Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk
Algemene informatie


Vragenstellers: 1 en 3 Victor Mijnders (CDA), 2 en 4 Jeroen Rijsdijk (PvdA)



Onderwerp/vergaderstuk: Gebiedsvisie en planMER Rivieroevers



Vergaderdatum: 2 december 2021



Portefeuillehouder: dhr. M. Oosterwijk



Datum indiening vraag: 2 december 2021



Datum ontvangst antwoord: 13 december 2021

Vragen en antwoorden
Vraag 1
Zijn er andere locaties in het gebied waar, volgens het bestemmingsplan, de vestiging van een
distributiecentrum mogelijk is.
Antwoord 1
Ja dat is mogelijk mits het te plaatsen is onder de definitie “GROOTHANDEL (OP- EN
OVERSLAG VAN GOEDEREN ZONDER VERWERKING, EXCL. AUTO'S EN MOTORFIETSEN)
“ uit diezelfde staat van bedrijfsactiviteiten.
Vestiging van een distributiecentrum hangt niet alleen samen met de
bestemminsplanmogelijkheden maar ook met de omvang van een perceel in relatie tot de
mogelijkheden voor een effectieve bedrijfsvoering. Een distributiecentrum zou daardoor concreet
mogelijk kunnen zijn op de locaties Schiepo en de locatie Bolnes binnendijks.
Vraag 2
De participatie-bijdragen blijven voor de toekomst behouden en worden betrokken bij toekomstige
plannen. Kan hierover nog nader gecommuniceerd worden naar de participanten.
Antwoord 2
De reacties die op de digitale kaart zijn geplaatst, zijn ook weergegeven in een lijst die als bijlage
bij het raadsvoorstel is gevoegd. Dit document plaatsen we ook op een duidelijke zichtbare plek
op het ireport https://rivieroeversridderkerk.ireporting.nl/home en versturen daarover een update

aan de abonnees van de website. De bijdragen zijn destijds overigens anoniem geplaatst. Dus we
kunnen de mensen niet persoonlijk nader berichten.
Vraag 3
Wanneer is de laatste monitoring geweest van de bodemvervuiling van de voortuin (buitendijks)
van Het Huys ten Donck.
Antwoord 3
De verplichte monitoring van rond 2003 is al lang geleden losgelaten. Drinkwaterleidingbedrijf
Oasen monitort (vanuit verschillende wetten ter bescherming van de kwaliteit van het grond- en
het drinkwater) de kwaliteit van het rivierwater, het grondwater, het oppervlaktewater en het water
in de pompputten. Ook voor- en na zuivering wordt bemonsterd. Dit water wordt op een groot
aantal componenten geanalyseerd. Vanuit verschillende dossiers is contact tussen de gemeente
Ridderkerk en Oasen. Hieruit blijkt dat het slibdepot geen aandachtspunt is voor Oasen en geen
bedreiging vormt voor de drinkwaterkwaliteit.
Vraag 4
Kunt u ons nader informeren over de reactie van de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed over de
zichtlijnen van Het Huys ten Donck.
Antwoord 4
De reactie van de Rijksdienst is nog niet ontvangen. Overigens is het duidelijk dat we aan de
zichtlijnen van Huys ten Donck waarde hechten en deze als randvoorwaarde in de gebiedsvisie
benoemen.

