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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen wonen, gehouden  
op donderdag 10 februari 2011 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer G. van Nes (voorzitter) 
De heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Van de zijde van het college: de wethouders A. den Ouden en H. Dokter (agendapunt 5) 
Tevens aanwezig t.b.v. agendapunt 3: de heer C. Kwantes namens Goudappel Coffeng 
 
1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
a) de heer W. de Ridder, voorzitter Wijkteam centrum, inzake agendapunt 2, (participatie) 
verkeerscirculatieplan centrum.  
Op vragen vanuit de commissie geeft de heer de Ridder de volgende aanvullende informatie. Voor 
een goede participatie is voldoende tijd nodig. Tevens verwijst hij naar een visie op het centrum die in 
de wijk is gemaakt, die hij graag aan de raadsleden wil doen toekomen. 
 
b) mevrouw M. van Wijngaarden, namens Vereniging polder nieuw Reijerwaard, inzake nieuw 
Reijerwaard en Deltapoort. De commissie heeft geen vragen. 
 
De bijdragen zijn bij het verslag gevoegd. 
 
2. Resultaten verkeerscirculatieplan centrum Presentatie GoudAppel Coffeng 
Wethouder Den Ouden schetst het verloop van de totstandkoming van het verkeerscirculatieplan 
centrum Ridderkerk. Bij de vaststelling van de Structuurvisie in 2009 zijn drie moties ingediend over 
een uit te voeren onderzoek naar de verkeerscirculatie in het centrum en de gevolgen van plannen op 
deze circulatie. Er is een onderzoek gestart, waarvan op 30 maart 2010 de voorlopige resultaten in de 
commissie Samen wonen zijn gepresenteerd aan de nieuwgekozen raadsleden. Enkele fracties 
hebben toen aangegeven dat het onderzoek afgemaakt zou moeten worden, maar dan zonder dat 
rekening zou worden gehouden met de tram (aangegeven was, dat dit tot de mogelijkheden 
behoorde). Het huidige college heeft na de zomer van 2010 opdracht gegeven het onderzoek af te 
ronden met weglating van de tram. Op basis van de bekende gegevens en contacten met de 
bewoners tot dan toe is het plan afgerond tot het huidige voorstel. 
 
De heer Kwantes van Goudappel Coffeng geeft in het kort een samenvatting van het 
verkeerscirculatieplan (sheets van de presentatie zijn bijgevoegd). Het eindadvies is te kiezen voor de 
ontwikkeling van een dorpsring en niet voor een (kleine) centrumring. Daarbij zijn de ingrediënten voor 
het succesvol functioneren van de dorpsring aangegeven (zie bijlage). De realisatie van de 
maatregelen moet geschieden op korte, middellange en lange termijn. De maatregelen hebben het 
meest effect als zij in samenhang worden uitgevoerd. 
 
Op vragen vanuit de commissie geeft de heer Kwantes de volgende informatie.  
 
Wanneer de Rotterdamseweg zou worden afgewaardeerd moet deze onder beheer van de gemeente 
vallen. Het Waterschap zal de weg dan moeten overdragen aan de gemeente. Hierover zijn nog geen 
afspraken met het Waterschap gemaakt. Het Waterschap is al wel op de hoogte van de intenties van 
Ridderkerk met deze weg vanuit de Structuurvisie. Kosten voor investeringen aan deze weg komen 
dan voor rekening van de gemeente. Voor maatregelen die bijdragen aan provinciale en landelijke 
belangen zijn subsidies beschikbaar.  
 
Vanwege de schaal van Ridderkerk bestaat er weinig reden om aan te nemen dat het verkeer toch zal 
kiezen voor een binnenring. Het is van belang geen “dogmatische” dorpsring aan te leggen, maar een 
organische structuur te scheppen, waarin de auto het centrum wel binnen kan. Doorgaand verkeer zal 
liever de dorpsring kiezen. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit werkt. Een gelijktijdige aanpassing van 
het middengebied is wel een voorwaarde voor het slagen hiervan. 
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Op vragen van de heer Japenga over de belasting van de Burgemeester de Zeeuwstraat geeft de 
heer Kwantes aan dat in de berekeningen uitgegaan is van het slechtste scenario. Daaruit blijkt dat 
voor deze straat voldaan zal worden aan de wettelijke normen. Het wordt wel drukker. Bovendien blijft 
het van belang om de ontwikkelingen op verkeersgebied te blijven monitoren om indien nodig tijdig 
aanpassingen te doen. De maatschappelijke belasting (o.a. geluidhinder, CO2 uitstoot, aanpassing 
infrastructuur) van de dorpsring is kleiner dan bij de andere varianten. 
 
Op vragen over verschillende specifieke punten en maatregelen (bijvoorbeeld aansluiten Klaas 
Katerstraat/Rotterdamseweg) geeft de heer Kwantes aan dat in veel gevallen een aanpassing van de 
fysieke ruimte pas effect heeft als dit wordt doorgevoerd in samenhang met andere maatregelen, 
bijvoorbeeld verlagen van de maximum snelheid. De voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op 
bewezen concepten, zoals shared space.  
 
Op de vraag of voor de realisatie bijna 20 jaar nodig is geeft de heer Kwantes aan dat afhankelijk van 
verschillende factoren (bijvoorbeeld economische ontwikkeling) eerder realisatie van het totale plan 
mogelijk is. De voorgestelde uitvoering vindt gefaseerd plaats. Aansluiten bij al geplande of 
noodzakelijke werkzaamheden kan kosten en overlast besparen. 
 
Wethouder Den Ouden geeft desgevraagd aan dat er geen nieuwe inspraakronde is georganiseerd 
omdat er geen nieuw plan is ontwikkeld, maar alleen verder is afgemaakt. De genoemde visie van de 
bewoners uit het centrum heeft hij gezien. Op het punt van de verkeerscirculatie is hij van mening dat 
dit niet botst met het voorgestelde plan. 
Het raadsvoorstel houdt een keuze in om af te zien van een centrumring en een dorpsring na te 
streven. In de uitvoering is het mogelijk om maatregelen niet ad hoc uit te voeren, maar gestructureerd 
te combineren met andere werkzaamheden. Bij ruimtelijke plannen worden de vaste procedures 
gevolgd. Daarbij hoort ook een terugkoppeling naar de bewoners. 
 
De opmerking in het verkeerscirculatieplan dat het busnet wordt versterkt kan niet worden 
gegarandeerd, omdat is afgesproken dat het openbaar vervoer in de regio door de Stadsregio wordt 
geregeld. Desondanks zal het college zijn uiterste best doen om invloed uit te oefenen, onder meer 
door het delen van ervaringen. 
 
In dit stadium van het onderzoek is nog niet gesproken met het wijkoverleg West over de mogelijke 
gevolgen van het plan voor o.a. de Burgemeester de Zeeuwstraat. Bij de uitvoering van de 
maatregelen zal dat zeker wel gebeuren. 
 
Op de vraag uit de commissie of het huidige plan een tramlijn in de toekomst blokkeert antwoordt de 
wethouder ontkennend. Het voorstel is gebaseerd op een circulatieplan zonder tram op basis van een 
uitspraak van de raad, ook al is vanuit de Stadsregio nog geen bevestiging gekomen dat de tram ook 
in de toekomst niet doorgaat. 
 
In de motie is gevraagd naar samenhangende voorstellen en inzicht in de effecten van de 
verschillende maatregelen. Wethouder Den Ouden geeft aan dat het monitoren van de effecten 
onderdeel is van de maatregelen. 
 
De verkeersveiligheid is niet apart genoemd in de aanleiding. De wethouder geeft aan dat 
uitgangspunt is dat verkeersluw veiliger is. 
 
Nog niet bekend is of het Waterschap in zal stemmen met het afwaarderen en overdragen van de 
Rotterdamseweg. Wel is het Waterschap bekend met de Structuurvisie van Ridderkerk waarin ook dit 
onderdeel is opgenomen. Andere ontwikkelingen zijn dat de Waterschappen zich meer met water en 
minder met wegen willen bezighouden. Aanpassingen van de Rotterdamseweg zullen in ieder geval 
op de lange termijn en gefaseerd plaatsvinden. Hiermee verandert de Rotterdamseweg op termijn van 
zijn oorspronkelijke functie. 
 
Advies: ter debat naar de raad 
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie “Samen wonen” van 13 januari 2011 
Het verslag wordt vastgesteld.  
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Toezegging 1 inzake randvoorwaarden 4e fase centrumplein wordt van de lijst gehaald.  
Toezegging 2 inzake de afspraken met het natuur- en recreatieschap is afgedaan per brief 
Toezegging 3 inzake resultaten onderzoeken overkapping snelweg en aarden wal is afgedaan door 
agendering voor deze vergadering. 
 
Actiepunt 3 inzake deelname landelijke opschoondag is afgedaan door deelname van Ridderkerk aan 
de landelijke opschoondag op 12 maart 2011. 
 
5. Startnotitie Erfgoed Ridderkerk  
De wethouder zegt toe dat er buiten het proces van de Erfgoednotitie een lijst zal worden gemaakt 
van de oorlogsmonumenten in Ridderkerk. 
 
Op vragen uit de commissie over een monumentencommissie antwoordt wethouder Dokter dat bezien 
zal worden in hoeverre de huidige monumentencommissie (erfgoedcommissie) actiever kan 
functioneren of dat een nieuwe (erfgoed)commissie wordt ingesteld. Het is niet de bedoeling om twee 
commissies naast elkaar te laten bestaan. 
 
Wat betreft het onderdeel participatie geeft de wethouder aan dat hij constant in gesprek is met de 
Stichting Oud Ridderkerk. Specifieke inzet wordt gevraagd wanneer de raad besluit een hoger dan 
wettelijk ambitieniveau vast te stellen.  
 
Advies: Ter vaststelling naar de raad, met het advies in de planning te wijzigen dat de 
uitgangspuntennotitie Erfgoed Ridderkerk wordt aangeboden voor de raad van 26 mei 2011. 
 
6. Presentatie resultaten onderzoek overkapping en onderzoek aarden wal 
Op verzoek van de raad heeft het college haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de overkapping van 
het gebundeld tracé A15/A16 Ridderkerk en de mogelijkheden voor realisatie van een aarden wal. In 
de commissie zijn de resultaten van deze studies gepresenteerd. De sheets van de presentatie zijn als 
bijlage bij het verslag gevoegd. Uitgebreide informatie is te vinden op de gemeentelijke website 
(www.ridderkerk.nl > Leven en Wonen > Milieu > Luchtkwaliteit). 
 
De resultaten van de onderzoeken zijn hieronder zeer verkort weergegeven.  
 
Haalbaarheidsstudie Overkapping 
Vanuit economisch oogpunt is de overkapping door middel van het concept Duurzame Weg van de 
A15/A16 haalbaar. De kosten bedragen ca. 300 miljoen euro. Daar staan baten tegenover in de vorm 
van minder wegonderhoud, warmteopbrengsten en hogere prijzen voor de gronden langs de 
overkapping. De reductie van geluid en fijnstof levert bovendien maatschappelijke baten op die deels 
beprijsd kunnen worden. Als alle kosten en baten in rekening worden gebracht, betekent dit dat De 
Duurzame Weg bij toepassing op de A15/A16 zelfs geld oplevert. 
Een dergelijk project is in Nederland nog niet gerealiseerd. 
 
Haalbaarheidsstudie Aarden wal 
Aanleg van een aarden wal langs de snelweg op de twee trajecten waar nog geen geluidsschermen 
staan is mogelijk. Afhankelijk van de haast met de realisatie zijn er hogere kosten aan verbonden. 
Naast het aanbrengen van grond dient er ook geïnvesteerd te worden in civieltechnische kosten voor 
het aanbrengen van drainage, graven van een nieuwe hoofdafwatering, landschappelijke inpassing en 
realiseren van een betonnen overkluizing om de in de bodem liggende infrastructuur (leidingen) te 
beschermen. 
Afhankelijk van de ambities variëren de kosten van 14 miljoen euro tot 27 miljoen per traject, dus voor 
de twee trajecten maximaal 54 miljoen euro. 
 
Financiën 
Ridderkerk heeft geen geld om één van beide plannen zelfstandig te realiseren. Per brief heeft het 
college de minister van Infrastructuur en Milieu op de hoogte gesteld van de resultaten van de 
onderzoeken. Tevens is de vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat op de hoogte gebracht. 
 
In een volgende vergadering bespreekt de commissie of en op welke wijze dit agendapunt een vervolg 
krijgt. 
 



 4 

Naar aanleiding van deze presentatie is ook even gesproken over de aanleg van schermen. 
Rijkswaterstaat heeft aangegeven niet eerder dan in 2015 schermen aan te willen leggen omdat de 
hoeveelheid fijnstof onder de wettelijke norm ligt. De heer Meij doet de suggestie om door middel van 
voorfinanciering door de gemeente al eerder schermen tegen fijnstof en stikstofdioxide te realiseren. 
De wethouder zegt toe een schatting te maken van de kosten die daarmee gemoeid zijn. Overigens 
acht hij het niet verstandig om aan de Rijksoverheid te vragen zich garant te stellen voor een 
investering over 4 jaar. Mevrouw Van Nes beschikt over informatie over zogenaamde 
Cleanscreenschermen. 
 
Omdat de onderzoeken zijn verricht en de resultaten gepresenteerd adviseert de commissie aan de 
raad de moties 2009-127 en 2009-134 als afgedaan te beschouwen. 
  
7. Grondexploitatie Cornelisland 
Op vragen vanuit de commissie geeft de wethouder de volgende aanvullende informatie. Ongeveer 35 
van de 50 ha grond is inmiddels verworven. De marge van 300 miljoen euro moet voldoende zijn om 
het plan te kunnen realiseren. De berekeningen zijn gebaseerd op de redelijke verwachtingen van 
verstandige mensen. 
 
Op vragen van de heer Van Houcke antwoordt de wethouder dat de beperkte uitgeefbaarheid van de 
grond (ca 50% van het totale oppervlak) wordt beïnvloed door de groene buffer langs de rijksweg en 
het aandeel dat nodig is voor de ontsluitende infrastructuur. Een uitgebreide toelichting wordt verstrekt 
vóór de raadsvergadering. 
 
De heer Van Houcke vraagt welke mogelijkheden er zijn om binnen de wettelijke grenzen eisen te 
stellen (in plaats van te stimuleren) dat toekomstige bedrijfspanden duurzaam worden uitgevoerd. De 
wethouder gaat dit na en zal de raad vóór de raadsvergadering van 24 februari hierover informeren. 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad 
 
8. Mededelingen / ontwikkelingen (indien van toepassing) 
 
Nieuw Reijerwaard 
De raadsleden hebben een raadsinformatiebrief ontvangen met daarin informatie over de keuze van 
het college om de Provincie te verzoeken het voortouw te nemen voor het vaststellen van een 
inpassingsplan. 
Met betrekking tot het tijdspad geeft wethouder Den Ouden de volgende toelichting. Op 17 januari 
heeft de raad ingestemd met het onvoorwaardelijk uitvoeren van de bestuurlijke overeenkomsten. Op 
31 januari (na de vakantie van de gedeputeerde) heeft overleg plaatsgevonden tussen de wethouders 
Den Ouden en Vroegindeweij en de gedeputeerde over het vervolgproces rondom Nieuw Reijerwaard. 
Zoals in de raadsinformatiebrief is gemeld, waren er twee keuzemogelijkheden: Ridderkerk zal zelf het 
bestemmingsplan maken of de provincie zal op verzoek van de gemeente een inpassingsplan 
vaststellen. Wanneer de gemeente zelf het voortouw neemt, zullen de partners van Ridderkerk voor 
de sluitende grondexploitatie en voor de bewaking van het tijdpad naar Ridderkerk kijken. Hierbij zou 
de raad zich bij voorbaat moeten committeren aan de einduitkomst van het bestemmingsplanproces. 
De tweede mogelijkheid maakt dat de provincie verantwoordelijk is voor bewaking van het tijdpad, de 
zorg voor een goede ontsluiting en een sluitende grondexploitatie. 
Het college heeft op dinsdag 8 februari jl. gekozen voor de tweede mogelijkheid en de brief direct 
toegestuurd. Dit zodat de beslissing meegenomen kon worden op woensdag 9 februari in een 
provinciale commissievergadering ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten op  
23 februari a.s. Hierin zal definitief beslist worden over de grenscorrectie en de verdere uitvoering van 
het inpassingsplan. Het college heeft de brief ook aangegrepen om de randvoorwaarden voor 
ontwikkeling, zoals benoemd in het amendement van Ridderkerk van 2008 en van Barendrecht van 
2011, opnieuw onder de aandacht te brengen. 
 
Op de vraag wat de rol van de raad nu is, laat wethouder Den Ouden weten dat het college samen 
met de raad invulling zal geven aan de zware adviesbevoegdheid, die het gemeentebestuur bij de 
gemaakte keus heeft. Alternatief was dat de raad aan de voorkant de uitkomst had moeten 
accorderen. 
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De heer Meij merkt op dat het college tot nu toe al twee keer is verrast door de ontwikkelingen en 
vraagt de garantie dat de raad op de hoogte wordt gehouden van ontwikkelingen en wordt bijgepraat 
over de actuele stand van zaken. Hoewel de raad geen invloed kan uitoefenen wil hij wel graag 
meepraten. Wethouder Den Ouden zegt toe de raad zoveel mogelijk op de hoogte te houden en te 
informeren. Het college heeft geen enkele aanleiding om dit niet te doen. 
 
Over de relatie met de provincie merkt de wethouder op dat gesproken wordt over gelijkwaardig 
partnerschap. Dit wordt door de provincie herkend en erkend. 
 
De wethouder heeft van de gedeputeerde begrepen dat ook Barendrecht en Rotterdam achter de 
keus staan om de provincie een inpassingsplan te laten vaststellen. De reden hiervoor is niet bekend. 
 
Ridderkerkse grienden 
De raad heeft een raadsinformatiebrief ontvangen. Dit onderdeel zal niet meer als vast agendapunt 
worden opgevoerd. 
  
9. Rondvraag leden 
De heer Kranendonk roept de andere commissieleden op zich in te zetten voor een efficiëntere 
vergadering. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 23.10 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 maart 2011, 
de griffier,          de voorzitter, 
 

 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot en met 10 februari 2011 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 10-02-11 Grondexploitatie 
Cornelisland 

Een uitgebreide toelichting op de uitgeefbaarheid 
van het gebied Cornelisland verstrekken aan de 
raad  

Den 
Ouden 

Vóór de raad 
van 24-2-
2011 

2. 10-02-11 Grondexploitatie 
Cornelisland 

Informatie over welke mogelijkheden er zijn om 
binnen de wettelijke grenzen eisen te stellen (in 
plaats van te stimuleren) dat toekomstige 
bedrijfspanden duurzaam worden uitgevoerd.  

Den 
Ouden 

Vóór de raad 
van 24-2-
2011 

 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 30-09-09 
02-02-10 

Bomenbeleid/Groen
beleid 

Een notitie onderhoud bomen / nota 
groenbeleid zal ter vaststelling aan raad 
worden aangeboden 

Den Ouden 1e kwartaal 
2011 

2. 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 

3. 11-11-10 Ridderkerklijn agenderen tbv Stand van zaken Voorzitter & 
commissie-
griffier 

maart 2011 

  


