woning een negatieve invloed heeft op het gezin is 
zeer klein. De omstandigheden zijn erg bijzonder. Er zijn op dit moment geen andere situaties waarbij 
bewoners (over twee jaar) een aanspraak kunnen doen op een regeling waarbij de gemeente het huis 
moet kopen.  
Het risico dat de gemeente loopt als het huis te zijner tijd niet verkocht kan worden blijft altijd. Over 
twee jaar is de gemeente ( zeer waarschijnlijk) alsnog verplicht te kopen.  
 
De gemeente heeft de taxatie van de woning uit laten voeren en kan daarom instemmen met de koop 
tegen deze prijs. 
De verontreiniging zit in de grond en levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. De methode 
voor sanering wordt pas later bekend. Als in de tussentijd iemand de woning wil huren levert dit ook 
nog wat op. 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad 
 
8. Startnotitie Herziening WOP Slikkerveer   
De heer Ros verzoekt om, zoals ook aangegeven bij de bespreking van het WOP Bolnes, de 
samenhang met de bovenliggende visies, zoals de Structuurvisie, sterker uit te laten komen. 
Ook de heer Meij pleit voor samenhang, maar verzoekt dit kort en bondig op te schrijven. In het WOP 
moet te veel herhaald worden uit eerdere beleidsstukken.  
Het WOP zal worden vastgesteld voor 10 jaar. Na ongeveer 5 jaar wordt gekeken of het WOP 
herijking behoeft. 
 
De heer Louter vraagt aandacht voor de communicatie naar de inwoners. Wethouder Den Ouden 
geeft aan dat een communicatieplan nog niet vaststaat. Suggesties om meer mensen te betrekken zijn 
altijd welkom. 
Als partners zijn in ieder geval Sport en Welzijn en Woonvisie in beeld.  
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Advies van de commissie om ook de winkeliers als partner op te nemen en met deze wijziging vast te 
stellen. 
 
 
9. Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 6 juli 2011, inzake Evaluatie aanpak 

wateroverlast Kerkweg  
De heer Neuschwander heeft verzocht om agendering van dit onderwerp om inzicht te krijgen in de 
actuele stand van zaken. 
 
In antwoord op de in de gespreksnotitie gestelde vragen geeft wethouder Den Ouden de volgende 
informatie. Er zijn nog enkele kleine zaken die uitgevoerd moeten worden. Het project als zodanig is 
echter afgerond.  
De bewoners zijn tevreden. De evaluatie is goed ontvangen. Waarschijnlijk wordt afgesloten met een 
nieuwsbrief.  
De verbindingen zijn open en gecontroleerd. Bij hevige regenval in de afgelopen maanden heeft het 
systeem goed gewerkt. 
De wethouder meldt dat het Waterschap heeft besloten om € 200.000,- bij te dragen aan het project. 
 
10. Ontwerp Schapsplan Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (informatie-uitwisseling) 
Wethouder Den Ouden geeft een korte samenvatting van de presentatie die eerder aan de raad is 
gegeven. De kern van het Schapsplan is het verbinden van de groen- en recreatiegebieden. 
Er is nog geen uitvoeringsplan. Nog niet bekend is welke kosten de uitvoering met zich mee zal 
brengen 
 
De heer Ros vraagt naar aanleiding van een van de afbeeldingen of de watertaxi gaat aanmeren bij 
Het Huys Ten Donck. Wethouder Den Ouden geeft aan dat de afbeeldingen schetsen zijn van hoe het 
zou kunnen worden. Als de watertaxi zou gaan aanmeren bij Het Huys Ten Donck dan is dat een zaak 
van de betrokken partijen. Het recreatieschap maakt daar geen deel van uit. 
 
11. Mededelingen college 
Wethouder Den Ouden meldt dat rond het open water in de Margrietstraat een hekwerk is 
aangebracht. De bewoners zijn positief. In de Irenestraat kan het trapveldje blijven bestaan, omdat 
voor de waterafvoer een duiker is vernieuwd.  
 
Vorig jaar heeft de raad de termijn voor subsidie voor zonnepanelen met een jaar verlengd. In het 
afgelopen jaar is zoveel gebruik gemaakt van de regeling dat het hele beschikbare bedrag is besteed. 
 
12. Rondvraag leden 
Geen. 
 
Ter kennisneming 
De motie ontwikkeling Nieuw Reijerwaard, nr. 2011-64, is met de brief afgedaan.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.50 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 januari 2012, 
de griffier,                             de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot en met 10 november 2011 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 22-09-11 Beëindigen 
startersregeling 
 

De wethouder zal bij Barendrecht informeren 
welke maatregelen Barendrecht inzet om 
wegtrekken van jongeren te voorkomen. 
 

Vroeginde
weij 

Januari 2012 

2.      

 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 31-08-11 
09-06-11 

Evaluatie 
huurgewenning 

Op een later moment zal door commissie en 
wethouder op de evaluatie worden ingegaan. 
Wethouder Stout zorgt voor een notitie met o.a. 
informatie over de hoogte van het bedrag en 
het gebruik. 
 

Stout januari 2012  

2. 11-11-10 Ridderkerklijn Wordt geagendeerd als dit vanuit de commissie 
of door de wethouder wordt gewenst. 

Allen 
 
 

 

3. 10-11-11 Ridderkerkse Haven Wordt geagendeerd als dit vanuit de commissie 
of door de wethouder wordt gewenst. 

Allen  

4. 10-11-11 Havenvisie 2030  Presentatie/ uitleg over de havenvisie. Welke 
impact kunnen de ontwikkelingen in de 
Rotterdamse haven hebben op Ridderkerk 
(o.a. verkeersbewegingen) 

Den Ouden 
/  
Commissie 
griffier/ 
Voorzitter 

 

5. 01-12-11 Grondexploitatie 
Lagendijk 

Stand van zaken verkoop kavels Van 
Peltterrein 

Stout juni 2012 

6.      
  
 
 
 
 


