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Verslag van de openbare vergadering van de 
raadsvoorbereidende commissie Samen wonen, gehouden  
op donderdag 20 september 2007 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer V.A Smit (voorzitter) 
De heer B.S.M. Sepers (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd m.u.v. de fracties van Lokaal Sociaal en Ridderkerks Belang 
De heer E.M. den Boef (wethouder) 
De heer P.J.H.M. de Koning (wethouder) 
 
Tevens aanwezig: 
Mevrouw Van Pagee (afdeling Stedelijke Ontwikkeling) 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Van Houcke geeft aan een 
aantal vragen te willen stellen over de stukken die ter kennisname op de agenda staan. De voorzitter 
stemt bij wijze van uitzondering in met het verzoek.  
 
2. Mededelingen  
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
Er zijn geen insprekers. 
 
4. Vaststelling verslag vergadering commissie “Samen wonen” van 7 juni 2007 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Lijst van toezeggingen:  
Toezegging 1: Nieuwe planning is tweede kwartaal 2008 
Toezegging 5: Een brief waarin de commissie wordt geïnformeerd is ontvangen. Deze zal voor de 
commissie van 18 oktober worden geagendeerd. 
 
Lijst met actiepunten:  
Actiepunt 2: staat voor vanavond op de agenda.  
 
5. Voortgangrapportage Ridderkerk Voortvarend  
De raad wordt voorgesteld de ISV-rapportage in de toekomst te koppelen aan de P&C-cyclus. De heer 
Van Pelt vraagt of de raad op eenzelfde niveau blijft geïnformeerd. In antwoord daarop geeft 
wethouder Den Boef aan dat in het vervolg de raad over de voortgang op een ander niveau zal 
worden geïnformeerd en wel op dat van de programmamonitor. Van Pelt vraagt tevens naar de stand 
van zaken herstructurering centrum Ridderkerk en de toezegging over de aanpassing van het 
dijktalud. Wethouder Den Boef antwoordt dat het college een grote inspanning doet om de raad snel 
een voorstel te doen.  
In antwoord op vragen van de heren Van Pelt en Van Houcke deelt wethouder Den Boef mee dat het 
bestemmingsplan Cornelisland inmiddels onherroepelijk is en dat met grondverwerving is begonnen. 
Eventuele onteigening start aan het einde van dit jaar.  
In reactie op een vraag van de heer Neuschwander geeft wethouder Den Boef aan dat er grote 
inspanningen verricht worden en moeten blijven worden om de taakstelling van de bouw van het 
aantal woningen te halen. 
 
Er is een aantal vragen gesteld die voor de wethouders Zwiers en Van den Berg zijn bestemd. 
Afgesproken is dat de commissieleden deze vraag aan de griffie doorgeven. De griffie zorgt ervoor dat 
de vragen bij de wethouders terecht komen.  
 
6. Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Slikkerveer  
Wethouder De Koning geeft aan dat het bestemmingsplan op dit moment nog niet gereed is om 
hernieuwd vast te stellen. De procedure zal opnieuw worden gestart met het ter inzage leggen van het 
ontwerp-bestemmingsplan. 
 



 2 

Wethouder De Koning zegt toe de commissie schriftelijk te informeren over de ontwikkelingen inzake 
de huisvesting van jongeren in de Oranjestraat. De huisvesting zit in de ambtelijke voorbereiding en 
besluitvorming moet nog plaatsvinden.  
 
De commissie adviseert de raad het raadvoorstel (voorlopig) niet te behandelen.  
 
7. Mededelingen wethouder stand van zaken Startbrief Slikkerveer Zuidoost 
Sinds de vorige behandeling in de commissie, ruim drie maanden geleden, is niet veel gebeurd. 
Wethouder De Koning vertelt dat gesprekken plaatsvinden tussen Ridderkerk en Woonvisie over een 
gezamenlijk gedragen ontwikkelingsplan en dat deze gesprekken in een afrondende fase zijn. Hordes 
die nog genomen moeten worden zijn onder meer de hoeveelheid woningen, parkeerruimte, groen, 
buitenruimte en watervoorziening. Begin oktober zal op bestuurlijk niveau afspraken met Woonvisie 
gemaakt worden om zo snel mogelijk daarna aan de slag te gaan. Het plan wordt gecommuniceerd 
aan de bewoners en winkeliers in twee afzonderlijke bijeenkomsten. Het ontwikkelingsplan zal ook ter 
bespreking worden voorgelegd aan deze commissie. Op vragen van commissieleden antwoordt 
wethouder De Koning dat hij geen indicatie kan geven over het moment waarop het plan gereed is.  
 
De heren Van Houcke, Van Pelt en Neuschwander zijn van mening dat de startbrief het document is 
om de commissie te rapporteren en dringen dan ook bij het college erop aan dat deze brief wordt 
aangevuld met de actuele stand van zaken. Het gaat hierbij juist ook om de lopende ontwikkelingen 
en niet alleen om de afgeronde ontwikkelingen.  
 
8. Rondvraag leden en sluiting. 
Voorontwerp bestemmingsplan Natuurgebied Crezéepolder 
Op een vraag van de heer Van Houcke over de Oostmolendijk antwoordt wethouder Den Boef dat de 
Oostmolendijk op de lijst van aandachtsgebieden staan in het kader van de Deltanatuur en het 
Waterschap. Op de lange termijn voldoet de dijk niet aan de veiligheidsnormen.  
 
Rapportage luchtkwaliteit 2006 
Het college heeft besloten vanaf dit jaar nog maar eens in de drie jaar te rapporteren over de 
luchtkwaliteit. De heer Van Houcke merkt op dat de overschrijdingen consequent zijn en overal. De 
termijn van drie jaar is te lang. Wethouder Den Boef deelt mee dat er voorlopig geen verbetering wordt 
verwacht in de luchtkwaliteit en dat een rapportage daarom geen meerwaarde heeft. Het college 
steekt in op een actieplan luchtkwaliteit. De heer Van Houcke roept de fracties op een standpunt in te 
nemen over de periodieke terugkeer van de rapportage luchtkwaliteit. 
 
De commissie agendeert de rapportage luchtkwaliteit 2006 voor de vergadering van 18 oktober 2007. 
 
Project woningaanpassingen Woonvisie en gemeente Ridderkerk 
Naar aanleiding van een gesprek met de Gehandicaptenraad vraagt de heer Van Houcke over 
toegankelijkheid van woningen en het toepassen van de 'keur' waarin eisen hierover staan genoemd. 
Wethouder Den Boef geeft aan dat de 'keur' geen wettelijke basis heeft en vrijwillig is. Wel zal Den 
Boef opnieuw aandacht vragen bij Woonvisie om de nieuwe woningen te laten voldoen aan de eisen 
van de 'keur'.  
 
Evaluatie Welstandsnota 
De heer Van Pelt vraagt aan het college wanneer de commissie de evaluatie Welstandsnota kan 
verwachten. Wethouder Den Boef antwoordt dat de evaluatie nog een keer onder de loep wordt 
genomen en dan in het bijzonder vanuit het oogpunt van deregulering.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van 18 oktober 2007 
de commissiegriffier,    de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 20-09-2007 

 
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 10-01-06 Startbrief 
Slikkerveer Z-O 

Organiseren van een informatieavond voor 
bewoners en commissie Samen wonen met als 
thema’s onder meer de waterproblematiek en de 
verzakking van de woningen in de wijk 

Den Boef  

3 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  

4  01-06-06 Randvoorwaarden 
4e fase 
Centrumplein 

Nagegaan wordt hoezeer een aanpassing van 
het dijktalud noodzakelijk is. 

Den Boef  

5 19-10-06 
 
 
15-03-07 

Milieuvisie 2006-
2014 

- Commissie informeren of kleinschalige 
windenergie kan worden opgenomen in 
milieuvisie 
- Commissie meedelen wanneer 
uitvoeringsvoorstellen te verwachten zijn. Indien 
dit pas over lange tijd is zal de commissie het 
onderwerp milieu en Derde Wereld apart 
agenderen 

Den Boef 18 oktober 
2007 

6 20-08-07 Bestemmingsplan 
Slikkerveer 

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

De Koning  

 
 

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 Startbrief 
Slikkerveer z-o 

De commissie wordt regelmatig geïnformeerd 
over de stand van zaken.  

Den Boef  

 
 
 

 
 
 
 


