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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen wonen, gehouden  
op donderdag 7 april 2011 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer G. van Nes (voorzitter) en de heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Van de zijde van het college: wethouder A. den Ouden 
Tevens aanwezig:  
Bij agendapunt 3 van bureau Mobycon de heer S. van de Hulsbeek en de heer M. Ernest en 
ambtenaar de heer M. van Galen en bij agendapunt 5 van Projectorganisatie Rotterdam Vooruit de 
heer G. Draijer. 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van het onderwerp “Stand van zaken Graaf van 
Hoornestraat” als agendapunt 8b. 
Aan de wethouder wordt gelegenheid gegeven aan het einde van de vergadering een mededeling te 
doen naar aanleiding van de raadsinformatiebrief over de verstedelijkingsafspraken die ter 
kennisname is opgenomen in de bundel.  
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er zijn geen insprekers. 
 
3. Verkeersplan Ridderkerk 2011-2015, module parkeren inclusief presentatie door Mobycon  
De heer van Hulsbergen van bureau Mobycon geeft door middel van een presentatie een toelichting 
op de totstandkoming en uitwerking van de module parkeren van het verkeersplan Ridderkerk (hand-
out bijgevoegd). 
 
De parkeervisie gaat uit van de volgende ambitie: Parkeren in Ridderkerk moet optimale 
ondersteuning leveren aan alle activiteiten (gericht op bewoners, bezoekers en 
werknemers/ondernemers) die in Ridderkerk plaatsvinden. De kaders over bereikbaarheid en 
leefbaarheid uit de Structuurvisie Ridderkerk zijn hierin leidend. 
 
Hiertoe wordt een parkeerbeleid ingesteld voor het centrum, de daaromheen liggende schil en de 
woonwijken. Oplossingsrichtingen worden ingezet op basis van doelgroepen (bewoners, bezoekers, 
werknemers) en een beleidsmatige strategie (beïnvloeden, benutten, beprijzen, bouwen). 
 
Per jaar wordt bij het opstellen van de Kadernota bekeken of de voorgestelde maatregelen uit het 
uitvoeringsprogramma daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.  
 
Op vragen uit de commissie geeft de heer Van Hulsbergen de volgende aanvullende informatie. 
Een blauwe zone in het centrum in plaats van het huidige systeem is mogelijk, maar heeft nogal wat 
haken en ogen. Per saldo is het duurder, omdat een blauwe zone geen inkomsten levert en de kosten 
voor handhaving hoger zijn. Tevens daalt het gebruik van de parkeergarages.  
 
Door de vaststelling van de module parkeren stelt de raad o.a. de reguleringskaart vast met gebieden 
die als aanwijsgebied voor vergunninghoudersparkeren in aanmerking komen. In de woonwijken 
(bijvoorbeeld Drievliet) blijft het invoeren van vergunninghoudersparkeren ook mogelijk. 
Vergunninghoudersparkeren is echter vooral effectief voor het weren van vreemdparkeerders. 
Wanneer het parkeerprobleem wordt veroorzaakt door te weinig beschikbare parkeerplaatsen is 
vergunninghoudersparkeren geen effectieve oplossing. Bij vergunninghoudersparkeren geldt de 
vergunning voor de venstertijden van het betaald parkeren.  
 
In de analyse is de Koninginneweg niet als een probleemgebied van parkeren naar voren gekomen. 
De invoering van een betaald parkeerregime aan de P.C. Hooftstraat en de Kerkweg (p. 12) betreft 
niet de parkeergelegenheid bij het GOED. 
 
De wethouder geeft naar aanleiding van vragen de volgende informatie.  
Bij de start van het verkeersplan is gekozen voor een modulaire opbouw, waarbij de onderwerpen, 
waarop de modules betrekking hebben, zijn afgebakend. De verschillende modules beïnvloeden 
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elkaar. Als voorbeeld wordt genoemd dat wanneer de fietsroutes aantrekkelijk zijn (module langzaam 
verkeer) meer mensen met de fiets naar het centrum komen en de parkeerdruk lager wordt.  
 
Het parkeren van busjes in woonwijken is nog niet gereguleerd. In de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) zijn wel regels opgenomen voor kleine vrachtwagens. Op dit moment worden nog 
geen problemen ervaren met het parkeren van busjes. Indien er een probleem wordt waargenomen of 
een bewoner aangeeft een probleem te ervaren wordt begonnen met beïnvloeding door middel van 
communicatie. Regulering is altijd later nog mogelijk. 
 
De wethouder zegt toe uitsluitsel te geven over de huidige venstertijden voor straatparkeren. De 
voorgestelde tijden in de module zouden met deze tijden moeten overeenkomen. Zo niet dan 
adviseert de commissie de raad de huidige tijden op te nemen in de module. 
 
In de module is de parkeergarage Koningsplein als voorbeeld opgenomen voor de dynamische 
bewegwijzering omdat deze een duidelijke onderbezetting kent. Indien wordt overgegaan tot 
dynamische bewegwijzering zullen alle parkeergarages in het systeem moeten worden opgenomen 
voor het beste resultaat. 
 
 Advies: Ter debat naar de raad. 
 
4. Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 16 maart 2011, inzake MIRT / Rotterdam Vooruit 

inclusief toelichting door Projectorganisatie Rotterdam Vooruit  
 
Op verzoek van de commissie is de heer Draijer van projectorganisatie Rotterdam Vooruit uitgenodigd 
om een toelichting te geven op de verkenning van het project Herontwerp Brienenoord- en 
Algeracorridor. De PvdA heeft een gespreksnotitie geschreven. 
 
De presentatie, waarvan de hand-out is bijgevoegd, geeft een korte samenvatting van het verloop van 
en de resultaten van de verkenning. Op dit moment wordt geen besluitvorming verwacht. Het 
realiseren van twee oeververbindingen als alternatief voor het lokale en regionale verkeer is de beste 
oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem in de regio. Deze oplossing heeft een redelijk goede 
kosten-baten verhouding, maar gaat ten koste van landschap en groen. Lokaal verkeer is het verkeer 
dat zowel herkomst als bestemming heeft binnen de oostflank, regionaal verkeer is het verkeer dat 
herkomst óf bestemming heeft in de oostflank (donkergrijze gebied op dia 6). 
 
In mei 2011 moet uit het bestuursoverleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 
Transport) een besluit worden genomen over de mogelijke bekostiging (in ieder geval na 2020). 
Uitwerking (o.a. mogelijke ligging van de oeververbinding) is pas veel later aan de orde.  
 
De heer Draijer geeft antwoord op de vragen uit de gespreksnotitie. 
 In de verkenning is bewust rekening gehouden met de leefbaarheidseffecten en milieueffecten in 

Ridderkerk. 
 In bestuurlijke overleggen is de Structuurvisie van Ridderkerk nadrukkelijk aan de orde gekomen. 

Bovendien worden in de MIRT verkenning alle bekende ruimtelijke plannen meegenomen. De 
heer Draijer gaat voor de volledigheid na of bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is meegenomen in 
het MIRT. 

 De aanleg van de A4 Zuid is niet meegenomen in het MIRT. De heer Draijer geeft aan dat de 
aanleg van deze weg slechts een kleine bijdrage zou leveren aan de oplossing van het probleem. 

 Het openbaar vervoer is onderdeel van het masterplan Rotterdam Vooruit. Het project heet 
Kwaliteitssprong OV op Zuid (Zie www.rotterdamvooruit.nl). 

 Voordelen voor Ridderkerk van de aanleg van een oeververbinding aan de oostflank zijn: grotere 
bereikbaarheid van het gebied; minder tijdverlies vanwege omrijden, opvang van toekomstige 
groei van het autoverkeer, verbinden van gebieden (bijv. met groengebied Krimpenerwaard). 

 In het verkeerskundig model RVMK zijn alle effecten doorgerekend. Hierbij is ook rekening 
gehouden met bekende plannen. Op termijn zullen de effecten ook nog doorgerekend worden met 
het nationale verkeersmodel dat momenteel wordt herijkt. 

 In het besluitvormingstraject is de eerste mijlpaal het Bestuurlijk Overleg MIRT in mei. Daarin zal 
een besluit worden genomen over (mogelijke) bekostiging van de verkende maatregelen. 

 
De heer Japenga mist in de presentatie de oorzaak van de groei van de verkeersstromen. Wellicht is 
het mogelijk om die ook aan te pakken. De heer Draijer legt uit dat de groei voor een groot deel wordt 
veroorzaakt door de groei van het autobezit. De Stadsregio voert al projecten uit op het gebied van 
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mobiliteitsmanagement. Een voorbeeld is het anders inzetten van reiskostenvergoedingen. In de 
verkenning van de aanpak van de Brienenoord- en Algeracorridor is al uitgegaan van een 
verkeersreductie van 5% door dynamische verkeersbewegwijzering en 5% door het uit de spits halen 
van auto’s. Als dit niet wordt gehaald is het probleem nog groter. 
Op verzoek zal aan de fracties een gedrukte versie van het uitgebreide onderzoeksrapport worden 
toegestuurd. 
 
Op de vraag van de heer Smit welk effect de invoering van het rekeningrijden had kunnen hebben op 
de verkeersstromen antwoordt de heer Draijer dat als vuistregel werd uitgegaan van 5% minder 
verkeer. De invloed zou daarmee substantieel zijn en mogelijk een brug minder nodig maken. 
De baten zijn in deze verkenning alleen nog op basis van reistijdvermindering, waaraan een financiële 
waardering is gekoppeld. 
 
Mevrouw Ripmeester vraagt of al duidelijk is waar een eventuele oeververbinding zal moeten komen. 
De heer Draijer geeft aan dat dat pas bij de uitwerking aan de orde zal zijn. Een zoekgebied is nog 
niet afgebakend. 
 
De commissie verzoekt aan de hand van de actualiteit (in ieder geval na het bestuurlijk overleg in mei) 
door de wethouder te worden geïnformeerd. 
 
Advies: Ter debat naar de raad  
 
5. Overeenkomst procesafspraken Nieuw Reijerwaard 
Aan een overzicht van de processtappen inclusief de mogelijkheden voor beïnvloeding door de raad 
wordt gewerkt. Er is al wel een globale planning. Van de planning in het plan van aanpak is al 
afgeweken. Als de planning definitief is krijgt de raad deze. De wethouder stelt in dit geval kwaliteit 
boven snelheid.  
 
De commissie geeft aan dat debat in de raad niet nodig is. Wel wordt waarde gehecht aan het 
(opnieuw) onder de aandacht brengen van de zorgpunten van Ridderkerk.  
De wethouder benadrukt dat het college nog niet op eigen gelegenheid heeft getekend om juist dit 
mogelijk te maken. 
 
De heer Neuschwander benadrukt de bestaande zorgen rondom de ontsluiting van het gebied.  
 
Mevrouw Ripmeester vraagt aandacht voor de groenstroken. 
 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat het aanpassen van de overeenkomst lastig is, maar in de 
contacten zal hij de zorgpunten meenemen en niet afwachten tot de gemeenschappelijke regeling is 
ingesteld. 
 
De heer Meij stelt voor om vanuit de provincie (trekker van het proces) de straks nieuw benoemde 
gedeputeerde uit te nodigen om in de commissie een toelichting te laten geven op het proces en de 
zorgpunten van Ridderkerk te bespreken. Wethouder Den Ouden gaat na of dit mogelijk is. 
 
De wethouder is niet bekend met het positief alternatief van de vereniging Polder Nieuw Reijerwaard. 
Omdat er nog geen bestemmingsplan is, kon er volgens de wethouder geen sprake zijn van een 
alternatief. 
 
Advies: Niet bespreken in de raad 
 
6. Vaststellen verslag vergadering commissie “Samen wonen” van 10 maart 2011  
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Toezegging 1 Bestemmingsplan Donckse velden is afgedaan door toezending van de gevraagde 
informatie. 
Toezegging 2 Kosten aanleggen geluidsschermen is afgedaan door het toezenden van de gevraagde 
informatie. De wethouder heeft meegedeeld, dat de kosten voor plaatsing van schermen tegen fijnstof 
en stikstofdioxide geschat worden op € 5.580.000,-- (prijspeil 2001).  
 
7. Elektrische oplaadpunten  
De heer Japenga pleit in zijn gespreksnotitie voor soepelheid bij het verlenen van vergunningen voor 
het plaatsen van een laadpaal in de buurt van particulieren die een elektrische auto hebben 
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aangeschaft. Hij wijst daarbij op het gevaar van het opladen van een elektrische auto via het gewone 
stroomnet. 
In de discussie wordt het volgende duidelijk.  
Een laadpaal op een openbare parkeerplaats geeft geen recht tot parkeren voor mensen met een 
elektrische auto. 
Verschillende fracties pleiten voor het houden van een pilot voordat tot algemene invoering wordt 
overgegaan. De heer Meij is van mening dat Ridderkerk niet het wiel moet gaan uitvinden. 
De heer Japenga pleit ervoor om, mede gezien de problemen met de luchtkwaliteit in Ridderkerk, als 
gemeente juist voorop te lopen. 
 
Wethouder Den Ouden wijst erop dat de aanvragers ook een economisch motief hebben, aangezien 
de gebruikers de komende drie jaar niet voor de stroom hoeven te betalen. 
 
8. Eventuele mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen (Koepelschap Buitenstedelijk 

groen; DCMR; Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde; OLIVER) (informatie-uitwisseling) 
De wethouder doet de volgende mededelingen. 
Het Koepelschap en het Recreatieschap zijn druk bezig met het invulling geven aan de kortingen die 
door de gemeenten zijn opgelegd. 
Het recreatieschap werkt aan een nieuwe gebiedsvisie. 
Het werkplan van de DCMR zit in de bundel. Daarover zijn geen extra mededelingen. 
OLIVER betreft voor Ridderkerk voornamelijk het Voortgezet Onderwijs voor Volwassenen (VAVO). Er 
wordt gewerkt aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling die binnenkort aan de raad zal worden 
voorgelegd. 
 
8b. Stand van zaken Graaf van Hoornestraat 
Op vragen uit de commissie geeft de wethouder de volgende informatie. 
De bouw van De Reijer ligt op schema. Bestuurlijk is dit proces voor de gemeente afgerond. Het 
krediet is verleend.  
 
De op 29 maart jl. gehouden bijeenkomst was geen participatiebijeenkomst. Naar aanleiding van veel 
reacties vanuit de buurt op de plannen is besloten om een bijeenkomst te organiseren tussen de 
partijen (ontwikkelaar, schoolbestuur, buurtbewoners)om informatie uit te wisselen. De gemeente 
wilde daarbij niet sturend aanwezig zijn. De wethouder is daarom niet aanwezig geweest, ondanks het 
feit dat hij de uitnodigingsbrief had ondertekend. 
Als uit de bijeenkomst iets voortkomt dat wijziging van het bestemmingsplan vraagt dan zullen de 
partijen naar de gemeente komen. Op dat moment zal de gemeente zich een mening vormen over de 
gepresenteerde plannen. 
 
9. Rondvraag leden  
Mevrouw Van Nes stelt de commissie voor een presentatie te laten verzorgen over Cleanscreens.  
De commissie stemt hiermee in, maar benadrukt dat het geen commerciële presentatie moet zijn. 
Doel moet zijn voor kennisoverdracht. 
 
Ter kennisneming: 
Naar aanleiding van de Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 9 maart 2011, inzake Stand van 
zaken verstedelijkingsafspraken Stadsregio doet de wethouder kort verslag van het overleg op 
16 maart jl. Er zijn twee conclusies getrokken: 
1) Met elkaar staan de gemeenten voor dezelfde woningproductie als de afgelopen jaren. In het licht 

van de huidige economische situatie zal hier nader naar gekeken worden. Het overleg heeft voor 
Ridderkerk geen aanleiding gegeven om de aantallen, zoals die aan de Stadsregio zijn 
toegestuurd, te wijzigen. 

2) Er is een aantal gemeenten waarin de voorraad sociale woningbouw te hoog of te laag is ten 
opzichte van de gehele voorraad. Regiobreed wordt uitgegaan dat 25% van de totale woningbouw 
bestemd is voor sociale woningbouw.  

 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 23.10 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2011, 
de griffier,      de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot en met 7 april 2011 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 07-04-11 Module Parkeren  De wethouder geeft uitsluitsel over de huidige 
venstertijden voor betaald straatparkeren. 

Den 
Ouden 

vóór 20 april 
2011 

 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 31-08-10 Evaluatie 
huurgewenning 

Op een later moment zal door commissie en 
wethouder op de evaluatie worden ingegaan 

Commissie 
griffier 

vóór de zomer 
vakantie 2011 

2. 11-11-10 Ridderkerklijn agenderen tbv Stand van zaken Voorzitter & 
commissie-
griffier 

 

  
 


