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 Verslag van de openbare vergadering van de 
 Commissie Samen wonen, gehouden op 
 dinsdag 20 mei 2008 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 Ridderkerks Belang 
 Wethouders E.M. den Boef en P.J.H.M. de Koning 
  
 Tevens aanwezig:  
 Mw E. van Pagee (afdeling SO) 

Dhr. H. Boom (afdeling SB) 
  
 1. Opening 
 De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 
  
 2. Mededelingen  
 Er zijn geen mededelingen. Dit standaard agendapunt zal niet meer als apart agendapunt worden 

opgevoerd bij volgende vergaderingen. Eventuele mededelingen kunnen voortaan bij de rondvraag 
worden gedaan.  

  
 3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
 Er zijn vier insprekers, allen inzake het bestemmingsplan Slikkerveer. De bijdragen zijn als bijlage 

bij dit verslag gevoegd. 
  
 1. Mevrouw Van de Berg  

In antwoord op vragen van de commissie geeft mevrouw Van den Berg aan dat bewust is gekozen 
voor een luchtige bebouwing. Er wordt gedacht aan het bouwen van zes levensloopbestendige 
woningen. Volgens mevrouw Van den Berg is binnen Slikkerveer behoefte aan dit soort woningen. 
De doorstroming op de woningmarkt zou hierdoor kunnen worden bevorderd. De voorkeur van 
mevrouw Van den Berg gaat uit naar woningen in plaats van een bedrijf met een bedrijfswoning. 
Voor de opbrengst van de verkoop van de grond maakt het niks uit. De directe omgeving heeft bij 
mevrouw Van den Berg aangegeven liever woningen te zien in plaats van een bedrijf.   

 
 2. De heer Rieske 

In antwoord op vragen van de commissie geeft de heer Rieske aan dat de eventuele toekomstige 
schade niet met zekerheid is aan te geven. Schade zal pas blijken als een nieuwe huurder in het 
pand wil. De heer Rieske geeft aan dat hij wil houden wat hij op dit moment heeft.  

 
 3. Mevrouw Van ’t Hoff- Boele  

 
 4. De heer Van Kwawegen  
  
 4. Vaststelling verslag vergadering commissie Samen wonen van 11 maart 2008 
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
Naar aanleiding van het verslag van 11 maart 2008 vraagt de heer Van Houcke naar het standpunt 
van het college inzake een PPS-constructie voor het realiseren van verkeersmaatregelen en 
onderhoud van openbare ruimten in VerenAmbacht. Wethouder De Koning geeft aan dat 
gesprekken worden gevoerd met Bakker Barendrecht en dat op dit moment een en ander 
uitgezocht moet worden. Binnenkort komt een voorstel naar het college dat daarna ook naar de 
raad gaat.  
 
Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Van Houcke of de raad de derde nieuwsbrief inzake 
de herstructurering Slikkerveer Zuidoost heeft ontvangen. De heer Sepers geeft aan dat de griffie 
de ontvangen nieuwsbrieven heeft doorgestuurd naar de raad.  

  
 Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
 - Toezegging 2, verkoop pand Noordstraat: Er is nog geen overeenkomst tot verkoop. 

Toezegging voorlopig laten staan. 
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 - Toezegging 4, woonwensen: komt in juni naar de commissie 
 - Toezegging 7; bouwplannen verpleeghuisvoorziening Bolnes: plannen komen voorlopig nog 

niet, een en ander bevindt zich in de planfase. 
 -     Toezegging 8; schoolmeesterswoning: Gezien de slechte situatie van bouwbedrijf Roos BV 

is nog geen bouwplan te verwachten. Bekeken wordt hoe nu verder gegaan kan worden.  
  
 Ten aanzien van de Lijst van aandachtspunten worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
 - Actiepunt 3, uitleg nWRO: uitleg is geweest en actiepunt kan van de lijst worden geschrapt. 
  
 5. Ont-regelen Welstandsnota 
 De heer Ros vraagt om bij de inspraak te betrekken het creëren van welstandsvrije zones. De heer 

Boertje vraagt de commissieleden of een geheel welstandsvrije gemeente wenselijk is. Wethouder 
Den Boef legt uit dat deze vragen ook zijn voorgelegd aan het Burgerforum en dat daar juist 
uitkwam dat het niet wenselijk is Ridderkerk welstandsvrij te maken.  
 
Na vragen van de heer Roodenburg legt wethouder Den Boef uit dat het bestemmingsplan 
hiërarchisch boven de Welstandsnota staat. Een toets aan de Welstandsnota vindt plaatst daar 
waar in het bestemmingsplan geen bijzondere bepalingen zijn vastgelegd.  
 
Na de inspraakprocedure zal de raad de Welstandsnota ter vaststelling krijgen aangeboden. Op de 
ingediende zienswijze zal een reactie van het college zijn toegevoegd.  

  
 Advies: TER VASTSTELLING naar de raad.  
  
 6. Bestemmingsplan Slikkerveer 
 De heer Japenga vraagt naar de gewijzigde categorie van bedrijvigheid voor de percelen van de 

heer Rieske. Wethouder Den Boef legt uit dat de brochure Bedrijven en milieuzonering van de VNG 
en de bijbehorende Staat van Bedrijfsactiviteiten wordt gevolgd. De methode is niet vergelijkbaar 
met de indeling in categorieën in het “oude” bestemmingsplan. In het voorliggende 
bestemmingsplan gaat de heer Rieske er niet op achteruit. Hij behoudt dezelfde mogelijkheden als 
die hij had in het “oude” bestemmingsplan. De heer Rieske kan altijd een planschadeverzoek 
indienen. Dat zal door onafhankelijke deskundigen worden bekeken. Het college is van mening dat 
er geen sprake is van verslechtering voor de heer Rieske. 
 
Naar aanleiding van vragen van de heer Roodenburg legt wethouder Den Boef uit dat er enige 
ruimte is in de indeling van een bedrijf in een categorie. Bij de indeling in een categorie wordt naar 
vele aspecten gekeken alvorens deze in te delen. Het zou zo kunnen zijn dat een bedrijf dat op 
grond van de oude systematiek viel in categorie 3, zich nu ook zou kunnen vestigen op een perceel 
met als omschrijving bedrijf, categorie 2. Bij afwijken door gemeenten van de VNG-richtlijn zal de 
provincie geen goedkeurende verklaring geven. 
 
Het beleid van de gemeente is dat grote woningen op grote percelen moeten blijven bestaan. 
Vanuit de markt is hiernaar vraag. In antwoord op een vraag van de heer Neuschwander antwoordt 
wethouder Den Boef dat het door de raad aangenomen amendement waarin het is toegestaan dat 
mw. Van ’t Hoff-Boele een tweede woning op het perceel kan bouwen, inderdaad een precedent 
schept. Vanwege dit feit is het college destijds tegen dit amendement geweest.  
 
De heer Boertje vraagt naar de situatie van mw. Van den Berg. Wethouder Den Boef zet uiteen dat 
de bestemming van het perceel, in eigendom van o.a. mw. Van den Berg, niet is gewijzigd. De 
situatie is niet vergelijkbaar met die van de heer Rieske. Ridderkerk is op dit moment bezig met het 
opstellen van een structuurvisie. Het gebied rondom Kievietsweg 86 wordt hierin ook betrokken.  

  
 Advies: VOOR DEBAT naar de raad.  
  
 7. Kappen van bomen 
 In reactie op vragen van de heer Van Houcke over het kappen van bomen in het Oosterpark legt 

wethouder Den Boef de positie van de gemeente uit. De Landinrichtingscommissie van de provincie 
verwerft gebieden rondom verstedelijking en richt deze in. Vervolgens dragen zij het onderhoud en 
beheer van de gebieden over aan bijvoorbeeld het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. De 
uitvoering van werkzaamheden wordt door het Recreatieschap uitbesteed. In dit geval is dit 
gebeurd aan Groenservice Zuid-Holland.  
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Ridderkerk is bestuurlijk vertegenwoordigd in de Landinrichtingscommissie en in het Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde. Wethouder Den Boef heeft ook als vertegenwoordiger van Ridderkerk 
in deze gremia geprotesteerd tegen de gang van zaken van de kap in het Oosterpark. Wethouder 
Den Boef verwacht dat voortaan beter wordt gecommuniceerd. Met de kap en herplant van bomen 
is het de intentie de kwaliteit van het park te verbeteren.  
 
Ten aanzien van het baggeren van de plassen in het Oosterpark meldt wethouder Den Boef dat de 
kwaliteit van het water, bedoeld voor recreatie, door het Waterschap is beoordeeld. Om de kwaliteit 
van het water te verbeteren is baggeren noodzakelijk geacht. De bagger is van dusdanige kwaliteit 
dat deze niet vervoerd hoeft te worden maar in de omgeving kan rijpen. Dit scheelt aanzienlijk in de 
kosten.  

  
 8. Mededeling college inzake start vrijstellingsprocedure ontwikkellocatie Van Riebeekstraat 

Bolnes 
 Commissieleden hebben enkele vragen gesteld over het ophogen van de grenswaarde voor geluid, 

de inspraakreacties en ecologie. Als de geluidsnorm consequent zou worden toegepast dan zou 
bijna nergens in Ridderkerk gebouwd kunnen worden. Als gemeente moet je geluidsreducerende 
maatregelen nemen. Als dan nog de geluidsnorm niet gehaald wordt dan kan de grenswaarde 
opgehoogd worden. De inspraakreacties zullen worden beantwoord door het college voordat een 
vrijstelling wordt gegeven. Ook voor de vrijstelling zullen er nog onderzoeken moeten plaatsvinden 
waaronder een ecologisch onderzoek. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan een 
besluit worden genomen over de vrijstelling.  

  
 9. Mededeling college inzake Startbrief Slikkerveer Zuidoost 
 Wethouder De Koning meldt dat gewerkt wordt aan het inrichtingsplan van het 

herstructureringsgebied. In de nieuwsbrief van Woonvisie is de fasering van de sloop aangegeven. 
In augustus wordt begonnen met de sloop. De sloopvergunning zal binnenkort door het college 
worden afgegeven.  
 
Naar aanleiding van vragen van de commissie antwoorden de wethouders Den Boef en De Koning 
dat door het aanbrengen van voorzieningen aan woningen de huur niet meer zal vallen in de 
categorie bereikbare huur. Dat zou jammer zijn. Dit punt zal worden meegenomen bij de overleggen 
met Woonvisie. De bevoegdheid van de gemeente is het volgen van het proces en zo mogelijk het 
positief beïnvloeden ervan. Wat privaat is, blijft privaat. Daar bemoeit de gemeente zich als 
publiekrechtelijk lichaam niet mee. Over de kosten van bemiddeling zijn afspraken gemaakt tussen 
Woonvisie en winkeliers en men is reeds begonnen met inhoudelijke besprekingen. Over het 
aanbrengen van variatie (voor- en achterwoning) is aangegeven dat huurders een keuze 
hebben.Met toegankelijkheid van het gebied voor onder meer gehandicapten moet in het 
inrichtingsplan rekening worden gehouden. Dit geldt ook voor parkeernormen, breedte van stoepen, 
aanleg speelplaatsen en waterberging.  

  
 10. Motie bestemmings PC’s 
 De heer Pors meldt de commissie dat hij inmiddels meerdere opties heeft om de computers 

gebruiksklaar te laten maken. Bekeken wordt in hoeverre dit ook kan door inzet van Ridderkerkers, 
zoals de motie voorschrijft. De heer Pors zal de informatie doorgeven aan wethouder De Koning.  
 
De commissie/raad zal via de griffie op de hoogte worden gesteld van de resultaten zodat de 
commissie/raad kan besluiten over de afdoening van de motie.  

  
 11. Rondvraag leden en sluiting 
 Geen.  
  
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.59 uur. 
  
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 juni 2008, 
 de commissiegriffier,               de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 20-5-2008 

 
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 van 
de ontwikkelingen tav de verkoop en de 
borgstelling én over de mogelijkheid tot verkoop 
met of zonder grond. 

Den Boef  

3 01-06-06 Randvoorwaarden 
4e fase 
Centrumplein 

Nagegaan wordt hoezeer een aanpassing van 
het dijktalud noodzakelijk is. 

Den Boef  

4 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 worden nog 
schriftelijk verstrekt 

Den Boef  
juni 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 11-03-08 Locatie 
verpleeghuisvoorzie
ning Bolnes 

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

Den Boef  

8 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  

 
 

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 

Agenderen van de startbrief voor alle 
vergaderingen van deze commissie in 2008.   
 

Griffie Elke 
vergadering 

 
 
 

 
 
 

 
 


