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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen wonen, gehouden  
op woensdag 30 september 2009 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer V.A. Smit (voorzitter) 
De heer J.G. van Straalen (griffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve Ridderkerks Belang en de VVD. De VVD kan niet 
aanwezig zijn vanwege de verschuiving van de vergaderavond. 
Van de zijde van het college: de wethouders de heren E.M. den Boef en P.J.H.M. de Koning. 
Tevens is aanwezig mevrouw A. Govaart (afd. SO) t.a.v. agendapunt 7. 
 
1. Opening 
 
De heer Smit opent de vergadering en heet ieder welkom. Agendapunt 7. Uitsluitend recht op graven 
wordt verschoven naar de vergadering van 10 november a.s. In gewijzigde volgorde wordt de agenda 
vastgesteld. 
  
2. Spreekrecht  
 
In zijn bijdrage gaat de heer J. Roos in op de verantwoordelijkheid die mensen voor elkaar hebben. In 
het bijzonder wijst hij op één problematische situatie in Ridderkerk. 
 
Van de volgende insprekers zijn de bijdragen bijgevoegd: 

1. Mevrouw M. van Wijngaarden, bestuur Vereniging tot behoud Polder Nieuw Reijerwaard; 
2. Mevrouw P. van Nes, voorzitter wijkoverleg Rijsoord; 
3. De heer G. Visser, bewoner Rijksstraatweg. 

 
Ad. 1 De heren Meij en Van Houcke bevestigen dat ook zij kritisch staan tegenover Park Deltapoort. 
 
Ad. 2 Op een vraag laat mevrouw Van Nes weten dat in 2003 drie varianten voorlagen, te weten: de 
knikvariant, huidige situatie en de rotonde. Zij laat weten geen begrip te hebben voor het besluit, ook 
omdat de rotonde veel duurder is dan de knikvariant. Tijdens een bijeenkomst in 2008 bleek dat er  
30 stemmen tegen de rotonde waren en 2 voor. Daar is een verslag van dat zij zal doen toekomen. 
 
Naar aanleiding van de inspreekreacties 2 en 3 geeft de voorzitter wethouder De Koning de 
gelegenheid te reageren. 
 
De wethouder laat weten dat in 2007 met een aantal mensen is gesproken over de reconstructie van 
de Rijksstraatweg, welke toen wat “in het slop” was geraakt. Met een schuin oog is toen ook gekeken 
naar de betrokken kruising. Bij de begrotingsraad in november 2007 heeft het college de raad krediet 
gevraagd voor verbetering van de kruising door aanleg van een rotonde. Dat werd gezien als de 
meest verkeersveilige oplossing. De raad heeft het krediet verleend. Op een daarna met bewoners en 
ambtenaren gehouden bijeenkomst bleek dat een grote meerderheid van de aanwezigen moeite had 
met een rotonde. Dit was reden om er in het voorjaar van 2008 nog eens heel goed naar te kijken, 
samen met politie en externe deskundigen. Overduidelijk bleek dat uit een oogpunt van veiligheid en 
een goede verkeersafwikkeling een rotonde de beste keus was. Het college heeft toen de keus voor 
de rotonde gemaakt. In juni 2008 heeft het college een brief aan alle betrokkenen en het wijkoverleg 
gestuurd met daarin de voor- en nadelen genoemd van de drie varianten en uitgelegd waarom het 
college heeft gekozen voor de rotonde. Er is toen gewacht of daarop een reactie zou volgen. Er 
kwamen 6 reacties binnen, 3 voor en 3 tegen. Ook is gewacht op een reactie van het wijkoverleg. In 
het verslag van het wijkoverleg van 15 september 2008 stond slechts dat de communicatie niet de 
schoonheidsprijs had verdiend. De wethouder erkent dat het college te lang daarna niets meer heeft 
laten weten. In juni 2009 wilde het college het project weer aanvangen en hebben bewoners een brief 
gehad. Op 15 september jl. is er een bijeenkomst geweest waarop het college uitleg heeft gegeven 
over de keus voor een rotonde. Het grootste deel van de aanwezige bewoners wilde snel doorpakken, 
de ondernemers niet. Al het andere dat wordt beweerd buiten deze beschrijving is volgens de 
wethouder onjuist. 
 
Op vragen laat de wethouder weten dat geen aanvullend krediet nodig is en dat een weg van de 
Gebroken Meeldijk naar de rotonde klinkklare onzin is. 
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3. Vaststellen verslagen van de vergadering commissie Samen leven van 16 en 17 juni 2009 
 
Ten aanzien van het verslag van 16 juni 2009. Het op blz. 2 genoemde voorstel betreffende de 
financiële positie van de DCMR zal worden gedaan aan het algemeen bestuur, niet aan de raad van 
Ridderkerk. 
 
Over het onderhoud van bomen wordt een nota opgesteld die ter vaststelling aan de raad wordt 
aangeboden. Wordt genoteerd als actiepunt. 
 
Wethouder De Koning zegt toe dat de raad inzage krijgt in de offerte ter uitvoering van de motie gratis 
openbaar vervoer. Dit wordt genoteerd als toezegging. 
 
Actiepunt 1. Grondprijzen, is behandeld in de raad en vervalt. Voor de Terug-en vooruitblik 
herstructurering wordt de streefdatum december 2009. 
 
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
4. Stand van zaken rond wateroverlast Kerkweg e.o. 
 
Wethouder De Koning verwijst naar het verslag van de werkgroep dat naast de bewoners van de 
Kerkweg ook de raadsleden hebben gehad. De gesprekken zijn indringend maar ook goed geweest. 
De samenwerking is er.  
 
De motie gericht aan het waterschap is gestuurd naar de Verenigde Vergadering en het college van 
Dijkgraaf en Heemraden. De heer Lagendijk geeft aan dat de motie aan de orde zal komen in de 
volgende vergadering van de Verenigde Vergadering. De commissie adviseert de raad de motie als 
afgedaan te beschouwen. 
 
Omtrent motie 2009-154 merkt de wethouder op dat verzocht is om van de tijdelijke pomp een 
definitieve voorziening te maken. Aankoop en ingraven van slangen kost ongeveer € 64.000,-. De 
wethouder geeft aan dat het niet dé oplossing is en dat de pomp alleen werkt t.a.v. het zuidelijk deel 
van de Kerkweg. De raad zal gevraagd worden krediet beschikbaar te stellen. 
 
Onderzoek ten aanzien van het in de motie genoemde calamiteitenfonds kost meer tijd. De wethouder 
hoopt in de volgende vergadering meer te kunnen meedelen. 
 
De waterdrempel in de P.C. Hooftstraat is op verzoek weggehaald. Andere bewoners hebben hierover 
nu geklaagd. Ten aanzien van de sloot is de Woningbouwvereniging De Vooruitgang benaderd. Deze 
heeft echter nog niet gereageerd. 
 
Wethouder Den Boef deelt mee dat de problemen met het gemaal Bilderdijklaan veroorzaakt zijn door 
een paalbreuk. Aanstaande maandag 5 oktober zullen voorbereidende werkzaamheden beginnen. In 
de week van 13 oktober begint men met het slaan van een nieuwe damwand. Daarna gaat men 
afgraven, slopen en kan men opnieuw gaan bouwen. Alles dient zorgvuldig te gebeuren om herhaling 
te voorkomen. Aanstaande vrijdag krijgen de bewoners opnieuw een brief over de stand van zaken. 
De wethouder hoopt dat het gemaal vóór de zomervakantie 2010 in bedrijf zal zijn. Hij benadrukt dat 
het gemaal slechts een deel van de oplossing zal zijn. Hij zegt toe dat de raad de planning voor de 
bouw krijgt. 
 
De heer Lagendijk noemt de maatregelen die zijn getroffen ter uitvoering van het Stedelijk Waterplan. 
Door deze maatregelen is het traject van afvoer naar zijn mening langer. Hij sluit niet uit dat de 
problemen met name zijn ontstaan na vaststelling en uitvoering van dit plan. Op zijn vraag antwoordt 
wethouder De Koning dat het plan na 3 jaar, dus half 2011, zal worden geëvalueerd. De wethouder 
laat weten blij te zijn met het plan en dat uitgevoerde maatregelen ook effecten hebben. De vragen die 
de heer Lagendijk hierover verder heeft gesteld, zal de wethouder schriftelijk beantwoorden. 
 
Motie 2009-154 is wat de commissie betreft nog niet afgedaan. 
 
5. Onderzoek Verkeerscirculatieplan centrum Ridderkerk 
Op vragen laat wethouder De Koning weten dat dit voorstel voortvloeit uit de Structuurvisie en de 
eerdere wens vanuit de raad om naar de centrumontsluiting te kijken. De afwaardering van de 
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Rotterdamseweg zal bij het onderzoek worden betrokken, maar in indirecte mate. De wethouder vindt 
dit onderzoek meer dan een second opinion. Hij denkt dat bij dit onderzoek meer partijen een rol 
spelen dan bij de Structuurvisie op dit onderdeel. Een bedrag van twee maal € 55.000,- wordt gedekt. 
De wethouder zal nog beantwoorden of en hoe de BTW wordt gedekt. Ten principale is de wethouder 
er mee eens dat bij zerobase begroten geen post onvoorzien past. Als echter uit ervaring blijkt dat er 
veelal meerkosten zijn, dan is een post onvoorzien van 10% alleszins redelijk. Het is aannemelijk dat 
de verrichting van dit onderzoek enige vertraging geeft in de realisatie van het tramtracé. Het college 
voert echter de motie uit en het is goed eerst het nodige te weten voordat er getekend gaat worden. 
Het dekkingsvoorstel voor de begroting 2010 betekent dat het te nemen besluit leidt tot een van de 
eerste begrotingswijzigingen van de begroting 2010. 
 
Advies: voor DEBAT naar de raad 
 
 
6. Actuele ontwikkelingen Nieuw Reijerwaard 
Wethouder Den Boef wijst op de raadsinformatiebrief die de raadsleden hebben ontvangen. Afgelopen 
tijd is er overleg geweest met de diverse partners. Dit heeft geleid tot de formulering van een zin die 
kan worden opgenomen in de bestuursovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst. De zin 
doet volgens het college recht aan het amendement dat de raad over Nieuw Reijerwaard heeft 
aangenomen. De wethouder benadrukt het grote belang dat het college hecht aan de 
werkgelegenheid en de noodzaak van deze bedrijfstak om bij elkaar gevestigd te zijn. 
 
De heer Van Houcke is er zeer over verbaasd dat er nu over gesproken wordt hoe de 90 ha. vol te 
krijgen.  De raad is naar zijn mening op dit punt duidelijk geweest. De geformuleerde zin is naar zijn 
mening de omschrijving van een vierkante cirkel. De panelen zijn naar zijn mening aan het schuiven. 
 
De wethouder verwacht dat het terrein de komende jaren gevuld zal worden met agro-bedrijven. Fresh 
World zal binnenkort een conferentie houden om na te gaan hoeveel vraag er is naar vestiging. Als 
Nieuw Reijerwaard niet beschikbaar komt voor deze bedrijven, dan bestaat de kans dat deze 
bedrijven naar bijvoorbeeld Venlo of Westland vertrekken. Dat zou volgens de wethouder een ramp 
zijn. Voor de ontsluiting zal eerst gekeken worden naar de IJsselmondse Knoop. De verwachting is dat 
dit mogelijk niet voldoende zal zijn. Er zal dan gekeken worden naar een extra aansluiting op de A16. 
Geruchten die er gaan over de mogelijke kosten kan hij niet bevestigen. 
 
Op een vraag van de heer Japenga laat de wethouder weten dat voor een aantal tuinders het water 
nu aan de lippen staat. Ze kunnen geen kant meer op. Hij spreekt daarover zijn zorgen uit.  De heer 
Japenga geeft aan dat het doel van het amendement is dat het gebied zo goed mogelijk voor 
Ridderkerk wordt ingericht met zo min mogelijk schadelijke effecten. De wethouder ziet kansen om het 
gebied nu goed in te richten. 
 
Naar de mening van de heer Den Ouden zijn we nu in de fase waarbij het college uitvoering geeft aan 
het raadsbesluit en het amendement. Bij de behandeling van het voorstel tot vaststellen van het 
bestemmingsplan zal de raad beoordelen hoe het college de eerdere besluiten heeft uitgevoerd. 
Spreker vraagt of het college denkt dat de formulering van de zin op gespannen voet staat met wat de 
raad besloten heeft. Wil het college dat de raad gaat “schuiven”? Volgens wethouder Den Boef zit er 
geen spanning tussen. Dit college spreekt het vertrouwen uit dat de invulling conform het 
amendement kan worden gerealiseerd. In het eerstkomende bestemmingsplan zal worden voldaan 
aan het amendement  
 
De heer Meij weet dat de wethouder zijn uiterste best heeft gedaan het amendement in te passen. 
Met de nu gekozen formulering van de zin zijn andersoortige bedrijven naar zijn mening wel mogelijk. 
Dat wil hij echter niet. De wethouder weerspreekt dat de situatie van de tuinders te wijten is aan het al 
dan niet kunnen inspelen op de economische situatie. De tuinders zijn naar zijn mening kansloos 
geworden door de democratische besluitvorming toen RR2020 werd vastgesteld met op de plankaart 
een ster voor het betreffende gebied. De heer Meij ziet dit echter anders.  
 
De heer Neuschwander spreekt uit dat wat zijn fractie betreft er met deze geformuleerde zin geen 
bestuursovereenkomst kan worden gesloten.  
 
De wethouder sluit de discussie met de opmerking dat het college er behoefte aan heeft zijn 
voornemen tot het aangaan van de overeenkomsten voor een reactie voor te leggen aan de raad. 
Gelet op de datum waarop de overeenkomsten zouden moeten worden getekend, zou dit besproken 
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moeten worden in de raad van 15 oktober a.s. De griffier zal met het presidium overleggen of dit 
agendapunt zal worden toegevoegd aan de agenda voor de raadsvergadering van 15 oktober a.s. 
 
 
7. Jaarrapportage Luchtkwaliteit 2007 
Wethouder Den Boef geeft aan op de wijk West-dag te hebben gezegd dat de andere overheden zich 
echt druk moeten gaan maken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat laat onverlet de lokale 
verantwoordelijkheid als het gaat om bijvoorbeeld de Rotterdamseweg en de uitvoering van de 
Structuurvisie. De hoeveelheid fijnstof baart de inwoners de meeste zorgen. Uit het rapport blijkt 
echter dat we op dit punt onder de norm zitten. De gevolgen van fijnstof is een onderwerp waar de 
GGD verder onderzoek naar verricht. 
 
Bij de commissie bestaat er enige twijfel over dit soort rapportages als de meetmethoden steeds 
worden gewijzigd. De wethouder geeft aan dat gewerkt wordt met berekende waarden en dat dat 
afhankelijk is van de input. Het zou prettig zijn als er op Europees niveau overeenstemming zou zijn 
over de input. Rapportages als deze zijn wel van belang in de zin dat Rijkswaterstaat aan de hand van 
de berekende cijfers al dan niet maatregelen moet treffen. 
 
 De heer Van Abeelen pleit er voor de problematiek veel ruimer te onderzoeken in regioverband en de 
gegevens van de GGD, bijvoorbeeld de jeugdmonitor, daarbij te betrekken.  
 
Op een vraag laat de wethouder weten dat t.a.v. deze problematiek overleg met betrokkenen een van 
de belangrijkste acties is. Hij verwacht dat dit nog jaren nodig zal zijn. Hij erkent het dilemma dat we 
enerzijds een kwalitatief goede leefomgeving willen en aan de andere kant werkgelegenheid. 
 
De heer Den Ouden merkt op dat uit de rapportage geen acties volgen. Wethouder Den Boef geeft 
aan dat deze discussie ook in het college is gevoerd. Het college heeft aan het nut van rapportages 
als deze getwijfeld. De raad wilde echter graag een rapportage. Dat deze er nu ligt heeft als voordeel 
dat het college cijfermateriaal achter de hand heeft bij onderhandelingen die met partners worden 
gevoerd. 
 
 
8. Rondvraag 
Geen. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 23.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 november 2009, 
De griffier,                 de voorzitter, 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 30-09-2009 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 01-06-06 Randvoorwaarden 
4e fase 
Centrumplein 

Nagegaan wordt hoezeer een aanpassing van 
het dijktalud noodzakelijk is (o.a. Benedenrijweg). 

Den Boef  

2. 18-10-07 Herziening WOP 
Bolnes 

Bij de herziening van het WOP Bolnes in 2008 
zal reductie van groen als aandachtpunt wordt 
meegenomen. 
 

Den Boef Eind 2009 

3. 11-03-08 Locatie 
verpleeghuisvoorzie
ning Bolnes 

De uitwerking van de bouwplannen ter inzage 
leggen voor de commissie op het moment dat 
deze beschikbaar zijn.  
 

Den Boef  

4. 30-09-09 Motie gratis 
openbaar vervoer 

Offerte ter uitvoering van de motie krijgt de raad 
ter inzage. 

De Koning  
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5. 30-09-09 Verkeerscirculatie-
plan 

Vóór de raadsvergadering van 15 oktober 2009 
zal de wethouder laten weten hoe de BTW wordt 
gedekt. 
 

De Koning  

 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 09-12-08 Terug- en vooruitblik 
herstructurering 
 

N.a.v. de ervaringen Slikkerveer z-o zal hier in 
2009 bij stil worden gestaan. 

Den Boef December 
2009 

2. 30-09-09 Bomenbeleid Een nota onderhoud bomen zal ter vaststelling 
aan raad worden aangeboden 

Den Boef  

3. 30-09-09 Wateroverlast 
Kerkweg 

-Volgende commissie mededeling onderzoek 
calamiteitenfonds. 
-Schriftelijke beantwoording vragen J. Lagendijk 
-Raad ontvangt planning bouw gemaal 
Bilderdijklaan 
- Eventuele mededelingen is in het vervolg een 
vast agendapunt 

De Koning 
 
De Koning 
Den Boef 
 
De cie-
griffier 

 

  
 


