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 Verslag van de openbare vergadering van de 
 Commissie Samen wonen, gehouden op 
 donderdag 11 december 2007 in het Gemeentehuis. 
  
 Aanwezig:  
 De heer V.A. Smit (voorzitter),  
 Alle fracties, behalve Ridderkerks Belang, zijn vertegenwoordigd. 
 De heer E.M. den Boef (wethouder) 
 De heer P.J.H.M. de Koning (wethouder) 
 De heer A.J. Turkstra (afdeling Stedelijk Beheer) 
  
 1. Opening 
 De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter legt de procedure uit 

waarop vanavond het onderwerp Tramplustracé zal worden behandeld. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 

  
 2. Mededelingen  
 Geen. 
  
 3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
 Er zijn acht insprekers. De bijdragen zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 

 
1. Dhr. Van Gameren namens Comité Stop Tramplus 
2. Dhr. Van der Ven  namens de Elimkerk  
3. Dhr. C. van ’t Zelfde namens Voetbalvereniging RVVH   
4. Dhr. Pons  bewoner Parallelweg  
5. Dhr. Kazen  bewoner Nassaustraat  
6. Dhr. Velders  bewoner Steur  
7. Dhr. Van Agteren namens MX-verspreidingen  
8. Dhr. L. Kranendonk namens zichzelf en namens Beter Ridderkerk 

  
 4. Uit te brengen advies aan Stadregio Rotterdam inzake Tramplustracé 
 Wethouder De Koning geeft een korte inleiding op het voorstel. Het college is van mening dat het 

goed wonen en verblijven is in Ridderkerk. Bewegen en verplaatsen zal in de toekomst moeilijker 
worden. Dit betekent dat er nu maatregelen moeten worden genomen. Deze maatregelen doen nu 
bij direct betrokkenen pijn, maar het zal vele malen slechter voor Ridderkerk als geheel worden als 
er geen maatregelen worden genomen. Stilstaan is achteruitgang. 
 
De commissieleden hebben diverse vragen gesteld. Hieronder volgt een korte opsomming van de 
voornaamste onderwerpen die aan de orde komen.  
 

 Op vragen van de commissieleden antwoordt wethouder De Koning dat het nu aan de raad is een 
besluit te nemen over de eventuele komst van een tram en de tracékeuze. De Stadsregio zal het 
besluit van Ridderkerk als advies meenemen, maar zal daarna zelfstandig een besluit nemen. Dit 
kan zijn: geen tramtracé, half tracé, of een heel tracé. Het college van Ridderkerk zal zich in de 
Stadsregio inzetten voor het besluit van de raad op 18 december.  
 

 Wethouder De Koning legt uit dat het busnetwerk door de komst van een tram niet zal verdwijnen. 
De bus complementeert de tram. Het busnetwerk wordt door middel van concessies gegund aan 
een vervoerder. De bevoegdheid hiertoe ligt bij de Stadsregio. In de praktijk tot nu toe is gebleken 
dat wel degelijk wordt geluisterd naar de inbreng van Ridderkerk als het gaat om busvervoer in 
Ridderkerk. Regio Rotterdam is aangewezen als een van de gebieden waarvoor openbare 
aanbesteding niet verplicht is. In deze regio verzorgt RET het openbaar vervoer. Door middel van 
inbesteding wordt aan RET gegund, waarbij uiteraard wel gekeken wordt of e.e.a. marktconform is.  
 

 Na de fase van besluitvorming komt de uitvoeringsfase. In deze fase zal de tram op de meter 
nauwkeurig worden ingetekend. Bij de inpassing van de tram in Ridderkerk zal gekeken worden 
naar alle belangen van alle betrokkenen langs het tracé. Wethouder De Koning geeft aan dat 
betrokkenen, wiens belangen geschaad worden, in aanmerking kunnen komen voor 
schadeloosstelling. Over de schadeloosstelling zal Ridderkerk met de Stadsregio nadere afspraken 
gaan maken. 
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 De uitvoeringsfase is ook het moment om te kijken naar hoe om te gaan met onder meer parkeren, 
waterbuffers, verkeersveiligheid, toegankelijkheid voor gehandicapten, trillingen, geluid en kappen 
van bomen. Om nu 2 á 3 jaar te wachten op een stedenbouwkundige studie inclusief 
verkeercirculatie is volgens wethouder De Koning niet aan de orde. Nu is het moment om een 
beslissing te nemen. In de stukken die nu bekend zijn staat op hoofdlijnen wel iets over deze 
onderwerpen vermeld. Diverse commissieleden zijn van mening dat deze informatie wel wenselijk is 
en sommige daarvan ook vooraf als criteria zijn genoemd om een besluit aan te toetsen. Wethouder 
De Koning geeft aan dat met de commissie afspraken gemaakt moeten worden over de wijze waar 
het college de commissie informeert over de verdere uitwerking van het tracé. 
 

 Verder komen nog aan de orde: het herplaatsen van RVVH, de financiële consequenties voor de 
kerken aan de Koninginneweg, alternatieve tracés, de mening van de winkeliers in het centrum, de 
vele reacties van inwoners, technische zaken zoals wel of geen draailus, mogelijkheid om onder het 
centrum door te boren, de eventuele invloed van de tramplus op de files, het concept van tramplus 
als zodanig en de luchtkwaliteit. 
 

 De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad.  
  
 8. Rondvraag leden en sluiting 
 Er zijn geen vragen. Wel complimenteert de heer Den Ouden wethouder De Koning voor de wijze 

waarop de vragen zijn beantwoord. Wethouder De Koning bedankt daarop de commissie voor de 
constructieve manier waarop dit onderwerp deze avond is behandeld.  

  
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur. 
  
 Aldus vastgesteld, in de vergadering van 15 januari 2008                       
 de commissiegriffier,          de voorzitter, 
  

  
 


