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1. Voorstel 
§ Ingestemd wordt met het starten van de vrijstellingsprocedure ex. artikel 19 lid 2 WRO voor 

voor het bouwen van een rioolgemaal aan de Bilderdijklaan. 
§ De aanvraag wordt inclusief concept-ruimtelijke onderbouwing voor een periode van zes 

weken ter inzage gelegd. 
 
2. Aanleiding 
Het oude vijzelgemaal aan de Jan Luykenstraat is aan vervanging toe. Dit is noodzakelijk omdat er 
meer water weggepompt moet worden dan voorheen. Tevens is het nu nog niet mogelijk om het 
water vanuit Rijsoord af te voeren via het gemaal aan de Jan Luykenstraat. Het nieuwe gemaal 
aan de Bilderdijklaan heeft een grotere capaciteit dan het oude gemaal en maakt het mogelijk het 
afvalwater weg te pompen vanaf de Vlietlaan richting de zuivering. Ook het afvoeren van het 
afvalwater uit Rijsoord wordt mogelijk met het nieuwe gemaal. 
 
3. Aspecten 
Het gebied valt binnen het bestemmingsplan Ridderkerk Oost vastgesteld door de gemeenteraad 
van Ridderkerk op 16 februari 2004 en heeft de bestemming Groenvoorzieningen (GR). De 
gronden zijn bestemd voor beplantingen, speelvoorzieningen en in samenhang daarmee voor voet- 
en fietspaden, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling en voor bermen en water; alsmede 
ter plaatse van de aanduiding “speelplaats” voor een speelterrein. De realisatie van een 
rioolgemaal past niet binnen deze bestemming.  
 
Het bestemmingsplan voorziet niet in een algemene vrijstelling voor Nuts voorzieningen. Om de 
realisatie van het rioolgemaal aan de Bilderdijklaan mogelijk te maken zal daarom een 
vrijstellingsprocedure ex. artikel 19 lid 2 WRO moeten worden doorlopen.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Het plan zal voor een ieder zes weken ter inzage worden gelegd. Een ieder kan binnen die termijn 
zienswijzen indienen tegen het plan. 
 
5. Consequenties PIJOFACH 
nvt 
 
6. Onderdeel van/relatie met directieprogramma 
nvt 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
dhr. H.T. van Bochove, 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening  
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