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 Verslag van de openbare vergadering van de 
 Commissie Samen wonen, gehouden op 
 dinsdag 13 januari 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 en P.J.H.M. de Koning 
  
 Tevens aanwezig:  
 Mevrouw S. Jonkman - Bervoets en de heer R.A.A. Boom (afdeling Stedelijke Ontwikkeling) 
  
 1. Opening 
 Dhr. Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
 2. Vaststelling verslag vergadering commissie Samen wonen van 9 december 2008 
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
 Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
 - Toezegging 1: verkoop van Pand Noordstraat 56 is afgedaan met een e-mail en vervalt. 
 - Toezegging 3: divers - meetgegevens; de streefdatum is voorbij en vervalt. De toezegging blijft staan. 
 - Toezegging 10: baggerwerkzaamheden Oosterpark; de wethouder komt hier in de volgende 

commissievergadering uitgebreid op terug. 
  
 Ten aanzien van de Lijst van aandachtspunten worden geen opmerkingen gemaakt. 
  
 3. Spreekrecht agendapunt 4, 5 en 6 voor hen die zich hebben aangemeld  
 Er zijn geen insprekers. 
  
 4. Initiatiefvoorstel Leefbaar Ridderkerk tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 

(ruimplicht hondenpoep) 
 De indiener, dhr. Koppes, geeft een korte toelichting op het voorstel. Het voorstel betreft een algemene 

opruimplicht van hondenuitwerpselen en de verplichting om een plastic zakje of zakjes bij zich te hebben. 
Het doel van het voorstel is qua regelgeving meer duidelijkheid aan de hondenbezitter te geven en een 
regelgeving in te voeren die beter is te handhaven dan de huidige regeling. Dhr. Koppes heeft onderzoek 
gedaan bij andere gemeenten, die ook een dergelijke bepaling kennen (o.a. Eindhoven, Amsterdam en 
Lansingerland), over de uitvoering van deze bepaling. Deze achtergrondinformatie zal hij aan de overige 
fracties doen toekomen.  
 
In antwoord op vragen van de commissie geeft dhr. Koppes de volgende aanvullende informatie. Op de 
uitrengebieden zal ook een opruimplicht gaan gelden. De bepaling zal de ”pakkans” van vervuilers 
vergroten. Na invoering kunnen overtreders in een overgangsperiode eerst worden aangesproken en 
geïnformeerd, na die periode kan worden geverbaliseerd. Helaas zullen er altijd mensen blijven die de 
regels overtreden. Als dit voorstel wordt aangenomen hoeft het amendement van Depo-Dogs geen 
uitvoering meer te krijgen. In Amsterdam zijn de Depo-Dogs weer afgeschaft. Reden was onder andere 
de vandalismegevoeligheid. Het beschikbaar stellen van ruimmiddelen vindt dhr. Koppes geen taak van 
de overheid. Het eventueel afschaffen van de hondenbelasting staat buiten dit voorstel. Als het gebod 
wordt nageleefd kan hier te zijner tijd over worden gedacht. De strafmaat is niet buitenproportioneel. 
Over de mogelijke wettechnische onvolkomenheden heeft dhr. Koppes nog geen duidelijkheid gekregen. 
Donderdag spreekt hij hierover met een ambtenaar. Op dit moment heeft hij hier nog geen duidelijkheid 
over. Dhr. Koppes verzoekt het college vóór besluitvorming over zijn initiatiefvoorstel niet tot aanschaf van 
de depo-dogs over te gaan. 
 
Dhr. Den Boef antwoordt dhr. Koppes dat er geen specifieke criteria zijn geformuleerd voor de aanwijzing 
van uitlaatstroken. Het uitgangspunt was indertijd wel dat deze stroken zo min mogelijk overlast zouden 
geven. Inmiddels heeft hij gehoord, dat men bij sommige stroken wel overlast heeft. Als depo-dogs 
worden geplaatst zullen deze stroken extra worden schoongemaakt. Met de depo-dogs geeft het college 
uitvoering aan het door de raad vastgestelde amendement. Het verbaast de wethouder dat een raadslid 
pleit voor niet uitvoering.  
 

 Advies: VOOR DEBAT naar de raad.  
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 5. Vaststelling Welstandsnota Ridderkerk 2009 
 Dhr. Den Boef geeft aan dat met deze nota voor de burger aan “de voorkant” duidelijker is wat wel en niet 

kan. De nota moet niet worden gezien als eindproduct van de deregulering, maar als tussenstand. De 
ambtelijke afdeling is altijd bereid om vragen van burgers te beantwoorden of de nota toe te lichten indien 
nodig. De wijzigingen ten opzichte van de vorige nota zijn opgenomen in de bijlage. Ook dit jaar zal weer 
een rapportage verschijnen over de uitvoering van het welstandsbeleid. Dhr. Neuschwander doet de 
suggestie voor een tweejaarlijkse rapportage. Dhr. Den Ouden geeft in overweging de jaarlijkse 
rapportage te handhaven. Evenals de raad dit niet was, is het college geen voorstander van geheel 
welstandvrije zones. De adviesgroep Ont-moeten heeft geadviseerd geen welstandsvrije-zones aan te 
wijzen. De voorgestelde wijzigingen zijn met de welstandsgedelegeerde besproken. 

  
 Advies: VOOR DEBAT naar de raad.  
  
 6. Stand van zaken Slikkerveer Zuid-Oost 
 Dhr. De Koning meldt dat, in verband met de feestdagen en de weersomstandigheden (vorst in de grond), 

de afgelopen 6 weken minder activiteiten hebben plaatsgevonden. Inmiddels is het eerste perceel 
gesloopt en wordt dit bouwrijp gemaakt. De ambitie is nog steeds het aantal woningen op  
1 januari 2010 te halen. In het periodiek overleg met Woonvisie vraagt de gemeente steeds aandacht voor 
die mensen die moeten verhuizen en voorzieningen in de woning hebben. 

  
 7. Rondvraag leden 
 Geen 
  
 De voorzitter schorst de vergadering tot 21.00 uur 
  
 8. Spreekrecht agendapunt 9 (Ridderkerk Visie 2020) voor hen die zich hebben aangemeld 
 Een overzicht van de 12 insprekers en hun bijdragen zijn als bijlage bijgevoegd. 
  

Naar aanleiding van de door de commissieleden gestelde verduidelijkingsvragen wordt nog het volgende 
opgemerkt. 
 
1) Mw. Van Wijngaarden heeft in polder Nieuw Reyerwaard het liefst geen bedrijfsterrein. Als het er toch 

moet komen, wil de Vereniging polder Nieuw Reyerwaard meedenken over de inrichting. Zij bevestigt 
dat zij de voorwaarden in het amendement in de visie opgenomen wil zien. Ondanks gesprekken met 
het college is de vereniging nog niet gerust ten aanzien van de ontwikkelingen rond de boomgaard. De 
businesscase heeft de vereniging via de Stadsregio ontvangen en heeft ze geplaatst op de eigen 
website. 

3) Volgens dhr. Jongenotter is Fresh World al tevreden met een bedrijfsterrein van 20 a 30 hectare. 
4) Dhr. Van Gameren vindt dat er geen sprake is van participeren, maar van informeren. Dat zo weinig 

mensen de openbare bijeenkomsten hebben bezocht, wordt volgens hem veroorzaakt door het gevoel 
dat toch niet geluisterd wordt en alles al is beklonken. De visie rond de wijken acht hij persoonlijk een 
sprookje. We wonen in een te verstedelijk gebied. De visie rond de waterbinding vindt hij erg goed, dit 
is een kracht van de gemeente. Hij blijft voorstander van het houden van een referendum. 

5) Dhr. Stout zal zorgen dat zijn schets voor een wandelpromenade aan de raadsleden wordt gemaild (is 
bij zijn bijdrage gevoegd). 

  
 9. Ridderkerk Visie 2020 
 Over de inspreekreacties en de procedure worden de volgende opmerkingen gemaakt. 

 
Dhr. Den Boef geeft aan dat de businesscase een regionaal document van de Stadsregio is. Aan de hand 
van dit document voert de Stadsregio overleg met het rijk over de financiële bijdragen. De gemeente gaat 
over het bestemmingsplan. 
 
Dhr. Boom laat weten dat de provincie bezig is met de ontwikkeling van een provinciale ruimtelijke visie. 
Daarbij wordt rekening gehouden met het rijksbeleid. Over deze visie is nog niet veel bekend. Er zijn nog 
geen signalen ontvangen dat de provincie er heel anders in zit dan de gemeente. De tekening die bij de 
businesscase is gevoegd, is een voorbeeldtekening en bevat een oud idee. De boomgaard valt binnen het 
bufferzone-gebied dat de raad als zodanig wil handhaven. Dit is ook rijksbeleid. De wethouder geeft aan 
dat het niet verstandig was deze tekening bij de businesscase te voegen omdat daardoor alleen maar 
verwarring ontstaat. 
Met betrekking tot de boomgaard geeft dhr. Den Boef aan dat de eigenaar uitdrukkelijk heeft toegezegd 
bomen te zullen terug planten. Dhr. Den Boef heeft geen dwangmiddelen om dit te realiseren. Hij is dus 
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wel afhankelijk van de toezegging. Conform het huidige bestemmingsplan zal het wel een boomgaard 
moeten blijven. De wethouder zal binnenkort weer met de eigenaar gaan praten. 
Naar aanleiding van de bijdrage van dhr. Plaisier merkt dhr. Den Boef op het te waarderen dat agrariërs 
willen meedenken. De gemeente krijgt nu berichten dat al voor 20 hectaren belangstelling zou bestaan bij 
bedrijven.  
 
Dhr. Boom geeft aan dat bij de startnotitie voor dit traject een communicatieplan was gevoegd waarmee 
de raad heeft ingestemd. Hoe dit is uitgevoerd is te lezen in een verslag dat bij de visie is gevoegd. De 
agrariërs waren niet uitgenodigd voor de expertmeetings. De agrarische sector is niet opgenomen als 
economische sector maar als “invullers” van het landschap. Uiteraard zijn agrariërs ook welkom geweest 
bij alle bijeenkomsten voor de inwoners. 
 
Op de vraag van dhr. Van Houcke over de vaststelling van het communicatieplan voor het verdere verloop 
van de procedure antwoordt de wethouder, dat dit onder verantwoordelijkheid van het college valt. Het 
college wil het plan graag in samenwerking met het raadsteam opstellen en uitbrengen. Het college is 
voornemens hierbij ook externe deskundigheid in te schakelen. Of er uiteindelijk voldoende 
maatschappelijk draagvlak is, is volgens de wethouder ter beoordeling aan de raad. 
 
Het bevreemdt dhr. Den Ouden dat eerst een uitspraak van de raad wordt verwacht en daarna het stuk 
voor participatie wordt voorgelegd. Door deze keus kan één van de partijen in een zekere verlegenheid 
worden gebracht. De wethouder geeft aan dat ook het afgelopen halfjaar met inwoners is gesproken. Het 
college vraagt de raad nu of volgens de raad op dit moment de juiste keus wordt gemaakt. Als fracties nu 
al weten in juni anders te denken dan nu in de visie staat, dan is het handig dit nu reeds te weten. Na 
behandeling op 22 januari a.s. begint men met verdere uitwerkingen. Met die uitwerkingen zal de visie in 
juni voor vaststelling aan de raad worden voorgelegd. 
 
De verdere behandeling geschiedt aan de hand van de vier thema’s genoemd op blz. 34 van de visie. 
 

 Thema 1 De wijk centraal 
 
Dhr. Den Boef geeft aan, dat het intensiveren van bedrijvigheid in de wijk vooral een punt is van kijken 
waar de mogelijkheden liggen. Hij denkt met name aan de vestiging van kleinschalige ambachtelijke 
bedrijven. 
 
Dhr. Den Ouden merkt op, dat deze visie net als “Sterke wijken, vitale gemeente” uitgaat van een 
onevenwichtig woningbestand. Bij deze laatste visie werd duidelijk, dat de Stadsregio een eigen plan had 
voor onze woningvoorraad. Op zijn vraag hoeveel autonomie de gemeente nu heeft, antwoordt dhr. Den 
Boef dat we enerzijds opkomen voor de eigen gemeente, maar dat we anderzijds ook deel zijn van een 
regio. De uitkomsten van het woonwensenonderzoek zijn deels bij de visie betrokken en moeten nader 
uitgewerkt worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebied Boelewerf / Huys ten Donck. Een keus voor 
renovatie of sloop is volgens de wethouder een, twee, drie niet te maken.  
 
Gevraagd wordt toe te lichten waarom de wijk Drievliet het risico loopt “af te glijden”.  
Dhr. Boom laat weten dat in deze wijk de achterzijden veelal gericht zijn naar de openbare weg. Als deze 
achterzijden niet goed worden onderhouden, treedt verarming op en zie je vaak achteruitgang van het 
algehele onderhoud. 
 
Vragen die schriftelijk zijn gesteld, zullen nog worden beantwoord en via de griffie naar alle raadsleden 
worden gestuurd. 
 
Naar aanleiding van de bijdrage van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad antwoordt dhr. Den Boef op de 
vraag van mw. Ripmeester, dat de mens centraal staat in de visie en dat daarom de wijk als uitgangspunt 
wordt genomen. 
 
Dhr. Van Houcke ziet het milieu niet terug in de nota en vraagt zich af hoe een gezond en duurzaam 
Ridderkerk gerealiseerd kan worden zonder milieuafdeling. Dhr. Den Boef geeft aan dat duurzaamheid en 
het milieu bij alle punten aan de orde komen. De milieuvisie is erbij betrokken door de kansen te pakken 
die er waren. Dhr. Den Boef deelt de mening dat het aspect leefbaarheid veel aandacht moet krijgen. 
 

 Thema 2 ondernemende kern 
 
Naar aanleiding van een vraag van mw. Ripmeester laat dhr. Den Boef weten dat het college de 
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geformuleerde visie t.a.v. het zwembad niet deelt. Over genoemde optie zal het college niet verder 
nadenken. Het college houdt vast aan de huidige plannen met betrekking tot het zwembad. Volgende 
week zal de raad hierover nog een aanvulling krijgen. 
 
Dhr. Van Houcke mist de in een motie gevraagde vestiging van een MBO en HBO in de visie. Dhr. Boom 
geeft aan dat hierover met het onderwijsveld is besproken. De gemeente heeft geen invloed op een 
eventuele vestiging. Het onderwijsveld heeft laten weten al moeite genoeg te hebben om bestaande 
MBO-leerrichtingen te handhaven. Het onderwijsveld ziet wel iets in een clustering van LBO en MBO 
leerrichtingen. Op de vraag van dhr. Van Houcke of met de beide grote HBO-instellingen in Rotterdam 
wordt gesproken, antwoordt dhr. Boom dat daarmee via de beide Scholengemeenschappen Farel en 
Gemini contact is geweest. 
 

 Thema 3 Mobiliteit op maat  
 
Dhr. Den Boef geeft aan, dat de mogelijkheid voor het doortrekken van de tram na het centrum is 
uitgevoerd op verzoek van de raad. De laatste ontwikkelingsfase van het centrumplan is nu gesplitst in 
twee delen. In het tweede deel zou een alternatieve route voor de tram kunnen worden opgenomen. 
  
Op de vraag waarom doortrekken door het centrum nu wel mogelijk is, laat dhr. Boom weten dat dit de 
eerdere variant C is en indertijd al was aangemerkt als een van de beste tracés. Voorwaarde was echter 
dat gebruik werd gemaakt van een vrije baan. Die voorwaarde is nu voor zo’n 330 meter vervallen. Dit is 
bekeken door bureau BVR en de Stadsregio en advies is gevraagd van een onafhankelijk bureau. Dit 
bureau heeft een veiligheidstoets uitgevoerd en deze was positief (ligt ter inzage bij de griffie).  
 
Dhr. Boom zal het besluit opvragen dat de Stadsregio heeft genomen naar aanleiding van het door de 
raad uitgebrachte advies over het tramtracé. 
 
Dhr. Boom geeft aan hoe het tracé via het parkje in het centrum en het terrein van Trelleborg uitkomt op 
de Vlietlaan. Trelleborg zal een deel van de gronden en opstallen moeten herstructureren. Eind 
Molensteeg staan 3 woningen die zullen moeten worden gesloopt. Twee ervan zijn van de gemeente.  
 
Dhr. Van den Berg is verbaasd dat pas na de vaststelling van de Structuurvisie gekeken wordt hoe de 
verkeersafwikkeling in het centrum kan worden geregeld. Hij wil hierover een rapport vóór juni dit jaar. 
Dhr. Boom laat weten dat de verkeersafwikkeling in het centrum geen relatie heeft met de tracékeus. Een 
eerdere beoordeling van de verkeersafwikkeling is niet mogelijk omdat er eerst inzicht dient te zijn in de 
herstructureringsvisie van Stichting Woonvisie m.b.t. het centrum. 
 
Dhr. Den Ouden merkt op dat de verwachte toename van reizigers in de diverse studies steeds minder 
wordt. In de voorliggende visie is het 4%. Hij vraagt of dat gewijzigde beeld nog invloed heeft gehad op de 
tracékeus. Dhr. Boom gaat dit na. 
 
Dhr. Van den Berg verwijst naar de percentages op blz. 16 en wil daarvan een onderbouwing. Hij vraagt 
om een presentatie aan de raad vóór de visie wordt vastgesteld. Dhr. Boom gaat na wat hiermee te doen. 
 
Dhr. Den Boef merkt op dat de potentie van een tramverbinding naar Barendrecht in de visie is genoemd, 
maar dat deze op dit moment te weinig is om te pleiten voor een tramverbinding. Hij geeft desgevraagd 
aan dat het zelfstandig afwaarderen van de Rotterdamseweg, zonder aanvullende maatregelen, op dit 
moment niet verstandig is. 
 

 Thema 4 verbindend landschap  
 
Dhr. Den Boef doet zijn best om het beschikbare groen te behouden door dit regelmatig te bespreken en 
de ambities voor de groenzones offensief in te brengen. 
 
Advies: voor DEBAT naar raad 

  
 De voorzitter sluit de vergadering om 00.21 uur. 
  
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 februari 2009, 
  
 de commissiegriffier,         de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 13-01-2009 

 
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. 

Den Boef  

2 18-10-07 Divers De commissie schriftelijk te informeren over de 
kosten van de meetgegevens en de rapportages 
luchtkwaliteit.  

Den Boef  

3 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  

4 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  

5 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  

6 17-06-08 2 programmamonitor 
2008 

Nagaan of voor het meten van de effectindicator 
“het veiligheidsgevoel van schoolgaande 
kinderen en hun ouders is toegenomen” een 
nulmeting wordt uitgevoerd. 
 

Den Boef  

7. 30-09-08 Beleidskader 
Duurzaam Beheer 

Nagegaan wordt of de situatie rond de vijver 
achter de Ringdijk betrokken is bij de schouw 

Den Boef  

8. 30-09-08 Evaluatie duurzaam 
veilig verkeer 

De doorgang van de brandweer door de Paul 
Krügerstraat wordt bekeken. 

De Koning  

9. 09-12-08 Baggerwerkzaamhe
den Oosterpark 

De wethouder zal in de commissievergadering 
van januari 2009 mededeling doen van de 
werkzaamheden. 
 

Den Boef 10 feb. 09 
 

 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 19-10-06 Plaatsing 
windturbines 

Bezoek brengen aan een windturbinepark op een 
moment dat het nader onderzoek bekend is.  
 

Den Boef  

2. 07-06-07 
15-01-08 

Startbrief 
Slikkerveer z-o 

Agenderen van de startbrief voor alle 
vergaderingen van deze commissie in 2008.  
 

Griffie Elke 
vergadering 

3. 19-06-08 Programmarekening 
2007 

Binnenkort zal met de raad gesproken worden 
over de grondprijzen 
 

Den Boef  

4. 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 2009 

5. 09-12-08 Milieubeleidsplan en 
Programmamonitor 
 

In de Programmamonitor zal worden aangegeven 
wat wel en wat niet uitgevoerd 

Den Boef  

  
 


