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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen wonen,  
gehouden op donderdag 7 maart 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 H. van Houcke 
Tevens aanwezig: mevrouw C. de Kovel (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit), Mevrouw Van Geldorp 
(ambtenaar Team vergunningen) 
  
1. Opening en vaststellen agenda  
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt zonder 
wijzigingen vastgesteld.  
 
2. Presentatie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) 
Bij de bespreking van het Jaarverslag 2011 heeft de commissie Samen wonen ingestemd met het 
voorstel om in te gaan op de uitnodiging van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) voor een 
nadere kennismaking. 
Mevrouw De Kovel vertelt aan de hand van een presentatie (bijgevoegd) over de werkzaamheden van 
de commissie. 
 
De CRK is één van de adviseurs van het college ten aanzien van besluiten over het verlenen van een 
omgevingsvergunning. Het CRK toetst bouwplannen aan de hand van het (welstands)beleid. Het 
college wijkt soms van het advies af. Het college legt jaarlijks verantwoording af over de afhandeling 
van de adviezen. 
  
De CRK vergadert elke week voor de drie BAR-gemeenten. De standplaats wisselt om de 4 maanden. 
Tijdens de vergadering wordt al een verslag gemaakt. Dit betekent dat de doorlooptijd van de 
adviezen van de commissie bijzonder kort is. Aangezien het college binnen 8 weken na de aanvraag 
moet besluiten, is dat een goede werkwijze. 
 
De commissie wordt erg geholpen door Streetview. Daarom is het niet nodig om bij alle plannen ter 
plaatse te gaan kijken. Wanneer de commissie denkt dat een plan niet past, wordt altijd ter plaatse 
gekeken naar de actuele situatie. 
 
Voor inwoners is het soms verwarrend dat vergunningsvrij bouwen niet betekent, dat alles mag.  
 
Op vragen uit de commissie geeft mevrouw De Kovel de volgende nadere informatie. 
 
De regels uit het bestemmingsplan gaan vóór de Welstandsnota. De welstandseisen mogen een 
inwoner niet beperken in het uitoefenen van een recht. Aan de andere kant geldt het principe dat je in 
je vrijheid om een recht uit te oefenen beperkt wordt door de rechten van anderen. De CRK draagt bij 
aan de bescherming van het openbaar belang. 
 
De adviezen van de commissie kunnen verschil maken. De commissie kan vanuit haar deskundigheid 
adviseren over de effecten van een bepaald voorgesteld bouwwerk op de ruimtelijke kwaliteit. Ook kan 
zij adviezen geven om die effecten te verminderen. Afhankelijk van de indiener (variërend van 
architectenbureau tot particulier) wordt op een andere manier advies gegeven. Het advies is wel altijd 
oplossingsgericht. 
Desgevraagd geeft mevrouw De Kovel een project op de Pruimendijk als voorbeeld. Naar aanleiding 
van het advies is het plan door de ontwikkelaar aangepast. De opdrachtgever was hier achteraf erg 
blij mee. Overigens is dit nog niet gerealiseerd.  
 
De Welstandsnota Ridderkerk 2009 geeft de kaders voor het welstandsbeleid. Daar kan goed mee 
gewerkt worden. Tijdelijk was het niet mogelijk om de plannen ook door ambtenaren te laten toetsen 
(sneltoets). Dat is vanaf 2013 door de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wel weer 
mogelijk geworden (KAN-bepaling). Mevrouw Van Geldorp geeft aan dat hierover in BAR-verband 
wordt gesproken, maar dat dit voorlopig nog niet aan de orde is. Mevrouw De Kovel adviseert om 
indien de gemeenten hiertoe overgaan een goed protocol op te stellen.  
 
Welstandsvrij bouwen betekent dat vooraf niet getoetst wordt aan welstandseisen. Het is wel mogelijk 
dat achteraf wordt getoetst. Aan de CKR wordt dan gevraagd of er sprake is van een exces. In de 
Welstandsnota Ridderkerk 2009 is een paragraaf opgenomen hoe om te gaan met excessen. 
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De invloed van CRK is in de afgelopen jaren afgenomen. Mevrouw De Kovel geeft aan dat het 
belangrijk is om voor bouwplannen wel een toets te hebben, omdat Nederland zo dicht bebouwd is. 
 
Het jaarverslag over 2012 is in concept gereed. Duidelijk is, dat ook het afgelopen jaar het aantal 
bouwaanvragen weer naar beneden is gegaan. Voor de commissie is er nog steeds voldoende werk. 
  
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er hebben zich geen insprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. 
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 10 januari 2013  
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de actie- en aandachtspunten worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
Punt 1. Evaluatie huurgewenning. De wethouder kan nog geen concrete datum aangeven. 
Punt 2. Ridderkerkse haven. Er is geen behoefte om de Ridderkerkse haven te agenderen. 
Punt 4. Zorgunits ivm mantelzorg. De heer Japenga werkt aan een gespreksnotitie. 
Punt 7-9 zijn in de presentatie aan de orde gekomen en zijn daarmee afgedaan. 
 
De overige actiepunten blijven staan. 
 
5. Eventuele mededelingen uit het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling 

Nieuw Reijerwaard 
Afgesproken is dat de vertegenwoordigers van de gemeente Ridderkerk in het algemeen bestuur van 
de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (zowel collegeleden als raadsleden) regelmatig 
terugkoppeling geven over hun werkzaamheden. In ieder geval voor de commissievergadering die 
volgt op een vergadering van het algemeen bestuur zal dit punt worden geagendeerd.  
Op 18 februari was er vergadering van het algemeen bestuur. 
Van de a.b.-leden is de heer Van Houcke aanwezig. Tijdens het vragenuur in de raadsvergadering 
van 21 februari 2013 is het onderwerp aan de orde geweest. Er zijn geen aanvullende mededelingen. 
 
De heer Japenga verzoekt om alle a.b.-leden voor de volgende commissievergadering uit te nodigen. 
Dat maakt het mogelijk om op enkele onderwerpen iets dieper in te gaan. De commissie stemt 
hiermee in. 
De heer Japenga vraagt de overige leden van de commissie om dan vooraf aan de griffie door te 
geven welke onderwerpen men besproken zou willen hebben. 
De heer Los heeft gehoord dat er een voorlopige MER-rapportage ten behoeve van het 
Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard is verschenen en verzoekt de wethouder deze toe te sturen aan de 
raadsleden. Hier wil hij graag vragen over stellen in de volgende vergadering. Dankzij moderne 
technieken ontvangt de heer Los nog tijdens de commissievergadering de openbare rapportage 
digitaal in zijn mailbox. 
 
De heer Meij geeft aan dat de CDA fractie zich zorgen maakt over de positie van de bewoners aan de 
Rijksstraatweg. Hij wil daarom een voorstel doen aan de GR van Nieuw Reijerwaard. Hij wil de GR 
voorstellen om meer huizen langs de Rijksstraatweg op te kopen en tevens voor een vervangende 
woning te zorgen, bij voorkeur  in Rijsoord.  Dat voorstel zou hij vooraf willen bespreken met de 
commissie of de raad.  
De griffie gaat na op welke wijze dit het beste georganiseerd kan worden. 
 
6. Mededelingen college 
 Wethouder Van Houcke laat weten dat het college Woonvisie in de gelegenheid heeft gesteld om 

de woningen in het centrumgebied tijdelijk (tot aan de sloop) te kunnen verhuren. De raad wordt 
hierover per brief uitgebreid geïnformeerd. 

 Wethouder Van Houcke deelt mee dat het college heeft besloten de mogelijkheid tot tijdelijke 
verhuur van de woningen aan het Vlietplein (bij de sporthal) te verlengen. 
 

Naar aanleiding van deze mededelingen vraagt de heer Los naar de juridische onderbouwing van de 
besluiten. Op basis van de leegstandswet dient aan specifieke vereisten te worden voldaan. Dit is 
eerder bij het Vlietplein niet goed gegaan. Wethouder Van Houcke zal dit nagaan en aan de 
raadsleden laten weten. 
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De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.10 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 april 2013, 
 
de griffier,       de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
(Bijgewerkt tot en met 7 maart 2013) 

 
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. 
 

H. van 
Houcke 

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 zomer-
vakantie 

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

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

M. Japenga 10-01-2013 

5. 07-03-13 Tijdelijke verhuur 
woningen 
Centrumgebied 

De raad wordt hierover per brief 
uitgebreid  geïnformeerd. 
 

H. van 
Houcke 

 

6 07-03-13 Verzoek aan GR 
NR 

De griffie gaat na op welke wijze een 
verzoek aan de GR NR gedaan kan 
worden en op welke wijze dit verzoek 
in de commissie of raad besproken 
kan worden.  

Griffie  

7 07-03-13 Tijdelijke verhuur 
woningen 

De wethouder gaat na wat de 
juridische basis is voor de tijdelijke 
verhuur van woningen in het Centrum 
en deelt dit mee aan de raadsleden. 

H. Van 
Houcke 

 

 


