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 Verslag van de openbare vergadering van de 
 Commissie Samen wonen, gehouden op 
 donderdag 12 maart 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 SGP, Lokaal Sociaal en Ridderkerks Belang 
 Wethouder E.M. den Boef  
  
 Tevens aanwezig:  
 Mevrouw E. van Pagee (afdeling Stedelijke Ontwikkeling) 
  
 1. Opening 
 De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
 2. Spreekrecht 

De heer T.J.E.P. Versteeg heeft ingesproken. Zijn bijdrage is bij dit verslag gevoegd. 
 

 3. Vaststelling verslag vergadering commissie Samen wonen van 10 februari 2009 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Het gebruik van het model RVMK 2.0 bij de berekeningen voor de structuurvisie wordt opgenomen in de 
lijst van toezeggingen. 

  
 Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
 - Toezegging 4, Schoolmeesterswoning Rijsoord; in april 2009 zal een voorstel ter vergadering liggen. 
  
 Ten aanzien van de Lijst van actie en aandachtspunten worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
 - Actiepunt 2, terug- en vooruitblik herstructurering; de bestuurders hebben een evaluatie gehouden; de 

wethouder stelt voor om dit in de commissie te bespreken; in nader overleg wordt dit geagendeerd 
voor een volgende vergadering. 

  
 4. Ontwerp-antwoordbrief aan de heer T.J.E.P. Versteeg over zijn verzoek tot herziening 

bestemmingsplan Rijsoord 1997 
 Naar aanleiding van dit punt bevestigt mevrouw Van Pagee, dat individuele burgers de mogelijkheid 

hebben om bij de raad een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan neer te leggen. 
 Advies: Ter vaststelling naar de raad.  
  
 5. Delegatie projectbesluiten en actualisering bestemmingsplannen 
 De commissiegriffier adviseert om wanneer er voorwaarden aan de delegatie worden verbonden, zoals 

genoemd in het voorstel, deze expliciet in het besluit op te nemen. De commissie neemt dit over als haar 
advies aan de raad. 
 
De heer Den Boef en mevrouw Van Pagee geven uitleg over het instrument projectbesluit. Volgens de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn er verschillende mogelijkheden om af te wijken van een geldend 
bestemmingsplan:  
1) ontheffing door het college voor kleinere of tijdelijke ruimtelijke ingrepen (limitatief -‘kruimelgevallen’); 
2) projectbesluit door de raad voor verwezenlijking van een project van gemeentelijk belang, voorzien 

van een goede ruimtelijke onderbouwing; binnen een jaar gevolgd door een herziening van het 
bestemmingsplan; 

3) herziening bestemmingsplan door de raad (integraal of gedeeltelijk – ‘postzegelplan’). 
Delegatie van de bevoegdheid tot het nemen en weigeren van een projectbesluit is gewenst omdat de 
weigering van een bouwvergunningaanvraag impliciet ook de weigering van een projectbesluit is. Door 
delegatie is dit juridisch afgedekt. Het college stelt voor om (na delegatie) alleen een projectbesluit te 
nemen als er overeenstemming is met de raadscommissie, die het aangaat. Het alternatief is een 
gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan.  
De commissie heeft geen opmerkingen over de voorgestelde planning herziening bestemmingsplannen. 
Met de vaststelling van deze planning wordt mede beoogd tussentijdse verzoeken tot bestemmingsplan-
wijzigingen te beperken. 
Bij vaststellen en herzien van bestemmingsplannen zal de raad, zoals ook nu gebruikelijk is, in het begin 
betrokken worden als hij ter vaststelling een notitie van uitgangspunten vaststelt. 
De griffie zal, als advies van de commissie, het conceptbesluit verspreiden met daarin opgenomen de 
voorwaarde.  

 Advies: VOOR DEBAT naar de raad.  
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 6. Overdracht bevoegdheden tot het voorbereiden en uitvoeren van de onteigeningsprocedure 

Cornelisland 
 De gronden met bestemming ’groen en recreatie’ worden niet meer in de onteigening meegenomen. De 

gemeente zal proberen deze op een andere manier te verwerven en daar groen en waterbuffers te 
realiseren. 

 Advies: Ter vaststelling naar de raad.  
  
 7. Rondvraag 
  De commissie stemt in met het agenderen als bespreekpunt van de uitgifte van de kavels op het Van 

Peltterrein (verzoek R.Hitzert, raadsvergadering 19 februari 2009). 
  Een presentatie van de Stadsregio over de invoering van de OV-chipkaart in de metro zal te zijner tijd 

worden geagendeerd, wanneer de OV-chipkaart op de buslijnen in Ridderkerk wordt ingevoerd. 
  
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
  
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 april 2009, 
 de commissiegriffier,               de voorzitter, 
  

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 

Bijgewerkt tot d.d. 12-03-2009 
 

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 (o.a. Benedenrijweg). 

Den Boef  

2. 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  

3. 11-03-08 Locatie 
verpleeghuis-
voorziening Bolnes 

De uitwerking van de bouwplannen ter inzage 
leggen voor de commissie op het moment dat 
deze beschikbaar zijn.  
 

Den Boef  

4. 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 April 2009 

5. 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. 
 

De Koning  

6. 10-02-09 Structuurvisie Voor de verkeerstechnische berekeningen van 
de structuurvisie zal gebruik worden gemaakt van 
het model RMVK 2.0, wanneer dit beschikbaar is. 

Den Boef  

 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 19-06-08 Programmarekening 
2007 

Binnenkort zal met de raad gesproken worden 
over de grondprijzen. 
 

Den Boef April 2009 

2. 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 Mei / Juni 
2009 

3. 09-12-08 Milieubeleidsplan en 
Programmamonitor 

In de 2e en 3e Programmamonitor zal worden 
aangegeven wat wel en wat niet uitgevoerd is. 

Den Boef  

 


