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Zienswijze ontwerp gebiedsvisie Rivieroevers 373081

Geachte Raad,

Wij waren onbekend met de geheie ontwikkeling van de gebiedsvisie, terwijl wij aan de rivieroevers
wonen. Het is spijtig dat er niet voor is gezorgd dat in elk geval de directe bewoners via een brief of
via een wijkregisseur zijn uitgenodied voor de ‘labs’. Wij hebben de gehele aanloop gemist en
merken eveneens
op dat het ontwerp voornamelijk in de zomervakantie ter visie heeft gelegen.
- _ Wij maken ons zorgen om de luchtkwaliteit. In de gebiedsvisie lijken geen realistische cijfers
meegenomen.

De aankomende

10-20 jaar (hier ziet de visie op) zullen lang niet alle

motorvoertuigen op elektra of waterstof rijden. De uitstoot vanaf Knooppunt Ridderster, via
de Rotterdamseweg, Rijnsingel, Benedenrijweg en Ringdijk moet worden meegenomen. Dit
moet samen met de toenemende uitstoot vanaf de rivier worden meegenomen. Het totaal
moet goed in kaart worden gebracht met gedegen cijfermateriaal.
- _ De visie beschrijft dat de ontsluiting moet worden verbeterd, maar niet hoe. De
luchtkwaliteit is reeds matig en er gebeuren veel ongelukken rond de doorgaande wegen
vanaf de A38 (Rotterdamseweg-Rijnsingel-Ringdijk).
Extra woningen toevoegen kan alleen
door gelijktijdig de ontsluiting te verbeteren, maar zelfs een schets van hoe die ontsluiting
kan worden verbeterd of welke minimale eisen aan de verbetering moet zitten, ontbreekt.
- _ Erwordt aljaren gesproken over snelverbindingen. De bestaande zogenaamde HOVverbindingen zijn slecht. Er is geen goede verbinding met treinstations Barendrecht of
Lombardijen. De busdiensten rijden te weinig frequent. De ontsluiting met de Waterbus bij
de Schans is een goed, het toevoegen van een extra stop maakt de verbinding met
Rotterdam alleen maar langzamer. Overweeg dan het verplaatsen van de halte. Neem
uitgangspunten mee in het onderzoek.

- _ Erwordt gekeken naar toegang tot de rivier. Een van de woongebieden, project Riederwerf,
is in uitvoering. Hoe verhoudt de visie m.b.t. de toegang tot de rivier zich tot de
daadwerkelijke uitvoering die op dit moment plaatsvindt?
- _ De ‘voortuin’ van Huys ten Donck herbergde een productiebos, ter afscherming van een
elektriciteitsmast. Enkele jaren terug is dit bos gekapt en zou terugkeren. Wij lezen nu dat de
ontwikkeling ziet op 0.a. een spa, pannenkoekenhuis, hotel en een evenementenveld. De
huizen in project Riederwerf hebben een kettingbeding aan de percelen waarmee toeteren
verboden

plannen

is, om de rust niet te verstoren voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot deze

en waarom

wordt de uitwerking van deze plannen niet meegenomen in de

berekeningen rond luchtkwaliteit, ontsluiting en (geluids-)hinder? Het water draagt geluid. Er
lijkt een transformatie te worden opgenomen van natuur naar een onbekende bestemming,
de plannen worden toegevoegd, maar de uitwerking ontbreekt. Waar wordt straks aan
getoetst
en in welk proces?

- _ De Donckse Velden, De Donckse Griend en bossages rond Huys ten Donck maken dit gebied
de ‘groene longen’ van de gemeente, vlakbij de A38. Het zorgt voor leefbaarheid.
Nieuwbouw
en zeker hoogbouw, zou moeten worden geweerd als niet eerst de
luchtkwaliteit
en ontsluiting op orde is.

Wij worden graag nader geïnformeerd
en betrokken.

Hoogachtend,
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Zienswijze ontwerp gebiedsvisie Rivieroevers en MER dossier
Uw referentie: Rivieroevers

en MER

dossier 373081

De gemeente Ridderkerk heeft bekendgemaakt, dat met ingang van 9 augustus 2021 en
gedurende zes weken de ‘ontwerp gebiedsvisie en plan MER Rivieroevers Ridderkerk! (in
het vervolg: de gebiedsvisie en planMER) ter inzage liggen. De Ondernemerskring
Krimpen aan den IJssel (OKK) heeft kennisgenomen van en brengt door middel van
voorliggende brief haar zienswijze in ter zake de gebiedsvisie en planMER.
De OKK is een vereniging voor ondernemend Krimpen aan den IJssel, die zich met name
richt op bedrijven op de diverse industrieterreinen, waaronder het industrieterrein
Stormpolder waar veel leden van de OKK zijn gevestigd en onder meer activiteiten

ontplooien in de (maritieme) maakindustrie, en de zakelijke dienstverleners in Krimpen
aan den IJssel. De OKK ondersteunt haar leden door algemene belangenbehartiging en
in het bijzonder door het stimuleren en verbeteren van het ondernemersklimaat in de

gemeente Krimpen aan den IJssel, onder meer door haar leden te vertegenwoordigen bij
ontwikkelingen in de gemeente en de omliggende regio. Daartoe fungeert de OKK als
contactpersoon tussen de ondernemers en de gemeente Krimpen aan den IJssel,

omliggende gemeenten en de diverse belangenorganisaties in de regio.
Zienswijze

De OKK onderschrijft het opstellen en ter inzage leggen van de gebiedsvisie en planMER
ter participatie van alle belanghebbenden in de omgeving van de Rivieroevers.

Op 7 juni 2021 heeft een vertegenwoordiging van de OKK, op uitnodiging van de
gemeente Ridderkerk, deelgenomen aan de online meeting ter presentatie van de
concept gebiedsvisie Rivieroevers Ridderkerk, waarin ook de mogelijkheid tot het stellen
van vragen en geven van opmerkingen.
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Tijdens de meeting is door een deelnemer opgemerkt dat haar beeld van de concept
gebiedsvisie was dat deze nagenoeg geheel gericht was op het creëren van de

mogelijkheden tot transformatie van bedrijventerreinen langs het water naar overwegend
wonen. Dit beeld hebben meerdere deelnemers, waaronder de OKK, tijdens de meeting
bevestigd. Enige reactie van de gemeente en haar ondersteunende externe deskundigen
bleef tijdens de meeting uit.

Graag wil de OKK aangeven dat, ondanks toezegging, er na de meeting over de concept
gebiedsvisie op geen enkele wijze terugkoppeling is geweest of en hoe de gemeente de

geplaatste opmerkingen verwerkt in de gebiedsvisie. De OKK dringt er daarom sterk op
aan dat n het verdere proces de gemeente hierin meer zorgvuldigheid betracht.

De OKK heeft in de voorliggende ontwerp gebiedsvisie nauwelijks tot geen verschil
kunnen opmerken ten opzichte van de op 7 juni 2021 gepresenteerde concept
gebiedsvisie en blijft het tijdens de meeting opgemerkte beeld bij de OKK in stand.
Sterker, in de inleiding van de ontwerp gebiedsvisie op pagina 10, eerste alinea,
bevestigd de gemeente Ridderkerk dit beeld met de passage 'Deze visie gebruiken we

straks om alle plannen te beoordelen over het veranderen van bedrijventerreinen langs
het water.

Graag ziet de OKK de volgende vraag beantwoord en nader uiteengezet in de
gebiedsvisie: Waarom zou het veranderen van bedrijventerreinen langs het water goed
zijn, en vanuit wiens perspectief is dat zo?

Tot slot stelt de OKK dat de door haar ingediende zienswijze, met kenmerk 277089, op
de NRD-gebiedsvisie Rivieroevers onverkort deel uitmaken van deze zienswijze.
Verzoek

Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijze verwerkt. Vanzelfsprekend zijn wij te allen

tijde bereid deze nader toe te lichten. Uw formele reactie zien wij uiteraard graag
tegemoet.

De OKK wenst zich nadrukkelijk het recht voor te behouden om gedurende de gehele
procedure haar zienswijze verdergaand inhoudelijk aan te vullen. Voorts wensen wij in de
verdere procedure gehoord te worden en verzoeken wij u vriendelijk een
ontvangstbevestiging van deze zienswijze aan ons te sturen.
Hoogachtend,
Ondernemerskring

Marco

van)|

Voorzitter

Krimpen

aan

den

IJssel
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Leden

van

de OKK

College van B&W gemeente Krimpen aan den IJssel

Toelichting Zienswijze Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel - Dhr. (geanonimiseerd)
12 oktober 2021 10:30-11:15, MS Teams

gemeente Ridderkerk: (geanonimiseerd)
N
en (geanonimiseerd)
E

Dhr. (geanonimiseerd)
B
introduceert zich als bestuurslid van de Ondernemerskring Krimpen a/d IJssel, daarnaast
is hij werkzaam bij IHC. Elke vorm van woningbouw in de nabijheid heeft gevolgen voor de bedrijven.
Dit komt omdat omwonenden
hen overlast bestaat. Daardoor

niet storen aan wet- of regelgeving maar gaan klagen zodra er voor
wijkt uiteindelijk bedrijvigheid. Het standpunt van de

ondernemerskring is om zich hier tegen te verweren.
Vraag: eerder is een concept visie behandeld door het college, aanvullend zijn er presentaties

geweest met geïnteresseerden in juni 2021. In een van deze presentaties heeft dhr. (geanonimiseerd)
aangegeven dat dit een visie s die zich louter bezighoudt met transformatie van bedrijvigheid naar

wonen. Een vertegenwoordiger PZH had zich hierbij aangesloten. Dhr. (geanonimiseerd)
W heeft hier geen
terugkoppeling op ontvangen. Wat is er met de uitkomsten gedaan?
Het college heeft de concept gebiedsvisie en nota van antwoord over de zienswijzen op de notitie
reikwijdte en detaïlniveau (NRD) behandeld. In deze nota is antwoord gegeven op de vragen uit de
zienswijzen. Na de collegebehandeling is deze nota op 14 juli toegestuurd en bericht over de
inzagetermijn voor het indienen van zienswijzen.
De gemeente Ridderkerk heeft ook apart gesproken met de provincie en een toelichting gestuurd. De
visie is op een aantal punten aangescherpt. De reden voor het opstellen van de visie komt vanuit de
Omgevingsvisie Ridderkerk; de ruimtelijke kwaliteit langs de rivieren moet verbeterd worden.
Daarnaast zijn er plannen ontvangen om bepaalde bedrijvenlocaties te transformeren naar bijv.
woningen. Een van deze plekken is bij Bolnes. Dit is een locatie zonder watergebonden functie. Ook
voor de ocatie De Schans (locatie Bogenda is er een herontwikkelwens van de eigenaar. De
gemeente moet dit goed toetsen. Het is belangrijk dat de ruimtelijke kwaliteit langs de rivier wordt
verbeterd. Sommige bedrijvigheid past beter op een andere locatie.

Vraag: is er voorzien dat er wel een plek voor de bedrijven is?

Dit is voor watergebonden locaties in beeld gebracht in een compensatieplan. De provincie is bezig
herziet haar beleid over transformatie van werklocaties. We houden rekening met de voorwaarden
die de Provincie daarin stelt zoals beter benutten van bestaande bedrijventerreinen, functiemening en
compensatie. De Brush-locatie was een leegstaand bedrijventerrein. Dit is gesloopt voor de
ontwikkeling van een distributiecentrum. Op die manier wordt leegstaand bedrijventerrein beter
benut.

Op bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard wordt het mogelijk gemaakt om naast de AGF 10%

ruimte beschikbaar te maken voor andersoortige functies.
Het raamwerk oeverpark vormt de basis voor alle ontwikkelingen. Binnen- en buitendijks zien we als

één samenhangende ontwikkeling. Voor de gebiedsvisie is een PlanMER opgesteld waar specifiek
factoren zoals milieu, gezondheid, geluid en verkeer worden afgewogen. Dit is op hoofdlijnen
gebeurd, voor specifieke ontwikkelingen moet hier nader naar worden getoetst bij de locatie
uitwerkingen.
Opmerking: mensen reageren op wat ze horen en waar ze last van hebben. Door nieuwe
woningbouw krijgen bestaande bedrijven klachten, ook al werken ze binnen hun vergunning. Er is
een bepaalde frictieleegstand nodig.

Door deze snel op te vullen met woningen is het verdwijnen

van bedrijven onomkeerbaar. Bedrijven breng je niet snel terug.
Om deze reden is er een compensatieplan opgesteld. Economie is belangrijk en er moeten plekken zijn
waar gewerkt wordt. De provincie onderzoekt de vraag naar watergebonden locaties. MRDH heeft
onderzoek gedaan naar het aanbod van deze locaties. Deze komen samen in de regionale visie op
werklocaties en wordt ingediend bij de Provincie Z-H. De bedoeling is dat dit in december 2021 in
Provinciale Staten wordt besproken.
We zijn ermee bekend dat nieuwe bewoners soms klachten indienen over werkzaamheden die wel
passen binnen de milieuvergunning. Dit vergt extra aandacht (verwachtingsmanagement) bij die
ontwikkelingen. We houden in de gebiedsvisie rekening met de vergunde milieuruimte van bedrijven.
Het zal het maritieme cluster Stormpolder in Krimpen aan den IJssel niet frustreren. Dit is ook
opgenomen in het gebiedsprofiel Rivierenland 2012 dat de regiogemeentes destijds hebben
opgesteld.

Vraag: hoe loopt het verdere proces?
Op 2 november 2021 wordt de gebiedsvisie besproken in het college, op 2 december 2021 vindt de
commissie wonen plaats (met inspraakmogelijkheid) en op 16 december 2021 neemt de raad een
besluit.

Overige opmerking: de Driehoeksveer vaart momenteel maar één kant op waardoor het voor
werknemers van IHC niet aantrekkelijk is om gebruik te maken van deze verbinding.

