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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen wonen, gehouden  
op dinsdag 13 maart 2012 in het Gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
De heer H. Ipskamp (voorzitter) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: de wethouders M. Vroegindeweij, A. Den Ouden en S. Stout.  
 
1. Opening en vaststellen agenda  
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Een eerdere aanmelding is ingetrokken. Er zijn geen insprekers. 
 
3. Herziening Grondexploitatie Bedrijvenpark Cornelisland 
Over de stand van zaken laat wethouder Vroegindeweij weten dat er, behoudens aan Hak, nog geen 
gronden op het bedrijvenpark zijn uitgegeven. Nadat met de Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 
2012 de grondprijzen zijn vastgesteld, kan met uitgifte worden begonnen. In de eerste fase komen 3,5 
hectare beschikbaar. In de tweede fase 3,5 tot 5 hectare. Er is op dit moment concrete belangstelling 
voor 15 hectare. Over de verwachtingen is het college dus positief.  
 
Gevraagd wordt wat het risico is dat het sombere scenario optreedt en wat het risico is als een deel 
niet wordt uitgegeven. Wethouder Vroegindeweij herinnert aan de afspraak dat het college een 
realistische prognose zal voorleggen met daarbij een negatief verloop met een 5 jaar langere 
doorlooptijd en jaarlijks 3% dalende opbrengsten. Bij de negatieve niet realistische prognose is er toch 
nog sprake van een piepklein positief resultaat. Er is in de berekening van uitgegaan dat de gemeente 
alle gronden verwerft. Als dat toch niet lukt, dan is er toch nog sprake van een positief resultaat. De 
wethouder verwijst hiervoor naar de tekst op blz. 4 van het raadsvoorstel.  
 
Het grote verschil tussen de grex 2011 en die van 2012 heeft volgens de wethouder alles te maken 
met de grondprijs. In 2011 is uitgegaan van vergelijkbare grondprijzen in de omliggende gemeenten. 
Nu heeft een bureau gekeken naar de mogelijkheden van Cornelisland, naar de prijzen die de markt 
bereid is te betalen en heeft gedifferentieerde prijzen voorgesteld. Als nog zou worden uitgegaan van 
de grondprijs 2011, zouden we de grond goedkoop wegdoen. De belangstelling voor 15 hectare is op 
basis van de nieuwe grondprijs. 
 
Boven het bedrijvenpark lopen hoogspanningskabels. Wethouder Stout laat weten dat daaronder een 
ontsluitingsweg wordt aangelegd. De aanwezigheid van die kabels heeft geen invloed op de 
grondprijs.  
 
Wethouder Vroegindeweij kan niet uitsluiten dat er met de nieuwe grondprijzen behoorlijke verschillen 
zullen zitten tussen de grondexploitaties op basis van de oude en de nieuwe grondprijzen. In bijna alle 
gevallen zal gewerkt worden met de residuele methode. Voordeel daarvan is dat de 
marktontwikkelingen beter gevolgd kunnen worden.  
 
Advies: ter debat. Onderwerp van debat zijn de risico’s. 
 
4. Nota richtlijnen grondprijzen 
Het verschil tussen de grondwaarde van een aantal woningtypen vindt een aantal leden wel erg groot 
en niet verklaarbaar. Na enige discussie zegt wethouder Vroegindeweij toe dat hierover per mail nog 
een reactie zal volgen.  
 
Het college kan ‘korting’ geven. Deze vrijheid is volgens wethouder Vroegindeweij ingebouwd om 
duurzame bouw te stimuleren. Doorgaans zijn aan duurzaam bouwen hogere bouwkosten verbonden 
en het lijkt alleszins redelijk dit enigszins te compenseren door een lagere grondprijs.  
 
Wethouder Vroegindeweij geeft aan dat het niet de bedoeling is een algemeen signaal af te geven dat 
de gemeente gemeentelijke groenstroken wil verkopen. In individuele situaties kan het zo zijn dat de 
gemeente een strook grond graag aan de eigenaar van een stuk naastgelegen grond wil verkopen of 
een eigenaar een naastgelegen strook van de gemeente wil kopen. Eén van beiden zou een verzoek 
daartoe kunnen doen. 
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Via de grondprijzen wordt niet gestuurd op werkgelegenheid of type bedrijvigheid. Dit gebeurt wel via 
het zogeheten uitgifteprotocol. Daarin kan worden aangegeven welke bedrijven de voorkeur hebben 
en hoeveel werknemers er per hectare moeten zijn. Voor Cornelisland geldt een dergelijk protocol.  
 
Ten aanzien van het restperceel op Donkersloot (blz. 13) merkt wethouder Vroegindeweij op dat het 
inderdaad geen goede zaak is te bouwen voor leegstand. 
 
5. Toepassing coördinatieregeling Driehoek ’t Zand 
Gevraagd wordt of burgers gelijke rechten hebben om bezwaren en dergelijke te maken. Wethouder 
Stout geeft aan dat dit niet wijzigt. Doordat de voorbereiding van de omgevingsvergunning 
gecoördineerd plaatsvindt met het opstellen van het bestemmingsplan zal één keer de mogelijkheid 
worden gegeven zienswijzen in te dienen en niet voor beide afzonderlijk. Bij een eventueel beroep bij 
de Raad van State zal het gecoördineerd besluit als één besluit worden aangemerkt. Binnen zes 
maanden moet de Raad van State in dat geval een uitspraak doen. Dat is een aanmerkelijke 
versnelling. Ten aanzien van de schorsende werking van bezwaar en beroep wijzigt er niets ten 
opzichte van de situatie zonder coördinatieregeling.  
 
Of van de coördinatieregeling in de toekomst vaker gebruik wordt gemaakt, beslist de raad. Met 
voorliggend voorstel is het niet zo dat er een algemeen delegatiebesluit wordt genomen. Een voorstel 
daartoe zou het college in de toekomst nog aan de raad kunnen doen. Dit voorstel betreft alleen het 
project Driehoek ’t Zand. Voor een eventuele toepassing van een coördinatieregeling is wel vereist dat 
het proces voor verlening van de vaststelling van een bestemmingplan en het proces tot verlening van 
een omgevingsvergunning gelijk kunnen oplopen. Dat is niet altijd het geval.  
 
6. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 9 februari 2012 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
- Toezegging 1. Prestatieafspraken met Woonvisie. Het college heeft hierop per mail 

gereageerd. Is afgedaan. 
 
Ten aanzien van de lijst van actie- en aandachtspunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
- Actiepunt 2. Ridderkerklijn. Na verzending van een reactie aan de Stadsregio is er geen reden 

meer dit als standaard actiepunt te handhaven. 
- Actiepunt 4. Havenvisie 2030. Verzoek blijft om een toelichting door het Havenbedrijf. 

Interesse is er voor de vraag welke (toekomstige) ontwikkelingen de belangen van Ridderkerk 
raken. Afgesproken wordt dat dit vanwege de drukte wordt gepland voor na de zomervakantie. 

 
De voorzitter herinnert de commissie er aan dat het Presidium heeft bepaald dat de volgende 
commissievergadering niet te veel agendapunten mag bevatten. Reden is dat het Inpassingsplan 
Nieuw Reijerwaard aan de orde komt. De heer Meij verzoekt zijn gespreksnotitie over zebrapaden in 
Drievliet (actiepunt 7) toch in april aan de orde te stellen. De heer Punselie geeft aan dat hij verwacht 
dat de heer Ros tijdig zijn gespreksnotitie over de rapportages Luchtkwaliteit gereed heeft voor 
behandeling in april (actiepunt 8). Mevrouw Van Gink geeft aan dat zij nog nadere informatie krijgt en 
in een later stadium kan aangeven of haar gespreksnotitie Overcapaciteit Onderwijshuisvesting 
(actiepunt 6) aan de orde kan komen. De voorzitter geeft aan dat de omvang van de agenda voor april 
bepalend zal zijn of deze punten geagendeerd zullen worden. 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 
 
8. Rondvraag leden 
Mevrouw P. van Nes verzoekt voor een volgende keer te agenderen de raadsinformatiebrief, d.d.  
22 februari 2012, inzake gebiedsprofiel Rivierenland. Zij zou daarbij willen betrekken de discussie over 
Deltapoort. Besloten wordt dit te plannen voor mei a.s. Mevrouw Van Nes zal een gespreksnotitie 
hierover maken. 
 
Mevrouw P. van Nes wil het onderwerp ‘duurzaamheid’ agenderen voor een volgende vergadering. Zij 
wil met elkaar bespreken de wenselijkheid om een gespreksgroep over dit onderwerp te formeren. Dit 
wordt gepland voor een volgende keer. Mevrouw Van Nes maakt een gespreksnotitie. 
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De voorzitter wijst op de raadsinformatiebrief over de afdoening van motie 2011-74 inzake plaatsing 
van 30 fietsparkeerbeugels. De brief wordt voor kennisgeving aangenomen en de motie wordt 
daarmee als afgedaan beschouwd.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 april 2012, 
de griffier,                   de voorzitter, 
 
 
 
 
 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 

Bijgewerkt tot en met 13 maart 2012 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1.  13-3-12 Nota grondprijzen Nadere uitlegt volgt over woningtype en 
grondwaarde, zoals opgenomen in tabel op blz. 
12. 

Vroeginde
weij 

Vóór 
raadsvergade
ring 29 maart 
a.s.  
 

 
 
 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1.  31-08-10 
09-06-11 
01-12-11 

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. 
 

Stout Medio 2013 

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

Allen  

3.  10-11-11 
13-03-12 

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

Commissie 
griffier/ 
Voorzitter 

Na de 
zomervakan-
tie 

4.  01-12-11 Grondexploitatie 
Lagendijk 

Stand van zaken verkoop kavels Van 
Peltterrein 

Vroegindeweij juni 2012 

5.  12-01-12 Overcapaciteit 
Onderwijshuisvestin
g (RIB) 

Agenderen voor een volgende vergadering 
(gespreksnotitie) 

M. van Gink Tot nader 
verzoek 

6.  09-02-12 Zebrapaden in 
Drievliet  

Agenderen voor een volgende vergadering 
(gespreksnotitie) 

P. Meij Verzoek april 

7.  09-02-12 Rapportages 
Luchtkwaliteit (RIB) 

Agenderen voor een volgende vergadering 
(gespreksnotitie) 

B. Ros Verzoek april 
 

8. 1 13-03-12 Gebiedsprofiel 
Rivierenland (RIB) 
en Deltapoort 

Agenderen voor een volgende vergadering 
(gespreksnotitie) 

P. van Nes Mei 
 

9.  13-03-12 Discussie instelling 
gespreksgroep 
Duurzaamheid 

Agenderen voor een volgende vergadering 
(gespreksnotitie) 

P. van Nes Mei 

  
 


