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 Verslag van de openbare vergadering van de 
 Commissie Samen wonen, gehouden op 
 dinsdag 15 januari 2008 in het Gemeentehuis. 
  
 Aanwezig:  
 De heer V.A. Smit (voorzitter) 
 Alle fracties zijn vertegenwoordigd m.u.v. de fractie van Ridderkerks Belang 
 De heer E.M. den Boef (wethouder) 
 De heer P.J.H.M. de Koning (wethouder) 
  
 Tevens aanwezig: 
 De heer R. van Beekom (Afdeling Stedelijke Ontwikkeling) 
 De heer G. Eeninkwinkel (Afdeling Stedelijke Ontwikkeling) 
  

 
 1. Opening 
 De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 
  
 2. Mededelingen  
 Geen. 
  
 3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
 Er zijn geen insprekers. 
  
 4. Vaststelling verslagen vergaderingen commissie Samen wonen van 29 november en 11 

december 2007 
 De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
  
 Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen worden de volgende opmerkingen gemaakt. 

- toezegging 2: de informatie bijeenkomst is geweest, toezegging wordt geschrapt van de lijst 
- toezegging 3: na bouwkundig onderzoek van het pand zal een nieuw voorstel aan de 

vereniging worden gedaan. In maart zal er meer duidelijkheid zijn. 
- toezegging 5: bestemmingsplan Slikkerveer ligt nu ter inzage. 
- toezegging 7: de evaluatie startersregeling staat voor vanavond geagendeerd, toezegging 

wordt geschrapt van de lijst. 
  
 Ten aanzien van de Lijst van aandachtspunten worden de volgende opmerkingen gemaakt. 

- aandachtspunt 2: De heren Van Rietschoten, Van Houcke en Roodenburg constateren dat 
er nog steeds geen geactualiseerde startbrief herstructurering Slikkerveer Zuidoost is terwijl 
hierom meerdere malen is gevraagd en de startbrief destijds ook nadrukkelijk was bedoeld 
als groeidocument. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de gehouden informatieavond op 10 
december jl. voor omwonenden, hadden hier prima in kunnen staan. Wethouder De Koning 
is van mening dat op het moment dat er concrete informatie is de startbrief zal worden 
geactualiseerd. Een eerstvolgend moment is de vaststelling van het stedenbouwkundig 
plan. De heer Van Rietschoten dringt er op aan dat hoofdstuk 3 (economische 
infrastructuur) bij de actualisatie van de startbrief wordt ingevuld overeenkomstig het 
destijds door de raad vastgestelde format. De commissie agendeert dit onderwerp voor de 
commissievergadering van 11 maart 2008.  

  
 5. Evaluatie Startersregeling Ridderkerk  
 
A 
 
 
 
A 

De heer Van der Linden vraagt of met behulp van de starterslening ook maatschappelijk gebonden 
eigendom kan worden gekocht. Wethouder Den Boef laat de commissie het antwoord nog weten.  
 
In antwoord op een vraag van de heer Roodenburg legt wethouder Den Boef uit dat deze evaluatie 
inderdaad niet samenvalt met de jaarrapportage over woonruimteverdeling Ridderkerk. De 
rapportage woonruimteverdeling zal naar verwachting in maart aan de raad worden aangeboden. 
De vertraging in het aanbieden van de jaarrapportage heeft te maken met de drukke 
werkzaamheden van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.  

  
 Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
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 6. Overdracht bevoegdheden inzake voorbereiding en uitvoering Onteigeningswet  
 Wethouder Den Boef legt uit dat de middellijke verwerving van de gronden is afgerond en nu 

overgegaan wordt tot onteigening van de gronden om uiteindelijk de eigendommen in bezit te 
krijgen. Het voorstel aan de raad is om de procedure voor de onteigening over te dragen aan het 
college. Het besluit over onteigening (in juni 2008) moet door de raad worden genomen, deze 
bevoegdheid kan niet worden overgedragen aan het college.  
 
In antwoord op vragen van de heer Roodenburg, geeft wethouder Den Boef aan dat met twee 
agrariërs geen akkoord is bereikt over de verwerving van de gronden. Deze gronden zullen door 
middel van onteigening verworven worden. De onteigening geldt voor het hele bestemmingsplan 
zodat het gebied zonder enige (zakelijke) rechten wordt verworven.  
 
Wethouder Den Boef antwoordt op een vraag van de heer Japenga dat door de delegatie van de 
bevoegdheden aan het college de positie van de eigenaren niet wordt aangetast. De positie van de 
eigenaren blijft hetzelfde als wanneer de raad de bevoegdheid aan zich zou houden.  
 
Naar aanleiding van vragen van de heren Van Houcke en Koppes, geeft wethouder Den Boef aan 
dat de delegatie van bevoegdheden alleen het bestemmingsplan Bedrijvenpark Cornelisland-
Ridderkerk betreft. De raad ontvangt een nieuw raadsbesluit waarin dit duidelijk(er) vermeld staat.  

  
 Advies: TER VASTSTELLING naar de raad. Het raadsbesluit wordt zodanig aangepast dat daaruit 

blijkt dat de delegatie van de bevoegdheden zich beperkt tot Bedrijvenpark Cornelisland-
Ridderkerk.  

  
 7. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen 
 In reactie op een vraag van de heer Boertje over de stijging van de kosten, geeft wethouder Den 

Boef aan dat de kosten jaarlijks alleen stijgen met het prijsindexcijfer.  
 

 Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
  
 8. Exploitatie grondbedrijvencomplex Veren Ambacht 
 Geen vragen of opmerkingen. 

 
 Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
  
 9. Exploitatie grondbedrijvencomplex ‘t Zand 
 Wethouder Den Boef merkt op dat de mogelijke komst van de Tramplus gevolgen zou kunnen 

hebben voor de exploitatie van ’t Zand. In antwoord op een vraag van de heer Koppes, geeft 
wethouder De Koning aan dat hij het betwijfelt of de Stadsregio winstderving vergoedt als gevolg 
van de komst van de Tramplus. In de onderhandeling zal dit punt worden meegenomen.  
 

 Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
  
 10. Rondvraag leden en sluiting 
 Wethouder De Koning meldt dat woensdag 16 januari 2008 het DB van de Stadsregio naar 

verwachting een besluit zal nemen over de Tramplus. Na positieve besluitvorming zal begonnen 
worden met de uitwerking van de Tramplus, zowel ruimtelijk als financieel. De gehele uitwerking zal 
ten slotte ter besluitvorming worden voorgelegd aan het AB van de Stadsregio. 

  
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur. 
  
 Aldus vastgesteld, in de vergadering van 21 februari 2008                       
 de commissiegriffier,          de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 15-01-2008 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1 29-11-05 Stedelijk gebied De raad zal gevraagd worden een standpunt in te 
nemen over medewerking aan de wijziging 
bestemmingsplan Reijerwaard. 

Den Boef 2de kwartaal  
2008 

2 07-02-06 
18-01-07 
 

Verkoop pand 
Noordstraat 56 

De commissie wordt op de hoogte gehouden 
over de ontwikkelingen tav de verkoop en de 
borgstelling én over de mogelijkheid tot verkoop 
met of zonder grond 

Den Boef Maart 2008 

3 01-06-06 Randvoorwaarden 
4e fase 
Centrumplein 

Nagegaan wordt hoezeer een aanpassing van 
het dijktalud noodzakelijk is. 

Den Boef  

4  20-08-07  
18-10-07 

Bestemmingsplan 
Slikkerveer 

De commissie schriftelijk te informeren over de 
ontwikkelingen inzake de huisvesting van 
jongeren in de Oranjestraat. 

De Koning  

5 18-10-07 Divers De commissie te informeren over: 
- of de rapportage aanbodsysteem 

gecombineerd wordt met het in beeld 
brengen van de woonwensen; 

- de kosten van de meetgegevens en de 
rapportages luchtkwaliteit; 

Den Boef  
februari 2008 

6 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  

7 15-01-08 Woonruimte-
verdeling 

De commissie ontvangt de jaarrapportage over 
de woonruimteverdeling Ridderkerk. 

Den Boef Maart 2008 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 19-10-06 Plaatsing 
windturbines 

Bezoek brengen aan een windturbinepark op een 
moment dat het nader onderzoek bekend is.  
 

Den Boef  

2. 07-06-07 
15-01-08 

Startbrief 
Slikkerveer z-o 

De commissie wordt regelmatig geïnformeerd 
over de stand van zaken.  
 

De Koning 11 maart 
2008 

 
 
 

 
 
 

 
 


