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Verslag van de openbare vergadering van de 
raadsvoorbereidende commissie Samen wonen, gehouden  
op donderdag 28 juni 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 fractie van Lokaal Sociaal 
De heer M. den Boef (wethouder) 
De heer P. de Koning (wethouder) 
Mevrouw H. van den Berg 
 
Tevens aanwezig: 
De heer Boom (afdeling Stedelijke Ontwikkeling) 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. Op voorstel van de voorzitter worden de 
agendapunten in een andere volgorde behandeld zodat de betreffende portefeuillehouders aanwezig 
kunnen zijn.  
 
2. Havenverordening gemeente Ridderkerk 2007 
De heer Meij vraagt op welke onderdelen de verordening is aangepast. Wethouder Van den Berg 
antwoordt dat het toepassingsgebied van de verordening is uitgebreid en in overeenstemming is 
gebracht met de 'dualiseringswetgeving'. De commissie acht het stuk gereed TER VASTSTELLING in 
de raad. 
 
3. Verordening op de weekmarkt Ridderkerk 2007 
Er zijn geen vragen gesteld over dit voorstel. De commissie acht het stuk gereed TER 
VASTSTELLING in de raad. 
 
4. Mededelingen  
Er zijn geen mededelingen. 
 
5. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
Er hebben zich 7 personen aangemeld. 
 
Voor het onderwerp woningbouwontwikkeling Lagendijk 104-106: 

o De heer Schimmer (bijlage 1); 
 
Voor het onderwerp bestemmingsplan Ridderkerk West: 

o De heer Bunt (namens A.C. van Nes) (bijlage 2); 
o De heer Visser (bijlage 3); 
o De heer A. van Nes (bijlage 4); 
o Mw Lucas (namens de heer Kranendonk) (bijlage 5); 
o De heer Sofronas (bijlage 6); 
o De heer Vester: 
De heer Vester geeft aan dat hij graag wilde meepraten met de gemeente over de bebouwing van 
Lagendijk 104-106 en niet was tegen de bebouwing als zodanig. De door de omwonenden 
aangevoerde punten leidden niet tot aanpassing van het plan. Er bleek feitelijk geen ruimte tot 
meepraten te zijn.  
De heer Vester maakt duidelijk dat hij het niet acceptabel vindt hoe de gemeente om is gegaan 
met het bouwgereed maken van het terrein. Als laatste merkt de heer Vester op dat het water 
door bemesting dicht is gegroeid en dat het water daardoor stinkt. Door een vijver aan te leggen 
komt er alleen maar meer stank. 

 
De bijdragen zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 
6. Vaststelling verslag vergadering commissie “Samen wonen” van 7 juni 2007 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Lijst met actiepunten: Actiepunt 1 (Lagendijk 104-106) wordt van de lijst geschrapt. 
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7. Uitvoering motie huurgewenning  
Volgens berekeningen is de € 300.000 die beschikbaar is voor huurgewenning toereikend. Evaluatie 
van de regeling vindt plaats na een half jaar. Wethouder De Koning zegt toe de vragen van Leefbaar 
Ridderkerk schriftelijk te beantwoorden. De commissie beschouwt de motie als afgedaan. Het college 
zal de nodige stappen tot uitvoering ondernemen.  
 
8. Programmarekening 2006 voor wat betreft de portefeuille van wethouder Den Boef 
Er zijn geen vragen gesteld. De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
9. Bestemmingsplan Ridderkerk West 
Op vragen van commissieleden antwoordt wethouder Den Boef dat hij ook niet blij is met de onvrede 
van de omwonenden Lagendijk 104-106. Er is in het gelopen traject goed geluisterd naar de 
omwonenden. Het college heeft echter op grond van toekomstige belangen anders besloten. In het 
voorliggende plan Lagendijk 104-106 wordt de overlast minimaal geacht, is de goothoogte 
vergelijkbaar met omliggende woningen en zijn de wateren voor onderhoud bereikbaar. Op een vraag 
van de heer Hitzert antwoordt de wethouder dat Lagendijk 104-106 in 3 delen is verdeeld waarvoor 
een andere beeldkwaliteit is vastgesteld. Een geheel vrije invulling van de kavels zou naar de mening 
van de wethouder niet leiden tot een verrijking van het gebied.  
De heer Roodenburg vraagt de wethouder naar de situatie van hoveniersbedrijf Aardoom. De 
wethouder antwoordt dat uitbreiding op de huidige locatie (in een woonwijk) niet wenselijk is. De 
bestemming van de locatie is aangepast aan de werkelijke situatie. Detailhandel vindt niet meer 
plaats. 
Ten aanzien van het bouwen van een schaapskooi op het terrein van Van Nes antwoordt de 
wethouder op vragen van commissieleden dat de bouw van de kooi de gewenste ecologische 
groenzone zou verstoren. De gemeente probeert een groene zone voor elkaar te krijgen. Bebouwing 
in dit groene gebied is niet wenselijk. Het toestaan ervan zou precedentwerking betekenen. 
 
Op aangeven van de heer Meij zal de wethouder kijken naar de situering van de tuinen en naar de 
goothoogte van de woningen Lagendijk 104-106. Beantwoording vindt plaats voor de raad.  
 
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
10. Beeldkwaliteitsplan woningbouwontwikkeling Lagendijk 104-106 
Wethouder Den Boef antwoordt op een vraag van mevrouw De Waard dat zonnepanelen op de 
woningen mogelijk zijn. De woningen moeten minimaal voldoen aan de bouwverordening. Hierin staan 
eisen opgenomen over duurzaamheid en zuinigheid. Op het terrein is ook ruimte voor speelplaatsen.  
 
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
11. Concept begroting 2008 en 1ste wijziging beleidsbegroting 2007 DCMR Milieudienst 
Rijnmond 
De commissie gaat akkoord met de antwoordbrief op de begroting 2008 en de 1ste wijziging 
beleidsbegroting 2007 DCMR Milieudienst Rijnmond.  
 
12. Mededeling college inzake start vrijstellingsprocedure (art 19,2 WRO) herontwikkeling 
locatie Gerrit Maritzstraat en omgeving 
De voorzitter meldt dat het stuk niet voor meningsvorming is, maar alleen voor informatie-uitwisseling. 
Wethouder Den Boef antwoordt op een vraag van de heer Smit dat er geen update van de startbrief 
is. De herontwikkeling loopt volgens de procedure zoals aangegeven in de startbrief.  
 
13. Mededeling college inzake start vrijstellingsprocedure (art 19,2 WRO) Centrum Drievliet 
De voorzitter meldt dat het stuk niet voor meningsvorming is, maar alleen voor informatie-uitwisseling. 
Er zijn geen vragen. 
 
14. Rondvraag leden en sluiting. 
Er zijn geen vragen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van 20 september 2007 
de commissiegriffier,    de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 15-02-2007 

 
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 Eind 2007 

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 Milieuvisie 2006-
2014 

Commissie informeren of kleinschalige 
windenergie kan worden opgenomen in 
milieuvisie 

Den Boef  

 
 

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 20 september 
2007 

 
 
 

 
 
 
 


