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 Verslag van de openbare vergadering van de 
 Commissie Samen wonen, gehouden op 
 dinsdag 7 april 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 
 Wethouders E.M. den Boef, P.J.H.M. de Koning en H.R. van den Berg 
  
 Tevens aanwezig:  
 Mevrouw R. Dekker - directieondersteuner 

Mevrouw E. van Pagee – afdeling Stedelijke Ontwikkeling 
De heer R. Huisman – afdeling Wijkbeheer 

  
 1. Opening 
 De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

De agenda wordt met de volgende wijziging vastgesteld (tussen haakjes oorspronkelijk agendapunt). 
5.(6)  Nieuw Reijerwaard 
5a.(nieuw)  Ridderkerkse grienden 
6.(5)   Ridderkerk en de recessie 

De commissie stemt in met het verzoek van de heer Koppes om in een volgende commissievergadering 
de situatie in de wijk Ridderkerk Oost te bespreken.  

  
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
 Er zijn drie insprekers. De bijdragen zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 1. De heer G. Elkhuizen inzake punt 5 (4) Module Langzaam verkeer; de bijdrage is niet uitgesproken, 

maar wel bijgevoegd. 
 2. Mevrouw M. van Wijngaarden namens Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard inzake 4.(6) Nieuw 

Reijerwaard. 
 3. Mevrouw P. van Nes namens het wijkoverleg Rijsoord inzake 4.(6) Nieuw Reijerwaard. 
  
 3. Vaststelling verslag vergadering commissie Samen wonen van 12 maart 2009 
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
 Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
  Toezegging 2, Herziening WOP Bolnes; als streefdatum wordt toegevoegd ‘eind 2009’ 
  Toezegging 4, Schoolmeesterswoning Rijsoord; de streefdatum wordt gewijzigd naar mei 2009 
  Toezegging 5, Effectindicator veiligheidsgevoel; er is geen nulmeting uitgevoerd; de effectindicator is 

meegenomen in de module langzaam verkeer; de toezegging wordt van de lijst afgenomen. 
  
 Ten aanzien van de Lijst van actie- en aandachtspunten worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
  Actiepunt 1, Spreken over grondprijzen; vóór de zomer komt een voorstel, waarbij over de 

grondprijzen gesproken kan worden. 
  Actiepunt 2, Evaluatie herstructurering; de precieze invulling zal voorbesproken worden door de 

voorzitter van de commissie, de initiatiefnemer, de wethouder en de commissiegriffier. De heer Van 
Houcke verzoekt in dit vooroverleg ook de huurgewenningsbijdrage mee te nemen. 

  
 4. Module Langzaam verkeer  
 De module kent een lange geschiedenis. Er is tijdverlies opgetreden door de vele werkzaamheden, 

ontwikkelen en inpassen in de structuurvisie, de keuze voor de prioritering fiets > openbaar vervoer > auto 
(september 2008) en de personele bezetting van de afdeling verkeer. 
 
Om de module in april in de raad te kunnen behandelen is de druk op het eind opgevoerd. De 
wijkoverleggen en beleidsplatforms hebben hun medewerking toegezegd, maar de adviezen konden niet 
voor de commissiebehandeling binnen zijn. De adviezen worden vóór de raadsvergadering aan de raad 
toegestuurd, eventueel voorzien van een reactie van het college. 
 
De module Langzaam verkeer heeft als uitgangspunt, dat de fiets boven het autoverkeer wordt geplaatst. 
Dit wordt bereikt door het gebruik van de fiets te promoten. De module bevat het beleidskader. Hier en 
daar zijn voorbeelden van maatregelen genoemd, maar de precieze uitwerking van de maatregelen en de 
kosten daarvan volgen in de 2e programmamonitor.  
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In antwoord op vragen van de commissie geeft de portefeuillehouder de volgende informatie. 
In de 2e Programmamonitor zal duidelijk worden gemaakt welke gelden uit de ‘Boeggolf’ gebruikt kunnen 
worden. 
 
De kruising St.Jorisstraat/Molensteeg moet een fietsveilige kruising worden. Dit kan bereikt worden door 
fietsers voorrang te geven en het gebruik van de St. Jorisstraat door auto’s te ontmoedigen. Afhankelijk 
van de resultaten kan bepaald worden of ook de aanleg van een fietspad door het parkje wenselijk is. 
 
Er is nog niet bekend of de uitkomsten van de onderzoeken die in het kader van de structuurvisie worden 
uitgevoerd (onder andere verkeersafwikkeling centrum) een aanpassing van de module noodzakelijk 
maken. 
 
Het uitgangspunt van een fietshighway is, dat de fietser overal voorrang heeft. In de praktijk zullen er altijd 
punten blijven waar maatwerk noodzakelijk is. 
 
De aanpassing van bushaltes voor mindervaliden betreft haltes, die niet betrokken zijn bij het mogelijke 
tramtracé. 
 
In het huidige voorstel is nog geen rekening gehouden met financiële bijdragen van de Stadsregio of het 
Waterschap. Op basis van ervaringen in het verleden en het investeringsprogramma van de stadsregio 
zijn wel bijdragen te verwachten. De hoogte is echter afhankelijk van een nadere uitwerking. Op verzoek 
van de commissie zal de heer Van den Berge vóór de raadsvergadering nadere info verstrekken. 
 
De portefeuillehouder geeft aan, dat bij wijzigingen in de verkeerssituatie de bewoners betrokken worden.  
 
De uitgangspunten van de module langzaam verkeer sluiten aan bij uitgangspunten zoals deze in de 
aangrenzende gebieden worden gehanteerd. Binnen de Stadsregio is het beleid (bijvoorbeeld ten aanzien 
van voorrang op rotondes) op elkaar afgestemd. Buiten de Stadsregio (bijvoorbeeld Zwijndrecht) moet dit 
apart geregeld worden. 
 
De portefeuillehouder neemt de suggestie van fietsverhuur in het centrum mee. 
 
De gemeente werkt nauw samen met scholen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarvoor wordt 
o.a. gebruik gemaakt van verkeersleerkrachten, die de scholen ondersteunen bij de verkeerseducatie. De 
Stadsregio heeft hier ook gelden voor beschikbaar gesteld. De verkeerseducatie is een 
verantwoordelijkheid van de scholen. De gemeente kan hier wel stimuleren en faciliteren. Het is aan de 
scholen of zij hiervan gebruik maken. 
Wethouder De Koning pakt verkeersproblemen die er bestaan rondom scholen bij voorkeur aan in overleg 
met ouders en scholen en niet door middel van (parkeer)verboden. 
 
In de module is de waterbus niet meegnomen, omdat dit geen langzaam verkeer betreft. De fietsroutes 
sluiten wel aan op de waterbus. 
 
De commissie geeft aan het lastig te vinden, dat de adviezen van wijkoverleggen en beleidsplatforms nog 
niet binnen zijn. De portefeuillehouder meldt nogmaals, dat deze vóór de raadsvergadering beschikbaar 
komen. 
 
Aandacht wordt gevraagd voor de verbindingsroute in Slikkerveer (Randweg/Industrieweg). De 
portefeuillehouder geeft aan, dat hier geen fietshighway mogelijk is ivm bestemmingsverkeer, maar dat er 
besluiten in voorbereiding zijn om het vrachtverkeer te beperken. Ook worden mogelijkheden onderzocht 
om naast de dijk een fietspad aan te leggen. 

 Advies: VOOR DEBAT naar de raad.  
  
 5. Polder Nieuw Reijerwaard 
 De wethouder meldt, dat er pittige discussies plaatsvinden rondom Nieuw Reijerwaard. Het college van 

Rotterdam heeft een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om de gronden aan te kopen. Op 20 april zal 
minister Van der Hoeven naar Nieuw Reijerwaard komen. Er zal dan een overeenkomst worden getekend 
voor de oprichting van een grondbank, waarin de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam op 
basis van gelijkwaardigheid, zowel in zeggenschap als in risico, deelnemen. 
 
Op de vraag van de heer Van Noordenne naar geruchten over een optie die een supermarktketen op de 
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grond zou hebben zegt de portefeuillehouder dat hij van dit gerucht gehoord heeft, maar dat er van enige 
uitgifte nog geen sprake is. 
 
De portefeuillehouder geeft naar aanleiding van vragen over de Boomgaard aan, dat hij na alle discussies 
juist nu mogelijkheden ziet om op een minnelijke manier tot overeenstemming te komen. 

  
 5a. Ridderkerkse Grienden 
 De heer Van Houcke heeft na beantwoording van zijn vragen in de raad gevraagd om in de commissie 

door te praten over de Ridderkerkse grienden. Ook de heer Hitzert heeft aanvullende vragen gesteld. 
Onduidelijkheid is er nog over het beheersplan, verantwoordelijkheden, eigendom en beheer en welke 
regimes van toepassing zijn. 
 
De portefeuillehouder geeft aan dat de grienden eigendom zijn van de Domeinen (Rijksoverheid). De 
gemeente voert het beheer. Het aanleggen van de weg was nodig voor het beheer. Daarom was geen 
ruimtelijke procedure vereist. Ook was geen vergunning op grond van de Habitatrichtlijn vereist. Er had 
wel een vergunning aangevraagd moeten worden bij Rijkswaterstaat. Deze heeft zich achteraf positief 
uitgelaten over de aanleg van de weg. De aanleg van de weg was technisch juist. De wethouder is 
eindverantwoordelijk en geeft aan, dat in de toekomst vooraf met hem overlegd zal worden om de 
alternatieve oplossingen te overwegen. 
 
De portefeuillehouder heeft overlegd met de natuurvereniging Ridderkerk. Deze is verdeeld. Het college 
geeft aan de weg niet te verwijderen. Er worden wel maatregelen genomen, zodat de weg alleen wordt 
gebruikt voor beheerdoeleinden en maatregelen om natuurwaarden te herstellen en te verbeteren.  
 
De heer R. Huisman (afdeling Wijkbeheer) geeft een toelichting op de werkzaamheden, die zullen 
gebeuren om de natuurwaarden te herstellen. Daarnaast geeft hij een overzicht van de 
beheerswerkzaamheden uit het gemeentelijk beheersplan. 
 
De kosten van de aanleg van de weg zijn ongeveer € 20.000,-. De weg levert een besparing op voor het 
onderhoudsbudget, omdat voor de werkzaamheden minder tijd nodig is. De natuur wordt zo ook minder 
lang verstoord. 
 
De heer Van Houcke vraagt hoe incidenten als die in het Oosterpark en nu in de Grienden voorkomen 
kunnen worden. De portefeuillehouder maakt verschil tussen het Oosterpark, waar het beheer in handen 
is van het waterschap en de grienden, waarbij de gemeente zelf het beheer uitvoert. Hij werkt aan 
bewustwording van de implicaties van de werkzaamheden bij de uitvoerende medewerkers, zodat 
politieke keuzes voortaan bij de wethouder terechtkomen. 
 
De commissie vraagt om duidelijke en heldere communicatie naar de burgers toe. 
 
De portefeuillehouder zal de antwoorden op de vragen van de heer Hitzert schriftelijk toesturen aan de 
raad. 
 

 6. Ridderkerk en de recessie  
 Op vragen van de commissie geven de portefeuillehouders de volgende aanvullende informatie. 

 
Grote projecten vinden in Ridderkerk vooralsnog doorgang. Het college heeft bij een door de VNG 
gehouden inventarisatie van mogelijke projecten, die naar voren gehaald kunnen worden, vijf voorbeelden 
genoemd. Hiernaar hoeft geen onderzoek meer gedaan te worden. Andere projecten moeten nog 
onderzocht worden. In het voorstel is opgenomen welke activiteiten in ieder geval gaan plaatsvinden.  
 
Aan een ondernemersloket is geen behoefte. Wel wordt ingezet in contacten met ondernemers door de 
Regisseur werk en de Bedrijfscontactfunctionaris. 
 
Bij de 2e programmamonitor zal helderheid worden verschaft over de mogelijkheden voor andere 
projecten. De 2e programmamonitor geeft een doorkijk van alle financiële effecten.  
Onderzocht wordt op welke wijze de Sociale werkvoorziening als voorwaarde bij aanbestedings-
opdrachten opgenomen kan worden. 
 
De uitkomsten van de carrousel-bijeenkomsten en de voorgestelde aanpak worden met de wijkoverleggen 
besproken, maar met de uitvoering van activiteiten wordt hier niet op gewacht. 
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 Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
  
 7. Rondvraag 
 Wethouder Den Boef vraagt de commissie om in de volgende vergadering te bespreken op welke wijze 

invulling gegeven kan worden aan het woonwensenonderzoek. In het kader van de structuurvisie is al 
veel informatie verzameld en de wethouder vraagt de commissie input voor de afbakening van de 
onderzoeksvraag. 
De heer Van Houcke werkt graag mee, maar is verbaasd, dat deze vraag pas nu gesteld wordt. De 
wethouder geeft aan, dat juist nu de structuurvisie afgerond wordt het moment is om het onderwerp goed 
af te bakenen. De commissie stemt in met de agendering voor de volgende vergadering. 

  
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. 
  
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2009, 
 de commissiegriffier,               de voorzitter, 
  

 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 07-04-2009 

 
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. 11-03-08 Schoolmeesters-
woning Rijsoord 

De (bouw- en renovatie)plannen ter inzage 
leggen voor de commissie op het moment dat 
deze definitief zijn. 
 

Den Boef Mei 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 

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  

4. 07-04-09 Ridderkerk-Oost De situatie in Ridderkerk-Oost bespreken (op 
verzoek H. Koppes) 

Vz/griffie  

  
 


