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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen wonen, gehouden  
op dinsdag 30 maart 2010 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer V.A. Smit (voorzitter) 
De heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Van de zijde van het college: De heer P.J.H.M. de Koning en de heer E.M. den Boef. 
 
1. Opening 
De heer Smit opent de vergadering en heet ieder welkom. De agenda wordt vastgesteld zoals 
voorgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 2 februari 2010 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
 Toezegging 4 herziening WOP Bolnes: de streefdatum wordt veranderd in oktober 2010. 
 
Ten aanzien van de actie- en aandachtpunten worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
 Actiepunt 2 en 4 worden samengevoegd; na de zomer zal o.a. op basis van een inventarisatie van 

het bomenbestand hierover inhoudelijk gesproken worden. 
 Het bomenkapbeleid zal worden geagendeerd voor de volgende vergadering.  
 
4. Presentatie tussentijdse rapportage verkeerscirculatieonderzoek centrum door Goudappel 
Coffeng (de heer C. Kwantes) naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van burgemeester en 
wethouders d.d. 22 februari 2010 
 
Wethouder De Koning geeft aan dat de presentatie voortvloeit uit de Structuurvisie en de moties die 
bij de behandeling daarvan zijn aangenomen door de raad. Het betreft een technisch verhaal en geen 
politieke discussie. Het college vraagt om de mening van de commissie over de keuze voor de 
verdere onderzoeksrichting op basis van verkeerkundige gegevens. 
 
De heer Neuschwander is van mening dat gezien de nieuwe samenstelling van de raad, in de raad 
gesproken zou moeten worden over op welke wijze dit onderzoek voortgezet moet worden. 
 
De heer Kwantes geeft een presentatie over de tussenstand van het verkeerskundig onderzoek. 
Daarin zijn drie varianten voor een verkeersring in Ridderkerk onderzocht. De sheets van de 
presentatie zijn aan dit verslag gevoegd.  
 
Op basis van verkeerskundige argumenten (belasting van het wegennet en ingrepen in de huidige 
infrastructuren) gaat de ambtelijke voorkeur uit naar de variant “dorpsring”. 
 
De vervolgstap is het terugkoppelen naar de bewoners die hun inbreng hebben gegeven (met 
ongeveer dezelfde presentatie). Daarna volgt een verdere uitwerking van één of meer varianten door 
bureaus Rijnbout en BVR. Deze uitwerking zal door een onafhankelijk bureau worden getoetst op 
verkeersveiligheid. Daarna volgt een eindadvies. 
 
Op vragen van de heer Van Houcke antwoordt de heer Kwantes dat de veiligheid op ontwerpniveau 
nog niet is meegnomen in dit onderzoek. De veiligheid op dorpsniveau is meegenomen in de zin dat 
het autoverkeer naar buiten wordt geduwd. Het centrum wordt daardoor verkeersluw. Dit schept 
goede randvoorwaarden voor het uitwerken van de verkeersveiligheid op ontwerpniveau (bijv. over-
steekplaatsen).  
Verder wijst de heer Van Houcke erop dat in het voorgestelde model centrumring de Jan Luijkenstraat 
zwaar belast wordt. Hij pleit voor onderzoek van een variant van de centrumring door de Van 
Karnebeekstraat in plaats van de Jan Luijkenstraat. 
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De heer Van der Spoel merkt op dat de motie een integrale verkeerskundige visie op heel Ridderkerk 
beoogde, terwijl het huidige onderzoek focust op het centrum. Hij is van mening dat voor een goede 
afweging de effecten voor de verkeersveiligheid duidelijk in beeld moeten zijn. De heer Kwantes legt 
uit dat het onderzoek is gesplitst in het huidige strategische deel en een deel veiligheid. Op de 
strategische schaal worden de randvoorwaarden neergelegd voor veilige uitwerking. 
 
De heer Meij ziet wel mogelijkheden in de plannen. Op zijn vragen geeft de heer Kwantes de volgende 
informatie. Bij het uitvoeren van de dorpsring zal er meer verkeer gaan rijden over die wegen. Die zijn 
daar echter op berekend. De bewoners hadden op de bewonersavond een kritische grondhouding ten 
aanzien van de plannen. Duidelijk is ook dat bijvoorbeeld de Burg. De Zeeuwstraat extra verkeer beter 
aan kan dan de Jan Luijkenstraat. De tram is geen randvoorwaarde voor het slagen van deze 
verkeersmaatregelen. De tram is in zijn visie wel een goede aanvulling. Hij geeft aan dat ook op dit 
moment de Schoutstraat met de bussen geen ideale verkeersveilige situatie heeft. Bij ontwikkeling van 
de dorpsring ontstaat er een minder strikte scheiding tussen het centrum en andere delen van 
Ridderkerk. 
 
De heer Japenga vraagt waarom gebruik van de Noordenweg in de ene variant als positief en de 
andere als negatief wordt gezien. De heer Kwantes legt uit dat in de opzet van de kleine centrumring 
de Noordenweg een doorgaande weg wordt. Deze is daar eigenlijk niet op berekend. In de variant 
dorpsring is de verkeersintensiteit op de Noordenweg minder groot. 
 
Mevrouw Ripmeester is, onder andere vanwege de toenemende vergrijzing en het benodigde 
draagvlak voor voorzieningen, van mening dat organisaties, winkels en bedrijven zich beter kunnen 
clusteren in het centrum (van de wijk) kunnen clusteren dan uit te waaieren langs de dorpsring. De 
heer Kwantes geeft aan, dat zijn opmerking hierover het een mogelijke invulling in het centrum is, 
maar geen voorstel. 
 
De heer Neuschwander vraagt zich af of bij een afslag aan de Noordenweg in de variant dorpsring 
daar toch veel auto’s gebruik van gaan maken. De heer Kwantes geeft aan, dat de maatregelen in 
samenhang met elkaar uitgevoerd dienen te worden om het gewenste effect te krijgen. De 
Noordenweg is dan niet aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. 
 
De heer Kok vraagt hoe groot de toename van het autoverkeer op de Zeeuwstraat en de Vlietlaan zal 
zijn en welke gevolgen dit heeft voor de doorstroming. De heer Kwantes stelt vast dat er op dit 
moment soms rijen staan op de Vlietlaan. De Vlietlaan zal niet als aantrekkelijke sluiproute gaan 
werken. De meeste veranderingen zullen zich voordoen aan de Rotterdamseweg. De specifieke cijfers 
over de toename van het verkeer op de Burg. De Zeeuwstraat worden nagezonden (bijgevoegd). 
 
Wethouder de Koning vraagt of de commissie het eens is met de beslissing om het scenario van de 
dorpsring verder uit te werken.  
 
De heer van Houcke pleit voor het uitwerken van verkeersveiligheideffecten voor alle varianten met 
mogelijk toevoeging van de variant kleine centrumring over de Van Karnebeekstraat in plaats van de 
Jan Luijkenstraat. Hij merkt op dat de voortzetting van dit onderzoek losstaat van de politieke 
veranderingen. 
 
De heer Van der Spoel vraagt om nadrukkelijker toetsen op veiligheidsaspecten en om de gevolgen 
voor Ridderkerk als geheel in beeld te brengen. 
 
De heer Kok vindt het te voorbarig om op dit moment verder onderzoek te doen en stelt voor de 
voortzetting van het onderzoek over te dragen aan het volgende college. 
 
De heer Japenga is voor het voortmaken van het voorgestelde traject. 
 
De heer Neuschwander wil het onderzoek niet stagneren, maar is van mening dat het naïef zou zijn 
om nu het onderzoek op dezelfde wijze voort te zetten. De huidige opdracht is voor een groot deel 
tramgeoriënteerd. Over de voortzetting van deze opdracht zal dus eerst in de raad een afweging 
moeten worden gemaakt voor een aanpak waarbij alle effecten worden bekeken, ook een uitwerking 
zonder tram. 
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De heer Meij is voorstander van het verder onderzoeken van de variant dorpsring. Een vertraging in 
het onderzoek van twee of meer weken door het onderzoek over te dragen aan een volgend college is 
wat hem betreft niet nodig, vooral omdat al aangegeven is dat de ontwikkeling van de dorpsring ook 
mogelijk is zonder tram. 
 
Mevrouw Ripmeester is voor het verder uitwerken van de variant dorpsring. Het onderzoek is grondig 
opgezet en niet onlosmakelijk aan de tram verbonden. Uitstel van het onderzoek is niet nodig. Zij heeft 
vertrouwen in de uitgangspunten met betrekking tot de verkeersveiligheid.  
 
Wethouder De Koning concludeert dat de meningen divergeren, waarbij twee fracties hebben 
aangegeven dat het onderzoek wordt aangehouden en twee fracties willen dat het onderzoek zoals 
voorgesteld doorgang zal vinden. Hij neemt de reacties mee naar het college. 
 
5. Nieuw Reijerwaard 
De voorzitter merkt op dat met een nieuwe voorzitter overlegd kan worden of dit een standaard 
agendapunt moet blijven. 
 
Wethouder Den Boef heeft weinig nieuws te melden. Er is een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten 
waarin wat procedurele zaken zijn geregeld. Ook is de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard 
opgenomen in de door de Eerste Kamer aangenomen Crisis- en herstelwet. 
 
Op vragen van de heer Meij antwoordt de wethouder dat de raad uiteindelijk beslist over de definitieve 
overeenkomst. De overeenkomst op hoofdlijnen regelt de uitgangspunten voor de samenwerking. 
 
6. Wateroverlast Kerkweg 
Wethouder De Koning meldt dat het rapport van DHV is verschenen, waarin verschillende 
oplossingsrichtingen zijn aangegeven. De raad krijgt binnenkort het rapport toegezonden. Met het 
waterschap en de werkgroep wateroverlast Kerkweg is gesproken over de verschillende 
mogelijkheden. Het college heeft gekozen voor het scenario van het ontkoppelen van de 
regenwaterafvoer en het rioolstelsel. Uitgewerkte voorstellen met daarin de financiering volgen. Met 
het Waterschap zal nog veel overleg nodig zijn. 
Wethouder De Koning geeft aan dat het helaas nooit mogelijk zal zijn om alle overlast te voorkomen. 
Wel kan door maatregelen de overlast worden beperkt.  
Het rapport van DHV geeft niet alleen een weergave van de problematiek, maar biedt ook nieuwe 
inzichten en concrete oplossingen. 
 
De heer Neuschwander pleit opnieuw voor het instellen van een calamiteitenfonds voor bewoners aan 
wie de verzekering niet meer wil uitkeren. Wethouder De Koning geeft aan dat vooraf van bewoners 
ook voldoende inzet mag worden verwacht. Hij verwijst naar het beschikbaar stellen van schotten, 
waar zeer weinig gebruik van is gemaakt.  
 
Wethouder Den Boef meldt dat één van de maatregelen, het bouwen en in werking zetten van het 
gemaal, veel energie kost. Er worden steeds opnieuw berekeningen gemaakt om te zorgen dat er 
veilig geheid kan worden en dat het probleem van verzakking zich daarna niet weer voor zal doen. 
 
7. Rondvraag leden 
De heer Van Houcke verzoekt om agendering van de raadsinformatiebrief over de evaluatie van de 
uitstroom bij gesubsidieerde arbeid en de raadsinformatiebrief over de verkoop van aandelen Netwerk. 
Hij zal hiervoor een korte bespreeknotitie schrijven. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2010, 
de griffier,      de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 30-03-2010 

 
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 oktober 2010 

3. 11-03-08 Locatie verpleeghuis-
voorziening 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  

5. 08-12-09 Herbouw gemaal 
Bilderdijklaan 

Planning toesturen als gestart is met de 
werkzaamheden 

Den Boef  

6. 08-12-09 
12-01-10 

Ridderkerk 
Millenniumgemeente 

De raad wordt met een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd over de termijn waarop dit 
gerealiseerd kan worden 

Blesgraaf  

 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 09-12-08 
 
08-12-09 
 
 

Terug- en vooruitblik 
herstructurering 
Checklist 
herstructurering 
 

N.a.v. de ervaringen Slikkerveer z-o zal hier in 
2009 bij stil worden gestaan.  
Een checklist zoals voorgesteld in de notitie 
herstructurering (cie SW 1-9-09) zal worden 
toegezonden 

Den Boef Voor de 
zomer-
vakantie 2010 
(uiterlijk 28 
juni 2010) 

2. 30-09-09 
02-02-10 

Bomenbeleid/Groen
beleid 

Een notitie onderhoud bomen / nota 
groenbeleid zal ter vaststelling aan raad 
worden aangeboden 

Den Boef  

3. 30-09-09 Wateroverlast 
Kerkweg 

Eventuele mededelingen is in het vervolg een 
vast agendapunt 

De cie-
griffier 

 

4. 02-02-10 
30-03-10 

Bomenkapbeleid Agenderen voor de commissie: 
bomen(kap)beleid  

Ciegriffer /A. 
Ripmeester 

 

5. 30-03-10 Verkoop aandelen 
netwerk 

Agenderen voor commissie: 
RIB d.d. 09-03-10 

Ciegriffer / 
H.v. Houcke 
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Nagezonden 
 
“De heer Kok vraagt hoe groot de toename van het autoverkeer op de Zeeuwstraat en de Vlietlaan zal 
zijn en welke gevolgen dit heeft voor de doorstroming. De heer Kwantes stelt vast dat er op dit 
moment soms rijen staan op de Vlietlaan. De Vlietlaan zal niet als aantrekkelijke sluiproute gaan 
werken. De meeste veranderingen zullen zich voordoen aan de Rotterdamseweg. De specifieke cijfers 
over de toename van het verkeer op de Burg. De Zeeuwstraat worden nagezonden” 
 
Vlietlaan 
Ten aanzien van de Vlietlaan zal als gevolg van een verluwing van de Rotterdamseweg (tussen 
Populierenlaan en Donkerslootweg) het verkeer vanuit Drievliet richting Ridderster en Rotterdam 
minder snel gaan via de Rotterdamseweg. Daardoor zal  verkeer sneller gebruik gaan maken van de 
route via de aansluiting A15 bij Oudelande en de A15 zelf. Hierdoor zal het ongeveer 10% rustiger 
worden op de Vlietlaan bij de Donkerslootweg en neemt de Vlietlaan ter hoogte van Rotterdamseweg 
juist met 10% toe. Er vindt dus een omklapping plaats op de Vlietlaan door de verluwing op de 
Rotterdamseweg. Dit effect is zowel bij een centrumring als dorpsring zichtbaar. 
 
Burg. de Zeeuwstraat 
Ten aanzien van  de Burg. de Zeeuwstraat zien we bij de dorpsring een toename over deze straat van 
gemiddeld zo'n 15%. De verkeersdruk ligt dan op 15.000 - 20.000 mvtg/etmaal. Dit kan op een 2x1 
profiel worden afgewikkeld. Het toepassen van brede oversteekeilanden voor (kruisend) verkeer uit de 
zijstraten (zowel voetganger, fiets als auto) is wel belangrijk, zoals bij de kruising van de 
Seringenstraat. Verder is het gewenst het toepassen van parkeren zoveel mogelijk  te beperken. En 
bij deze intensiteiten is het ook nodig om aparte fietspaden te hebben.  Op grote delen van de Burg. 
de Zeeuwstraat  voldoet het huidige profiel al. Voor het optimaliseren zal  op een aantal plaatsen nog 
wel maatwerk in het ontwerp nodig zijn (parkeren, aantal kruisingen verminderen, rotonde bij 
Populierenlaan). Deze maatregelen passen ook prima in het optimaliseren naar een Duurzaam Veilige 
weginrichting. 


