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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen wonen,  
gehouden op donderdag 14 november 2013 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 A. den Ouden (vanaf agendapunt 3) en wethouder H. van 
Houcke.  
Tevens aanwezig van ambtelijke zijde: mevrouw J. Bos. 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld. 
 
2. Presentatie door het Havenbedrijf Rotterdam over de Havenvisie 2030  
Mevrouw Isabelle Vries, Programmamanager Havenvisie 2030, geeft een toelichting op de Havenvisie 
2030. De presentatie met de informatie is bijgevoegd. Actuele informatie over de havenvisie en de 
uitvoering vindt u op http://www.portofrotterdam.com/nl/Over-de-haven/haven-
rotterdam/havenvisie2030/Pages/default.aspx  
 
Naar aanleiding van de presentatie geeft mevrouw Vries de volgende informatie. 
Alle vervoersmodaliteiten (weg, trein en binnenvaart) hebben last gehad van de crisis. De binnenvaart 
kan steeds beter concurreren met het wegverkeer. Daar valt echter nog wel een en ander te 
verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld nog geen gezamenlijke communicatietaal.  
 
De ontwikkelingen rondom biofuel staan niet stil. Binnen het havengebied zijn ook zeer veel kansen 
om over te stappen op vormen van energievoorziening die niet zijn gebaseerd op fossiele bronnen. 
 
De bereikbaarheid van de haven is een belangrijk punt. Voor nieuwe bedrijven wordt ook aangestuurd 
op investeringen in de binnenvaart. Met nieuwe bedrijven worden afspraken gemaakt dat maximaal 
35% van het uitgaande containervervoer over de weg mag worden vervoerd. 
Voor de zeescheepvaart zijn ook financiële regelingen, waardoor het aantrekkelijk wordt om 
energiezuiniger te vervoeren. Mevrouw Vries gaat na of voor de binnenvaart ook dit soort regelingen 
zouden kunnen gaan gelden en zal dit nog laten weten. 
 
De voorzitter bedankt mevrouw Vries voor haar presentatie. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Voor het spreekrecht hebben zich aangemeld: 
Over agendapunt 5 Bestemmingsplan Oostendam 

• De heer J. Hulshof (advocaat namens indieners zienswijzen)  

• De heer A. Penning (indiener zienswijze) 

• De heer M. Luigies (indiener zienswijze)  
Over agendapunt 7 Bestemmingsplan Het Zand en de Gorzen 

 Mevrouw Borst (indiener zienswijze (mede namens de buren) 
Over agendapunt 8 Kruispunt Rijnsingel 

 De heer M. den Ouden namens de heer L. Pons  
 
De inspreekbijdragen worden bij het verslag gevoegd. 
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 3 oktober 2013 
Met de toevoeging van wethouder Den Ouden dat de opmerking over de representativiteit van de 
participatie in Slikkerveer alleen ging over een specifieke enquête binnen de participatie is het verslag 
vastgesteld. 
 
Actiepunten 
1) Evaluatie huurgewenning. De streefdatum wordt nog afgestemd met de griffie. 
3) Presentatie Havenvisie 2030. Dit onderwerp is geagendeerd voor deze vergadering. Het actiepunt 
is daarmee afgedaan. 
4) Plaatsen zorgunits t.b.v. mantelzorg. De streefdatum wordt vastgesteld op januari 2014. 
5) Ten aanzien van de herstructurering Centrum deelt wethouder Van Houcke mee, dat vanwege de 
wisseling van het bestuur van Woonvisie enkele projecten vertraging hebben. Hierover worden 
gesprekken gevoerd. Hij zal de raad op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. 
 

http://www.portofrotterdam.com/nl/Over-de-haven/haven-rotterdam/havenvisie2030/Pages/default.aspx
http://www.portofrotterdam.com/nl/Over-de-haven/haven-rotterdam/havenvisie2030/Pages/default.aspx
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5. Bestemmingsplan Oostendam 
Wethouder Van Houcke geeft een korte toelichting. Het bestemmingsplan leeft bij de mensen. Het is 
ook al lang in procedure. Het college heeft ervoor gekozen om een deel van het gebied uit dit 
bestemmingsplan te laten. Het plan is daarna opnieuw ter inzage gelegd. Voor het gebied dat nu 
buiten dit bestemmingsplan valt, blijft de huidige (agrarische) bestemming gelden. Onveranderd is dat 
de raad dat gebied heeft aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Omdat het bestemmingsplan 
ouder is dan 10 jaar kan de gemeente voor bouwaanvragen in dit gebied geen leges heffen. Deze zijn 
qua hoeveelheid verwaarloosbaar omdat in het gebied weinig mogelijkheden zijn voor verbouwing. 
Oostendam is een bijzonder gebied. De druk op het gebied is groot. Er is gekozen voor een 
gebalanceerd stelsel van regels. 
 
Op vragen uit de commissie laat wethouder Van Houcke het volgende weten. Als er geen aanwijzing 
als woningbouwlocatie was geweest, was het gebied wel in het plan opgenomen. Het college wil nu 
echter niet de suggestie wekken dat er in de toekomst geen veranderingen zullen volgen. 
 
Advies: Ter debat 
 
6. Grondexploitatie Het Zand \ wijziging parameters grondexploitaties 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat het gaat om zaken die al in de rekening zijn vastgesteld, maar 
die op deze wijze geformaliseerd worden. 
Verder wordt een aantal percentages, dat gebruikt wordt bij de berekening van grondexploitaties, 
aangepast aan de realiteit. 
 
Op een vraag van de heer Japenga antwoordt de wethouder dat nog niet bekend is wat er met de 
woning op het HAK-terrein gaat gebeuren. 
Op basis van afspraken wordt rekening gehouden met een afdracht aan de Stadsregio voor het Fonds 
Stadsuitbreiding. Mogelijk veranderen deze afspraken in de toekomst. 
 
7. Bestemmingsplan Het Zand en De Gorzen 
Wethouder Van Houcke geeft aan dat de lopende projecten veel belangstelling hebben. De 
ontwikkeling van Het Zand gaat door. Er zijn zienswijzen ingediend. Ook door de inspreekster. Deze 
zijn allemaal beoordeeld en van een antwoord voorzien. Helaas is het niet mogelijk om altijd alles voor 
iedereen naar tevredenheid in te passen. 
 
De commissie heeft geen vragen over dit voorstel gesteld. 
 
Advies: ter vaststelling. 
 
8. Reconstructie kruising Rijnsingel - Kievitsweg en kruispunt Rotterdamseweg – A38 – 

Rijnsingel 
Voor de volledigheid wijst wethouder Den Ouden erop dat naast de wijziging van de fysieke omgeving 
ook de verkeersregelinstallatie zal worden vervangen door het waterschap. 
 
Op vragen van de heer A. van Nes geeft de wethouder de volgende informatie. 
Er zijn twee participatiebijeenkomsten gehouden. Veel bewoners van de Rijnsingel waren op de 
eerste bijeenkomst aanwezig. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een aanpassing gedaan. In de 
tweede bijeenkomst zijn daarom veel bewoners niet meer gekomen. 
De aanpassing van het kruispunt staat al een aantal jaren op de rol. Het waterschap zal dit gaan 
uitvoeren. De formele subsidiebeschikking kan pas worden afgegeven wanneer er een begroting ligt. 
Het is niet de verwachting dat de subsidieaanvraag niet zal worden gehonoreerd.  
De aanpassing van het kruispunt Rotterdamseweg – A38 – Rijnsingel is de verantwoordelijkheid 
(inclusief de kosten) van het waterschap. Aanpak is nodig vanwege de verkeersafwikkeling en de 
verkeersveiligheid. Omdat Ridderkerk het kruispunt Rijnsingel – Kievitsweg tegelijk wil aanpakken 
draagt Ridderkerk hier de kosten voor. 
 
De heer Japenga vraagt waarom de subsidies ten behoeve van het verbeteren van de doorstroming 
niet zijn toegekend. Wethouder Den Ouden antwoordt dat op basis van de uitgangspunten van de 
subsidieverordening de doorstroming voldoende is. Opgemerkt wordt dat deze kosten komen voor 
rekening van het waterschap. 
 
Binnen de ontwikkeling van de fietshighways wordt het meeste resultaat bereikt met het aanpassen 
van kruisingen. De beschikbare capaciteit wordt dus zoveel mogelijk ingezet op deze onderdelen. 
Concreet betekent dit dat niet tegelijk met de aanpak van het kruispunt ook de Kievitsweg zelf wordt 
ingericht als ‘fietshighway’.  
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De heer Smit vraagt waarom een keuze is voorgelegd. Zijn er aanwijzingen dat variant 1 niet robuust 
genoeg zal zijn? De heer G. van Nes vraagt daarbij of het kruispunt dan na een jaar weer ‘open’ ligt. 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat op basis van reële verwachtingen variant 1 voldoende zal zijn. 
De praktijk kan anders uitpakken. Bij het ontwerpen van de plannen is al bekeken hoe een uitbreiding 
in de toekomst gerealiseerd kan worden. 
 
De aanpassing van de kruispunten is gepland voor de zomerperiode 2014. Vóór die tijd zal een 
bestemmingsplan aan de raad worden aangeboden. 
 
Het verschil tussen variant 1 en 2 zit niet in de kruising. Wel kan een langere opstelstrook worden 
gerealiseerd. Hiervoor wordt de brug dan aangepast. 
 
Op de vraag van de heer Ros geeft wethouder aan dat er een busbaan zal blijven. Vanuit de 
gemeente zal blijvend aandacht worden gevraagd voor het efficiënt gebruik hiervan. De nieuwe 
verkeersregelinstallatie kan hier zeker toe bijdragen. 
 
Advies: Ter debat 
 
9. Verordening algemene begraafplaatsen  
Desgevraagd antwoordt wethouder Den Ouden dat een graf voor onbepaalde tijd geen einddatum 
heeft. In het tarief wordt ongeveer 150 jaar vooruitbetaald. 
 
Advies: Ter vaststelling 
 
10. Verordening en Handboek kabels en leidingen gemeente Ridderkerk 2013  
Voor de volledigheid wijst wethouder Den Ouden erop dat de raad de verordening vaststelt. Het 
Handboek is ter informatie bijgevoegd. De verordening is ter inzage gelegd voor de netbeheerders. 
Daar zijn geen reacties op gekomen. 
 
Advies: Ter vaststelling 
 
11. Voortgang onderzoek maatschappelijk vastgoed en spelregels vastgoedbeleid  
Mevrouw Bos geeft in het kort een samenvatting van het onderzoek en de uitkomsten. In tegenstelling 
tot de suggestie die van sommige gedeelten van de tekst uitgaat, wordt de raad alleen gevraagd de 
spelregels vastgoedbeleid vast te stellen. De lijst met te slopen panden ligt dus niet voor ter 
besluitvorming. 
 
Vanuit de commissie worden voorbeelden gegeven van verenigingen en de kosten die zij moeten 
betalen, bijvoorbeeld wanneer zij uitbreiden. 
Wethouder Van Houcke geeft als toelichting dat het onderzoek en de spelregels juist duidelijk moeten 
maken welke kosten aan een gebouw verbonden zijn en wie die draagt. 
 
Voorgesteld wordt dat organisaties verantwoordelijk zijn voor hun eigen huisvesting. De gemeente kan 
eventueel bemiddelend optreden. Als de activiteiten van een organisatie bijdragen aan een 
(maatschappelijk) doel van de gemeente kan de gemeente hierin een bijdrage leveren.  
In het verleden is dat wel eens gebeurd door een gebouw ter beschikking te stellen aan een 
organisatie. Door in plaats daarvan het gebouw te verhuren en een subsidie te verstrekken wordt 
transparant welke ondersteuning een organisatie werkelijk van de gemeente krijgt. 
In de commissie zijn als voorbeelden van maatschappelijke doelen genoemd: tegengaan van 
leegstand (anti-kraak), stimuleren van kunstenaars. Hiervoor dient altijd een afweging plaats te vinden. 
 
De heer Kok merkt op dat in het onderzoek de woningen en het kantoorgebouw op het HAK-terrein 
niet zijn opgenomen. De wethouder gaat na wat hiervoor de reden is. 
 
In het voorstel zijn geen boekwaarden van de verschillende objecten opgenomen. Deze zijn wel in 
beeld, maar in dit stadium nog niet relevant. Eerst wordt de raad voorgesteld de spelregels vast te 
stellen. De lijsten in het onderzoek zijn nog niet definitief. 
  
De planning is om in februari met de raad over de uitkomsten van het uitvoeringsplan te spreken en 
eventueel voorstellen te doen. 
  
12. Mededelingen college 
Het college heeft geen mededelingen. 
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13. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
Ter kennisneming 
De commissie heeft de brief van het college, d.d. 17 oktober 2013, voor kennisgeving aangenomen. 
Motie 2013-109 (Kadernota 2014 en betaald parkeren) is afgedaan. 
 
De commissie heeft de brief van het college, d.d. 17 oktober 2013, voor kennisgeving aangenomen. 
Motie 2013-115 (Kadernota 2014 en speelplaatsen) is afgedaan. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 23.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 december 2013, 
 
de commissiegriffier,       de voorzitter, 
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LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
(Bijgewerkt tot en met 14 november 2013) 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

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

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) 

H. van 
Houcke 
 
 
 
M. Japenga 

Oktober 2013 
 
 
 
 
Februari 
2014 

2. 10-11-11 Ridderkerkse 
Haven 

Wordt geagendeerd als dit vanuit de 
commissie of door de wethouder 
wordt gewenst. 

Allen  

4. 08-11-12 Plaatsen 
zorgunits t.b.v. 
mantelzorg 

Zal, nadat een gespreksnotitie is 
geschreven, worden geagendeerd 
voor een volgende vergadering. 

M. Japenga Januari 2014 

5. 11-04-13 SvZ 
Herstructurering 
centrum 

De commissie wordt regelmatig 
geïnformeerd over de stand van 
zaken 

Van Houcke Minimaal 1x 
per drie 
maanden 

6. 14-11-13 Onderzoek 
maatschappelijk 
vastgoed 

De portefeuillehouder gaat na wat de 
reden is dat in het onderzoek de 
woningen en het kantoorgebouw op 
het HAK-terrein niet zijn opgenomen.  

Van Houcke  

 
 


