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 Verslag van de openbare vergadering van de 
 Commissie Samen wonen, gehouden op 
 Woensdag 17 juni 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.H.M. Hermans en de wethouders mevrouw 

H.R. van den Berg en de heren E.M. den Boef, P.J.H.M. de Koning en T.C.M. Blesgraaf. 
  
 Tevens aanwezig:  
 De heer R. Boom (afdeling stedelijke ontwikkeling) 
  
 1. Opening 
 De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
 Er zijn 12 insprekers. De bijdragen zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 1. De heer J. Zethof, firma Gloudemans, namens gezusters Van den hoek 

2. De heer Geleijnse, firma Brush 
3. De heer R. Scheenjes, namens Federatie Ridderkerk “een paleis van een winkelhart” 
4. Mevrouw Van Wijngaarden, namens Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard 
5. De heer Jongenotter, namens LTO Noord Glaskracht afdeling IJsselmonde 
6. De heer G. Elkhuizen, op persoonlijke titel 
7. De heer A. van der Pols, namens Ontwikkelingsmaatschappij Mauritsstraat B.V 
8. Mevrouw. P. van Nes, namens het wijkoverleg Rijsoord  
9. De heer C. Schonenberg, op persoonlijke titel 
10. De heer L. Pons, op persoonlijke titel 
11. Mevrouw N. Hildebrand, namens Comité Stop Tramplus 
12. De heer W. van der Staaij, namens de Stichting bescherming dorpsgezicht Rijsoord 

  
Aan enkele insprekers worden vragen gesteld. 
(2) Mevrouw Ripmeester vraagt de heer Geleijnse of hij op de hoogte is van de reactie van het college op 
zijn zienswijze in de notitie Inspraakreacties. Dit is niet het geval. De heer Los vraagt of er geen ruimte 
nodig is voor mogelijke uitbreiding. De heer Geleijnse geeft zelf aan, dat de geplande woningbouw wel 
een belemmering is voor de firma Brush. 
 
(7) De heer Meij vraagt in hoeverre de Ontwikkelingsmaatschappij haar plannen ondersteund weet door 
de inwoners van Rijsoord. De heer Van der Pols geeft aan met enkele inwoners gesproken te hebben, 
maar geen overleg met bijvoorbeeld het wijkoverleg te hebben gehad. De heer Van Houcke vraagt 
waarom niet eerst in overleg is gegaan of huizenbouw mogelijk was en waarom in het broedseizoen, 
hoewel verboden, toch is gesnoeid. De heer Van der Pols geeft aan dat hij ervan overtuigd is dat 
woningbouw mogelijk is en goed voor Rijsoord. Het snoeien was noodzakelijk om metingen uit te voeren 
in de grond. Vooraf is wel gecontroleerd op de aanwezigheid van broednesten. De heer Van Houcke 
vraagt of er overleg is geweest over de huizenbouw en geeft aan dat een professionele organisatie 
bekend zou moeten zijn met de regels. De heer Van der Pols geeft aan, dat in juli 2008 gesproken is met 
de gemeente over de plannen voor Mauritshoek, maar dat daarna geen reactie is gekomen. De 
Structuurvisie is nu aangegrepen om de plannen alsnog onder de aandacht te brengen. Ten aanzien van 
het snoeien is de heer Van der Pols van mening, dat de ontwikkelingsmaatschappij binnen de kaders van 
wet- en regelgeving en naar eer en geweten heeft gehandeld. 
 
(8) De heer Meij begrijpt de zorgen, maar vraagt om een bredere blik en wijst daarbij onder andere op de 
werkgelegenheid, die de ontwikkeling van Polder Nieuw Reijerwaard met zich mee kan brengen. Mevrouw 
Van Nes vraagt zich af in welke mate die werkgelegenheid ten goede zal komen aan de inwoners van 
Ridderkerk. 
 
(11) De heer Van Houcke vraagt waarom gekozen is voor de kwalificaties die mevrouw Hildebrand in haar 
bijdrage gebruikt. Naar zijn mening is er sprake van een langdurig en zorgvuldig proces. Mevrouw 
Hildebrand verwijst naar het feit, dat er geen reactie is gegeven op de inspraak van het comité. Verder 
stelt zij, dat de opname van het tramtracé in de structuurvisie ervoor gezorgd heeft, dat de besluitvorming 
niet meer helder is. 
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(12) De heer Van der Spoel vraagt welke bestemming de stichting voor ogen heeft, aangezien in een 
eerdere vergadering de stichting een andere bestemming heeft genoemd. De heer Van der Staaij 
antwoordt, dat dit afhangt van de mogelijkheden die er zijn, maar dat het gaat om bestemmingen die in 
het voordeel van Rijsoord zijn. De heer Ros spreekt zijn verbazing uit dat de Stichting Bescherming 
Dorpsgezicht Rijsoord iets wil dat het dorpsgezicht zal veranderen. De heer Van der Staaij antwoordt dat 
de Stichting ook andere doelstellingen heeft voor Rijsoord. 
 

 3. Structuurvisie Ridderkerk 2020  
 De heer Van der Spoel vraagt waarom niet alle inspraakreacties voorzien zijn van een reactie. Mede 

omdat in het verdere traject hoog is ingezet op participatie. De burgemeester antwoordt, dat de 
inspraakreacties zijn ingediend bij de raad. Het college heeft in de Notitie Inspraakreacties Ontwerp-
Structuurvisie een toelichting gegeven op de nieuwe reacties, die uit de inspraakprocedure naar voren 
komen. Deze kan de raad bij zijn besluitvorming betrekken. Dit betekent niet dat de reeds bekende 
informatie minder serieus wordt genomen.  
Op de vragen van de heer Van der Spoel over de groene buffer op de Structuurvisiekaart en de tekening 
van de tram over het Koningsplein antwoordt wethouder Den Boef dat het kaartmateriaal 
impressietekeningen betreft waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. De uitwerking vindt plaats 
bij het vaststellen van de bestemmingsplannen. Ter toelichting merkt hij op dat de tram gebruik maakt van 
een bovenleiding. 
De provinciale Structuurvisie (in voorbereiding) sluit vooralsnog aan bij de plannen van Ridderkerk. 
Wanneer er verschillen in optreden zal het college reageren.  
De heer Van der Spoel vraagt waarom in het collegevoorstel extra aandacht wordt gevraagd voor 
specifieke zorgwoningen voor ouderen. Wethouder Den Boef antwoordt dat dit onderwerp n.a.v. de 
inspraakreacties is toegevoegd. 
 
Op de vraag van de heer Japenga of Ridderkerk wel de vrijheid heeft om maatregelen te nemen ten 
aanzien van de Rotterdamseweg antwoordt wethouder De Koning dat de gemeente als eerste overheid 
zeggenschap over de Rotterdamseweg heeft, maar dat maatregelen in overleg met de wegbeheerder, het 
Waterschap, worden ingevoerd. Het Rijk of de provincie spelen hierin geen rol. 
De heer Japenga geeft aan dat herstructurering wordt ingezet als middel voor het behalen van een 
evenwichtige bevolkingsopbouw. Hij vraagt zich af in welke mate dit middel bijdraagt aan dit resultaat? 
Wethouder Den Boef geeft aan, dat Ridderkerk op dit moment meer dan andere steden na-oorlogse 
portiekwoningen heeft. Een meer gevarieerd woningaanbod na herstructurering draagt bij aan een 
gedifferentieerde bevolking.  
Op de vraag hoe het groen te borgen voor komende generaties antwoordt wethouder Den Boef, dat dit 
samenhangt met de keuze voor woningbouwlocaties, die is gemaakt. Toen is vooral gekozen voor 
buitenstedelijk groen. De groenvoorziening kan het best geborgd worden door opname in de 
bestemmingsplannen. 
De heer Japenga vraagt naar de betaalbaarheid van de plannen in de structuurvisie en dan met name 
naar die van de woningbouwlocaties. De heer Den Boef geeft aan dat hier verschillende oplossingen voor 
zijn. 
 
De heer Den Ouden geeft aan de insprekers mee, dat hun reacties worden meegenomen in de 
overwegingen die de raadsfracties zullen maken. Hierop aansluitend vraagt hij ook waarom niet is 
gereageerd op de individuele zienswijzen en waarom de insprekers niet geïnformeerd zijn over de notitie 
inspraakreacties. De burgemeester legt nogmaals uit hoe de procedure is gegaan.. 
Op de vraag van de heer Den Ouden of het woord “uitgangspunt” in de reactie op de zienswijze van de 
gemeente Rotterdam ruimte biedt aan de gemeente Rotterdam, antwoordt wethouder Den Boef dat het 
amendement van de gemeenteraad de randvoorwaarde is bij alle gesprekken met de gemeente 
Rotterdam. 
De heer Den Ouden vraagt waarom in de stukken niets terug te vinden is over het onderzoek naar de 
ondergrondse passage van de tram, terwijl het college in januari hier in het Gemeentejournaal melding 
van heeft gemaakt. De heer De Koning geeft aan, dat de raad hierover eind april per brief is 
geïnformeerd. 
In de beleving van de heer Den Ouden stond Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het verleden voor een 
tramverbinding. Nu wordt in dit kader ook gesproken over een busverbinding naar Barendrecht. 
Wethouder De Koning geeft aan dat Hoogwaardig Openbaar Vervoer in verschillende vormen bestaat, 
onder andere in de vorm van een tramplus, maar ook als goede busverbinding.  
In het collegevoorstel wordt gesteld om de tram door te trekken en ook nog onderzoeken te doen. De heer 
Den Ouden lijkt het logischer eerst onderzoek te doen en dan conclusies te trekken. De heer Den Boef 
geeft aan, dat het college met deze volgorde duidelijkheid wil geven over de keuze voor het doortrekken 
van de tram. Het college is er van overtuigd, dat dit mogelijk is.  
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De heer Den Ouden vraagt zich af of door de opname van de tram in de Structuurvisie Ridderkerk (een 
wens van de Stadsregio) de gemeente Ridderkerk nu ook door de Stadsregio als kostendrager 
aangemerkt zou kunnen worden. Wethouder De Koning geeft aan dat hier geen sprake van is. 
De heer Den Ouden vraagt naar de vertaling van de resultaten van het burgerpanel in de Structuurvisie 
met name over de tramplus. Het college heeft niet de teksten van TNS NIPO overgenomen, maar een 
eigen vertaling van de cijfers gemaakt. De heer Den Ouden vraagt zich af of gemanipuleerd wordt met 
cijfers. De burgemeester neemt aan dat bedoeld wordt dat verschillend wordt geïnterpreteerd. Wethouder 
De Koning geeft aan dat de tekst van bureau BVR komt. Met de cijfers van het onderzoek komt het 
college tot de conclusie dat 50% van de Ridderkerkers voor is en 50% tegen. Het college ziet dat 
Ridderkerk verdeeld is en aan de politiek vraagt om een beslissing te nemen. De heer Den Ouden is van 
mening dat, op een schaal van -2 tot 2, de resultaten op nul (0) niet als “voor” meegeteld behoren te 
worden. 
 
Mevrouw Ripmeester wijst op de toenemende vergrijzing in Ridderkerk en vraagt hoe alle wijken 
beschikbaar blijven voor alle bevolkingsgroepen. Wethouder Den Boef bevestigt dat het goed is als alle 
wijken beschikbaar zijn voor alle soorten van bevolking. Op de vraag van mevrouw Ripmeester of dit 
betekent dat in elke wijk sociale woningbouw komt, antwoordt de wethouder dat over de invulling van de 
herstructurering nog overleg plaats moet vinden. 
Mevrouw Ripmeester pleit voor meer aandacht voor groen in de wijken. Wethouder Den Boef geeft aan 
dat de raad een aantal jaar geleden hierin keuzes heeft gemaakt. De PvdA wil deze keuzes met de kennis 
van nu nog eens onder de loep nemen. 
Op de vraag van mevrouw Ripmeester naar de milieuparagraaf en milieuambitie wijst wethouder Den 
Boef op uitdaging 8 van de structuurvisie. 
Een open polderlandschap zoals beschreven in de structuurvisie houdt in weidse vergezichten. Daarbij 
kan gedacht worden aan de Hoeksewaard en Alblasserwaard, maar niet aan het Westland. 
Mevrouw Ripmeester vraagt of en hoe evenementen gehouden kunnen worden op het Koningsplein als 
daar ook een Tramplus rijdt. Wethouder Blesgraaf geeft aan dat dit nog steeds mogelijk zal zijn. Er zullen 
wellicht wat aanpassingen gedaan moeten worden ten opzichte van voorgaande jaren, maar dat is tevens 
het geval wanneer de laatste fase van het centrumplan is uitgevoerd. 
Mevrouw Ripmeester vraagt zich af of het bouwen van woningen betekent, dat er gezinnen van elders 
naar Ridderkerk komen. Wethouder Den Boef antwoordt dat Ridderkerk deel uitmaakt van een open 
woningmarkt. Er kunnen gezinnen van elders naar Ridderkerk komen. Ook bestaat de mogelijkheid dat 
gezinnen, die nu naar bijvoorbeeld De Volgerlanden vertrekken, voor Ridderkerk behouden blijven. 
 
De heer Van Houcke vraagt of het slopen van woningen wel noodzakelijk is. Hij zou graag zien dat dit 
eerst wordt onderzocht. Wethouder Den Boef geeft aan dat dit in het overleg met Woonvisie aan de orde 
komt. Slopen is niet in de structuurvisie opgenomen. 
Op de vraag van de heer Van Houcke naar de invloed van de gemeente bij de ontwikkeling van het 
Metropolitane park Deltapoort antwoordt wethouder Den Boef, dat de burgemeester via de Stadsregio 
betrokken is en dat hijzelf regelmatig aan tafel zit. Hij zal de zorgen van de heer Van Houcke ook ter tafel 
brengen. 
De heer Van Houcke vraagt zich af wat de vervolgstap zal zijn wanneer het doortrekken van de tramplus 
niet verantwoord blijkt te zijn. Wethouder De Koning geeft aan dat instemming wordt gevraagd met het 
voorstel om de tram door te trekken over de Schoutstraat en eerst voor deze mogelijkheid de 
onderzoeken uit te voeren die voor de uitwerking van dit tracé noodzakelijk zijn. Wanneer uit de 
onderzoeken blijkt dat dit tracé niet verantwoord is, zal pas gekeken worden naar andere tracés. De 
wethouder wil echter op geen enkele wijze vooruitlopen op de resultaten van de onderzoeken. 
Op de vraag hoe het college staat tegenover een centrumring en het weren van al het autoverkeer over 
het Koningsplein antwoordt wethouder De Koning, dat hij daar geen principiële uitspraken over doet. 
Wethouder Blesgraaf geeft desgevraagd aan, dat er contact is met Hogeschool InHolland over de 
vestiging van hoger onderwijs in Ridderkerk en Barendrecht.  
Op de vraag hoe de landgoederenzone gerealiseerd kan worden terwijl deze door twee snelwegen 
doorsneden wordt, antwoordt wethouder Den Boef, dat ecologische verbindingszones inderdaad tot de 
mogelijkheden behoren. 
Als de agrariërs in de polder economische dragers kunnen zijn van de ontwikkelingen is dat zeker een 
onderdeel dat meegenomen gaat worden. 
 
De heer Meij vraagt of het mogelijk is om over de Structuurvisie te beslissen zonder Polder Nieuw 
Reijerwaard daarin te betrekken. Wethouder Den Boef geeft aan dat er in het verleden door de raad 
duidelijke besluiten zijn genomen, zoals bijvoorbeeld in het amendement is vastgelegd.  Verder hangt de 
ontwikkeling van de verschillende gebieden (Nieuw Reijerwaard en Bolnes) nauw met elkaar samen.  
Op de vraag van de heer Meij of er een terugvaloptie is wanneer de onderzoeken voor inpassing van de 
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tram in de Schoutstraat negatief uitvallen, antwoordt wethouder De Koning dat dit traject wordt onderzocht 
en dat niet bij voorbaat een voorschot wordt genomen op de uitkomst. 
Wethouder Den Boef antwoordt desgevraagd dat het college van mening is dat het maatschappelijk 
draagvlak voor de tram van een massaal nee verschoven is naar een fifty-fifty situatie, alhoewel hij 
begrijpt, dat anderen dit anders interpreteren. 
De heer Meij mist in de structuurvisie de revitalisering van bedrijventerreinen. Wethouder Den Boef geeft 
aan dat uit onderzoek is gebleken dat daartoe geen aanleiding is. De vinger wordt echter wel aan de pols 
gehouden. 

 Advies: VOOR DEBAT naar de raad.  
  
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
  

Aansluitend is er meningsuitwisseling over de structuurvisise met inwoners in de hal van het 
gemeentehuis. 
 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 september 2009, 
 de commissiegriffier,                de voorzitter, 
  

 
  

 


