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 Verslag van de openbare vergadering van de 
 Commissie Samen wonen, gehouden op  
 dinsdag 12 mei 2009 in het Gemeentehuis. 
  
 Aanwezig:  
 De heer V.A. Smit (voorzitter) 
 De heer M.Slingerland (commissiegriffier) 
 Alle fracties zijn vertegenwoordigd m.u.v. de fracties van Lokaal Sociaal en Ridderkerks Belang 
 Van de zijde van het college: de burgemeester mevrouw J. Hermans en de wethouders de heren 

E.M. den Boef en P.J.H.M. de Koning 
  
 Tevens aanwezig:  
 Mevrouw E. van Pagee en de heer R.A.A. Boom (afdeling Stedelijke Ontwikkeling) 
  
 1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
 2. Vaststelling verslag vergadering commissie Samen wonen van 7 april 2009 

 
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
 Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen wordt de volgende opmerking gemaakt. 
  Toezegging 4, is geagendeerd voor deze vergadering. De toezegging wordt van de lijst afgenomen. 
  
 3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
 Er zijn drie insprekers. De bijdragen zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 1. De heer Van Haaften inzake agendapunt 7 Kavels Van Peltterrein 
 2. Mevrouw Smouter namens bewoners van de Rijksstraatweg inzake agendapunt 5 Nieuw Reijerwaard 
 3. Mevrouw P. van Nes inzake agendapunt 6 Startnotitie Schoolmeesterswoning Rijsoord 
  
 4. Presentatie Stuurgroep Deltapoort 

 
 Burgemeester Hermans introduceert het project Deltapoort waarin zij ook zelf een rol vervult. Mevrouw 

Hermans is namens het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio lid van de bestuurlijke driehoek voor de 
realisering van het park Deltapoort. Mevrouw Hermans schetst de totstandkoming van de bestuurlijke 
alliantie Deltapoort om te komen tot een samenhangende aanpak van het gebied Deltapoort (tussen 
Rotterdam en Dordrecht). Hiertoe worden nieuwe bestuurlijke allianties gevormd. Om draagvlak voor dit 
project te creëren wordt een bezoek afgelegd bij de raden van de gemeenten op wier gronden dit project 
betrekking heeft. 
 
Mevrouw R. Frank van de Stadregio Rotterdam presenteert de plannen en ambities van de Stuurgroep 
Deltapoort. Deltapoort is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Dordrecht, gemeente 
Rotterdam, Stadsregio Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam. De presentatie is als bijlage bij dit verslag 
gevoegd.  
 
De presentatie geeft enkele commissieleden reden tot ongerustheid. Het lijkt alsof een bovenlokaal 
overleg is gecreëerd waarop de raad geen invloed heeft. De plannen en ambities zijn nog weinig 
concreet. Er is onduidelijkheid over de verhouding met de (ontwerp) structuurvisie van Ridderkerk en het 
waterbeleid van de waterschappen. Het gevoel ontstaat dat de economische belangen van Rotterdam en 
het havenbedrijf de boventoon voeren.  
 
Mevrouw Frank en mevrouw Hermans geven aan dat de stuurgroep ervoor gekozen heeft in een vroeg 
stadium de raden te informeren en te peilen en niet te confronteren met concrete plannen. De stuurgroep 
heeft de realisering van het Deltapark als hoogste prioriteit benoemd. Het Deltapark geldt als 
randvoorwaarde bij overige (economische) ontwikkelingen. De stuurgroep ontwikkelt geen nieuw beleid, 
maar wil door samenwerking kansen benutten om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verhogen. 
 
De planning is krap en het is kort dag, maar er wordt hard aan gewerkt. In september-november 2009 
zullen de raden geconsulteerd worden over de verschillende scenario’s die de stuurgroep dan heeft 
uitgewerkt. 
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Wethouder Den Boef heeft kennisgenomen van het gevoelen van de commissie en zal dit ook meenemen 
in toekomstige discussierondes. 

  
 5. Nieuw Reijerwaard 

 
 Het overleg in de verschillende werkgroepen, waaraan wethouder den Boef deelneemt, verkeert in de 

laatste fase. De wethouder kan daarover nog geen mededelingen doen. In de gemeenteraad van 
Rotterdam zal donderdag 14 mei het voorstel over de aankoop van de gronden in Nieuw Reijerwaard 
besproken worden. 
 
De heer Van Pelt vraagt naar een samenvatting van wat er in de raadscommissie FIBS in Rotterdam met 
het raadsvoorstel is gebeurd. De heer Boom antwoordt dat de raadscommissie in Rotterdam het voorstel 
aanvankelijk heeft aangehouden, omdat er nog veel vragen waren. De commissie is door het college van 
Rotterdam pas in een laat stadium meegenomen in de besluitvorming en had daardoor een 
kennisachterstand. Inmiddels zijn de aanvullende informerende vragen, onder andere over de ontsluiting 
en de risico’s, beantwoord en is het voorstel toegevoegd aan de raadsagenda van 14 mei. a.s. 
Op de vraag van de heer Van Pelt legt de heer Boom uit wat het voorkeursrecht inhoudt. Als de gemeente 
een voorkeursrecht vestigt, betekent dit, dat wanneer een eigenaar zijn grond wil verkopen, hij die eerst 
aan de gemeente moet aanbieden. Het is geen verplichting tot verkoop en ook geen onteigening. 
De heer Van Pelt vraagt zich af waarom in de stukken van de stadsregio staat vermeld dat de stadsregio 
bestemmingsplannen ontwerpt voor het gebied Ridderster. De wethouder antwoordt, dat binnen de 
Stadsregio een projectorganisatie in het kader van RR 2020 de bestemmingsplannen voorbereidt die te 
maken hebben met projecten die de gemeentegrenzen overschrijden, zoals Ridderster. De 
gemeenteraden van de betreffende gemeenten stellen deze plannen vast. 
 
De heer Meij is behoorlijk geschrokken van het Rotterdamse voorstel, waarin vooral sprake is van het 
verplaatsen van havengerelateerde bedrijvigheid naar Ridderkerk. Wethouder den Boef benadrukt dat hij 
in alle besprekingen duidelijk heeft gemaakt, dat het amendement van de raad de randvoorwaarde is. De 
heer Meij stelt voor dit nogmaals aan de burgemeester van Rotterdam te melden. Hij pleit ervoor om 
uiteindelijk ook nee tegen de samenwerking te zeggen als Rotterdam daar niet aan kan voldoen. De heer 
Van Pelt sluit zich hierbij aan. 
 
De heer Van Houcke vraagt zich af hoe het ondanks de inspanningen van de wethouder mogelijk is, dat 
Rotterdam deze activiteiten in zijn voorstel opneemt. Hij vraagt hoe de positie van Ridderkerk straks zal 
zijn in het samenwerkingsverband en hoe het metropolitane park te realiseren is als er al een tekort is in 
de ontwikkeling van de economische sector. 
De wethouder geeft aan dat de samenwerking met Barendrecht gelijkwaardig is op het gebied van risico’s 
en zeggenschap. Rotterdam treedt op als financier. De rentelasten worden gedeeld door de drie 
gemeenten. De heer Boom legt uit dat een investering in een grondexploitatie uiteindelijk sluitend moet 
zijn en zelfs geld kan opleveren. Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de stedenbouwkundige plannen. 
Ook in de economische sector speelt duurzaamheid een belangrijke rol.  
De heer Van Houcke wil weten wat er gebeurt als Rotterdam niet instemt met de financiering. Wethouder 
den Boef verwacht dat Rotterdam wel instemt. Gebeurt dit niet, dan is er een nieuwe situatie. 
 
De heer Boertje vraagt door wie de gemeente Rotterdam benaderd is voor de koop van grond. Dit is een 
vertegenwoordiger van de tuinders geweest.  

  
 6. Startnotitie Schoolmeesterswoning Rijsoord 

 
 Wethouder Den Boef is blij dat er iets moois gemaakt kan worden van de schoolmeesterswoning en dat er 

een goed voorstel op tafel ligt. 
 
In antwoord op de vragen van de commissie geeft hij de volgende informatie. 
De wethouder hoopt zo snel mogelijk met de plannen aan te vangen. Eerst start het onderzoek naar de 
fundering. Dan wordt bepaald of verder bouwkundig onderzoek nodig is. De suggestie van de heer Los 
om de Rijsoordse gemeenschap de restauratie ter hand te laten nemen komt in een later stadium aan de 
orde. De burgemeester geeft aan dat ook vertegenwoordigers van de Rijsoordse gemeenschap deel 
uitmaken van verschillende participatietrajecten. 
Er is nog geen inzicht in de verwachte kosten. Hiervoor staan nog verschillende mogelijkheden open. 
Mocht dit extra geld gaan kosten dan komt de wethouder met een voorstel naar de raad. Het college heeft 
voor zichzelf nog geen financieel plafond ingesteld, maar zal de restauratie tegen zo laag mogelijke 
kosten proberen te bereiken. De heer Meij wijst erop dat het college met deze startnotitie mogelijk 
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verwachtingen wekt, die wellicht niet waargemaakt kunnen worden. 
Het is niet de verwachting, dat er nog juridische claims zullen komen. 
Er zullen geen woningen meer op het terrein worden gebouwd, zoals in het oorspronkelijke project was 
beoogd.  
De gemeente neemt het verlies uit het grondbedrijfcomplex de Piramide. De andere projecten in het 
grondbedrijfcomplex waren: speelveld voetbalvereniging Rijsoord, aanleg trapveld en nieuwbouw 
openbare basisschool. 
Het ‘stemmen’ van de wijkbewoners, zoals beschreven in de notitie, houdt in dat de wijkbewoners hun 
mening kunnen geven over de plannen van de gemeente. 
 

 Advies: VOOR DEBAT naar de raad.  
  
 7. Kavels Van Peltterrein 

 
 De heer Van Noordenne wijst erop, dat de prijzen van de kavels te hoog zijn, waardoor enkele 

geïnteresseerden hebben afgehaakt. Hij pleit ervoor de kavels beschikbaar te maken voor minder-
draagkrachtigen. 
Wethouder Den Boef schetst de lange geschiedenis van het Van Peltterrein. Er is gekozen om de 
eenzijdige woningvoorraad in Ridderkerk uit te breiden met duurdere woningen. Daar is nog steeds 
behoefte aan. Betaalbare woningen voor minder-draagkrachtigen worden op andere plekken in de 
gemeente gerealiseerd.  
Wethouder De Koning licht toe, dat de prijzen van de kavels voor de 1e uitgifte (2005) gematigd zijn 
geïndexeerd. Voor de 2e uitgifte (mei 2009) zijn marktconforme prijzen gehanteerd volgens het beleid dat 
door de raad is vastgesteld.  
Wethouder Den Boef herhaalt op de vraag van de heer Noordenne zijn toezegging, dat hij er alles aan zal 
doen om overlast van niet verkochte kavels (wonen in een bouwput) te beperken.  
De heer Noordenne vraagt zich af hoe de gemeente denkt meer te verkopen als zij de prijzen verhoogt. 
Wethouder Den Boef geeft aan, dat de prijsstijging volgens het beleid van de raad is. Verder is hij er van 
overtuigd dat er voor de huizen in dit segment altijd belangstelling is.  
Op vragen van de heer Ros antwoordt de wethouder, dat de gemeente een actief beleid voert om tot een 
gedifferentieerde bevolkingssamenstelling te komen. Daarvoor is het belangrijk om dit project te 
realiseren. Desgevraagd wijst hij erop, dat het aanpassen van de invulling niet eenvoudig is. 
De wethouder zegt toe de raad op de hoogte te brengen van de resultaten van de 2e uitgifte. 

  
 8. Invulling woonwensenonderzoek 

 
 Wethouder Den Boef heeft de commissie gevraagd na te denken over de onderzoeksvraag voor het 

woonwensenonderzoek. In beeld is gebracht welke informatie al beschikbaar is. De wethouder is niet vóór 
een plaatselijk onderzoek, omdat Ridderkerk te maken heeft met een regionale woningmarkt. 
De wethouder stelt voor de beschikbare informatie nader te analyseren om te bepalen wat wenselijk is om 
te bouwen. Eerst zal de structuurvisie worden afgewacht voordat gekozen gaat worden. Overigens moet 
eerst herstructurering plaatsvinden voordat daadwerkelijk gebouwd kan worden. 
De heer Van Houcke is voorstander van een woonwensenonderzoek. Hij vraagt zich echter af, waar het 
bedrag van €100.000,- in de begroting en het bedrag van € 10.000,- extra, dat in de 1e 
Programmamonitor is gevraagd, op zijn gebaseerd als de wethouder niet weet wat hij gaat onderzoeken. 
De heer van Houcke vraagt of Woonvisie niet al lang een lange termijn visie heeft ontwikkeld op de 
woningbouw en dat de raad op dit punt het nakijken heeft. De wethouder antwoordt, dat Woonvisie samen 
met de gemeente optrekt. Natuurlijk heeft Woonvisie plannen voor de komende jaren, maar die worden 
met de raad besproken. Op de vraag van de heer Van Houcke hoe de wethouder gaat bepalen wat er 
ontbreekt, antwoordt hij dat per wijk bekeken gaat worden waar behoefte aan is. De structuurvisie speelt 
hierbij een belangrijke rol, omdat die de uitgangspunten biedt welke woningen we moeten toevoegen aan 
de bestaande woningvoorraad. 
De heer Van Houcke gaat er van uit dat bij herstructurering van een wijk de wensen van de huidige 
bewoners deel moeten uitmaken van het woonwensenonderzoek. 
Hij vraagt naar de woningbouwopgave van de Stadsregio. De wethouder zegt, dat hij in de overleggen 
heeft aangegeven dat Ridderkerk het soort woningen zelf wil bepalen. De structuurvisie zal daarin leidend 
zijn.  
De heer Van den Berg ondersteunt het voorstel voor nadere analyse. Hij pleit ervoor om nader onderzoek 
te doen bij groepen waarvan gegevens ontbreken (n.a.v. de analyse), bijvoorbeeld jonge gezinnen; 
senioren, draagkrachtigen, zodat een integrale afweging kan worden gemaakt. 
De heer Pors pleit ervoor om deze zaken te combineren en te analyseren. Dan moet het ook niet zo 
moeilijk zijn om dit per wijk te verdiepen. 
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Het verbaast de heer Roodenburg dat de wethouder eigenlijk zo goed weet wat hij wil en zou kunnen 
onderzoeken, maar toch deze vraag aan de commissie gesteld heeft. Hij vraagt aandacht voor de groep 
vertrekkende Ridderkerkers. Hij wijst op een woonwensenonderzoek uit 1994, dat wat de SGP-fractie 
betreft als voorbeeld kan dienen. 

  
 9. Beleidsvoornemens 2010 gemeenschappelijke regelingen: DCMR; Koepelschap; Recreatieschap 

IJsselmonde 
 

 Wethouder Den Boef geeft aan dat de DCMR zelf heeft geconstateerd financieel niet helemaal ‘in control’ 
te zijn. Hierop vindt een inhaalslag plaats, die mogelijk het komende jaar financiële consequentie heeft 
voor de deelnemende gemeenten. De wethouder spreekt desgevraagd het vertrouwen uit, dat dit geen 
structureel probleem is en de problemen spoedig opgelost zijn. Hij zal de raad op de hoogte houden. 
Het Koepelschap en het recreatieschap voeren een discussie met de provincie over de vraag of deze 
gemeenschappelijke regelingen de juiste manier zijn om de provinciale gelden voor onderhoud en beheer 
van de natuur- en recreatiegebieden op de goede plek te krijgen. Het koepelschap verevent de financiën 
van het beheer van de verschillende recreatieschappen. Vooralsnog pleit de wethouder ervoor om het 
onderhoud en beheer zo dicht mogelijk bij de gemeente te houden. 

  
 10. Rondvraag leden en sluiting 

 
 De commissie heeft geen opmerkingen over de agenda, die de voorzitter voorstelt voor de 

commissievergadering op 17 juni ter voorbereiding op de behandeling van de structuurvisie. 
  
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 
  
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2009, 
 de commissiegriffier,               de voorzitter, 
  

 
 
 
 
  

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 12-05-2009 

 
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 worden 
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. 12-05-09 Van Peltterrein Resultaat aanmeldingen 2e uitgifte kavels Den Boef Juni 2009 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 
. 

19-06-08 Programmarekening 
2007 

Binnenkort zal met de raad gesproken worden 
over de grondprijzen 

Den Boef Voor de 
zomer 2009 
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2. 
. 

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 Mei / Juni 
2009 

3. 
. 

09-12-08 Milieubeleidsplan en 
Programmamonitor 
 

In de 2e en 3e Programmamonitor zal worden 
aangegeven wat wel en wat niet uitgevoerd 

Den Boef  

  
 


