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VERSLAG 

COMMISSIE SAMEN WONEN RIDDERKERK  
9 JUNI 2016 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  dhr. J. Ipskamp 

Commissiegriffier dhr. M. Slingerland 
Verslag mw. E. Pelgrom 
Fracties Partij 18Plus is afwezig, voorts zijn alle fracties vertegenwoordigd 
Burgerleden De heren D. van Beek, D. Breeman, R. van Heijst, M. Huizer en 

E. van Wolde 
Van de zijde van het college de wethouders dhr. V. Smit en dhr. M. Japenga 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4 

 
de heer H. Alefs 

 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Voor het spreekrecht heeft zich aangemeld:  
Dhr. F. Buitelaar, architect namens Verpleeghuis Salem. 
 
De heer Buitelaar werkt aan een plan rondom uitbreiding en renovatie van Verpleeghuis Salem. 
Het verpleeghuis voldoet onder andere vanwege de tweebedskamers en het gedeelde sanitair niet 
meer aan de eisen van deze tijd. De ambitie is om Salem om te vormen van een verpleeghuis tot 
een buurtschap voor wonen met zorg. 
 
Het huidige bestemmingsplan staat een bouwhoogte toe van maximaal 14,30 m. Het voorgestelde 
plan heeft aan de zijde van de Rotterdamseweg en de Vlietlaan een hoogteaccent dat 
16 m uitkomt boven de toegestane hoogte, zodat een bestemmingsplanwijziging gewenst is. De 
voorziene hoogte komt overeen met andere hoogteaccenten in Ridderkerk. De rest van de 
bebouwing sluit wat betreft nokhoogte aan bij bebouwing in de directe omgeving. Door fasering in 
de bouw is het mogelijk om bewoners op een goede manier op te vangen in tijdelijke huisvesting. 
 
De directe omgeving is al betrokken bij de bouwplannen. Op 12 mei is een presentatie gehouden 
voor personeel, familieleden, bewoners en direct omwonenden. Op 15 juni vindt opnieuw een 
voorlichtingsavond plaats. Desgevraagd door de heer Los zegt de heer Buitelaar dat nog een 
bredere kring van buurtbewoners wordt geïnformeerd. De heer Buitelaar deelt na afloop van zijn 
presentatie een flyer over het projectplan uit. Deze flyer is wordt op de website bij de 
vergaderstukken gevoegd. 
 
De heer Breeman vraagt op welke manier het parkeren wordt ingericht. De heer Buitelaar zegt dat 
op het terrein al een parkeernorm werd toegepast die boven de CROW-norm ligt. Volgens die 
hogere norm is ook in het nieuwe plan parkeercapaciteit toegevoegd. 
 
3. Vaststellen verslag commissie Samen wonen d.d. 7 april 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De actielijst bevat geen openstaande punten. 
 
Openstaande toezeggingen 1, 2 en 3 zijn afgerond. 
 
4. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen woongebouw Pilon  
Wethouder Smit geeft aan dat in de plannen een aantal wijzigingen is doorgevoerd. De 
belangrijkste daarvan is dat geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om 
bedrijfsbebouwing te realiseren. Dat komt de bereikbaarheid van de rivier en de open uitstraling 
van het gebied ten goede. Openheid heeft echter ook effect op de geluidsbelasting. Berekend is 
dat de belasting binnen de normen blijft. Voorgesteld wordt om de verklaring van geen 
bedenkingen toe te passen voor het verstrekken van de omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan. 
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De heer Los heeft de indruk dat Pilon een uitzonderingspositie krijgt doordat niet de gehele 
bestemmingsplanprocedure doorlopen wordt. Hij vreest voor precedentwerking. Hij vraagt of deze 
route er later voor zou kunnen zorgen dat de Raad van State de gemeente terugfluit. 
 
Wethouder Smit denkt dat procedureel een geschikte route wordt voorgesteld. Als zienswijzen 
worden ingediend, oordeelt de raad daarover mee. Als ze uitblijven, blijft het voorstel intact. Beroep 
bij de Raad van State kan dan niet meer verwacht worden, want daaraan dient een zienswijze 
vooraf te gaan. 
 
De heer Huizer vraagt waarom is afgeweken van het oorspronkelijke plan om parkeren inpandig te 
realiseren. Hij vreest voor hoge parkeerdruk bij evenementen, als publiek veel gebruikmaakt van 
de waterbus. 
 
Wethouder Smit zegt dat de parkeercapaciteit bij het Transferium met het plan niet wordt 
aangetast. De aanvankelijk inpandige plaatsen worden nu gesitueerd daar waar woningen en 
bedrijven konden worden gebouwd. In de ruimtelijke onderbouwing is de parkeerbalans nader 
toegelicht. 
 
De heer Ros vindt dat de ruimtelijke kwaliteit van het plan erop achteruitgaat nu gekozen is voor 
een strook parkeren langs de rivier. Hij wil weten welke procedure gevolgd moet worden voor 
parkeren op het maaiveld naast Pilon. Tot slot merkt hij op dat er grote prijsverschillen zijn tussen 
de koopparkeerplaatsen in Ridderkerk. 
 
De heer Smit vertelt dat aanvankelijk een parkeerbak op het maaiveld gepland stond, met daar 
bovenop appartementen. Van ondergronds parkeren was dus geen sprake. Met het huidige 
ontwerp ontstaat een veel opener structuur en een ruimer wandelgebied met meer mogelijkheden 
voor groen. Voor het parkeren naast Pilon kon een Wabo-procedure gevolgd worden. Bij 
verschillen in prijzen tussen parkeerplaatsen is er vaak ook een verschil in kwaliteit: buiten 
parkeren is voor de autobezitter veel minder aantrekkelijk dan binnen. Keuzes voor de inrichting 
van het parkeren hebben altijd ook te maken met de ruimtelijke onderbouwing van een projectplan. 
 
De heer Alkema verwijst naar pagina 16 van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, waar 
staat: “Voor alle appartementen/woningen van de Pilontorens zijn hogere waarden van 55 dB(A) 
vastgesteld. Het niet realiseren van het carrévormige gebouw (en de kadewoningen) geeft dan ook 
geen knelpunt ten aanzien van de reeds vastgestelde hogere waarden.” Hij vindt de formulering 
verwarrend. 
 
Wethouder Smit zegt dat een norm van maximaal 55 dB(A) geldt. De onderste verdiepingen van 
het gebouw worden het sterkst aan geluid blootgesteld. In het verleden zijn daarbij al hogere 
waarden vastgesteld dan 55 dB(A). Dat staat ook in stukken van het kadaster.  
 
De heer Los geeft aan dat hij tijdens de raadsvergadering een stemverklaring zal afgeven. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
5. Vervangende vaststelling in verband met toepassing bestuurlijke lus bestemmingsplan 
Buitengebied Ridderkerk 
Wethouder Smit zegt dat in het bestemmingsplan aanvankelijk een mogelijkheid bestond om 
kassen een vervolgfunctie te geven. Hiertegen is beroep aangetekend en dit beroep is door de 
Raad van State gegrond verklaard. Dit past ook niet binnen het gemeentelijk beleid. Dit gebrek 
wordt met het voorstel gerepareerd. 
 
Er zijn geen opmerkingen. 
  
Advies: TER VASTSTELLING 
 
6. Vaststelling bestemmingsplan Havenstraat fase 2  
Wethouder Smit merkt vooraf op dat het bouwplan ruimtelijk goed past in de huidige omgeving. 
 
De heer Ros vraagt zich af of met de plannen niet gebouwd wordt voor leegstand, aangezien er in 
Ridderkerk veel bedrijfsruimte leegstaat. 
 
Wethouder Smit zegt dat gekozen is voor een opzet voor kleinschalige, startende bedrijven met 
beperkte kantoorruimte. Daar lijkt voldoende markt voor te zijn. 
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De heer Rottier merkt op dat in de tweede alinea van het raadsbesluit wordt verwezen naar 
hoofdstuk 6 uit het bestemmingsplan (Uitvoerbaarheid), waar hoofdstuk 5 bedoeld wordt. 
 
Desgevraagd door de heer Alkema vertelt wethouder Smit dat al enige tijd beleid is dat bij 
nieuwbouw gescheiden riolering wordt aangelegd. Dat geldt ook voor de reeds gerealiseerde 
nieuwbouw in de buurt van het plangebied. Hij zal een scriftelijke toelichting verstrekken over de 
wijze waarop het gescheiden systeem wordt aangelegd. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
De commissie adviseert de raad in het raadsbesluit in de tekst achter ‘gelet op (..)’ ‘hoofdstuk 6’ te 
vervangen door ‘hoofdstuk 5’. 
 
7. Ontwerp-jaarstukken 2015 en ontwerp-programmabegroting 2017 Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen  
Wethouder Smit vertelt dat alles erop wijst dat het Koepelschap op afzienbare termijn wordt 
opgeheven. Naar verwachting is de begroting voor 2017 de laatste die wordt voorgelegd. Dit 
verklaart ook waarom de begroting beleidsarm is ingericht. Later dit jaar wordt duidelijk hoe de 
vereveningsregeling voor de gemeenschappelijke gelden voor beheer en onderhoud van groen 
vorm krijgt. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
8. Ontwerp-jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde  
Wethouder Japenga zegt dat ook voor het Natuur- en recreatieschap een beleidsarme begroting is 
voorgelegd, in verband met onzekerheden over de toekomst. In de zienswijze wordt opgeroepen 
om beheer, ontwikkeling en onderhoud ook in de toekomst zo goed mogelijk te borgen. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
9. Zienswijze ontwerpbegroting 2017 DCMR 
Wethouder Japenga zegt dat DCMR in 2017 extra aandacht zal besteden aan het klimaatakkoord, 
verbetering van werkprocessen en invoering van de Omgevingswet 
 
De heer Rijsdijk zegt namens de taakhouders dat zij kunnen instemmen met de zienswijze. 
 
De heer Rottier merkt op dat het solvabiliteitsrisico van DCMR erg schommelt. Hij vraagt een 
toelichting. De wethouder zal deze toelichting schriftelijk verstrekken. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
10. Aanpassen Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk  
Wethouder Japenga licht vooraf toe dat kinderen tot achttien jaar nu in een algemeen graf worden 
begraven. Deze graven kunnen echter na twintig jaar geruimd worden. Voor nabestaanden is dat 
zeer moeilijk. Voorgesteld wordt nu om foetus- en kindergraven voor een periode van tachtig jaar 
uit te geven. Voor foetus- en kindergraven worden geen kosten voor begraven of grafrechten 
gerekend. 
 
De heer Rijsdijk leest dat de voorgestelde regeling in principe voor inwoners van Ridderkerk geldt, 
met een hardheidsclausule voor bijzondere situaties. Hij vraagt daarop een toelichting. Ook merkt 
hij op dat voor de invordering van lijkbezorgingsrechten geen kwijtschelding wordt verleend, terwijl 
dat bij andere gemeentelijke lasten wel gebeurt. 
 
Wethouder Japenga noemt als voorbeeld van uitzonderingssituaties dat een kind kan komen te 
overlijden vlak nadat het verhuisd is naar een andere gemeente. Het is verder lastig om iets over 
de hardheidsclausule te zeggen, omdat het altijd om uitzonderingen zal gaan. De reden waarom 
voor lijkbezorgingsrechten geen kwijtschelding wordt verleend, zal de wethouder voor de 
raadsvergadering schriftelijk verstrekken. 
 
De heer Ros vraagt naar de regels voor cremeren. Wethouder Japenga zegt dat binnen de 
gemeentegrens niet gecremeerd wordt. Daarbij gelden altijd de regels van de betreffende 
gemeente. 
 
De heer Van Beek zou het onwenselijk vinden als op grond van deze regel leed in verschillende 
situaties met elkaar wordt vergeleken. Hij wil weten hoe vaak per jaar minderjarigen worden 
begraven. 
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Wethouder Japenga zegt dat het gaat om ongeveer vijf van de circa driehonderd begrafenissen per 
jaar. Als kinderen eerder overlijden dan ouders, wordt dat als onnatuurlijk ervaren. Vanuit de 
gemeente is de regeling een gebaar om te laten zien dat de samenleving er voor de nabestaanden 
is. 
 
Desgevraagd door de heer Alkema vertelt wethouder Japenga dat het voorstel uit de organisatie 
komt, en meer specifiek van diegenen die dagelijks met begrafenissen te maken krijgen. 
 
Advies: TER DEBAT 
 
11. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2016 
Omdat wethouder Kreuzenkamp afwezig is, wordt dit punt doorgeschoven naar de vergadering van 
16 juni. Vragen worden vooraf ingediend. 
 
12. Mededelingen college 
Het college heeft geen mededelingen. 
 
13. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen. 
 
14. Ter afdoening: raadstoezegging 
De raadstoezegging wordt als afgedaan beschouwd. 
 
15. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 
16. Ter kennisneming: overige stukken 
Het jaarverslag van Woonvisie is voor kennisgeving aangenomen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 augustus 2016, 
 
de commissiegriffier,     de voorzitter, 
 
 
 
dhr. M. Slingerland     dhr. J. Ipskamp 
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LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
(Bijgewerkt tot en met 09 juni 2016) 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1.      

 
TOEZEGGINGEN 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

4. 09-06-16 bestemmingsplan 
Havenstraat fase 
2 

toelichting op aanleg gescheiden 
riolering 

Smit 23 juni 

5. 09-06-16 begroting DCRM toelichting op schommelingen in 
solvabiliteit 

Japenga 23 juni 

6. 09-06-16 aanpassen 
Verordening 
Algemene 
Begraafplaatsen 
Ridderkerk  

toelichten waarom geen kwijtschelding 
wordt verleend op 
lijkbezorgingsrechten 

Japenga 23 juni 

 
  
  
 


