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MOTIE VAN HET RAADSLID PETER MEIJ (CDA) INZAKE AANKOOP WONINGEN 
RIJKSSTRAATWEG (NIEUW REIJERWAARD) 
 
Voorgesteld 25 april 2013  Agendapunt 11 raadsvergadering 24 april 2013 
 
Nr. 2013-  
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van de agenda van de openbare 
raadsvergadering van 25 april 2013; 
 
constateert dat; 
 de bewoners van de huizen aan de Rijkstraatweg, tussen de Voorweg en de 

Verbindingsweg, verder te noemen de bewoners, ingeklemd zitten tussen het 
bedrijventerrein Verenambacht en het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Nieuw 
Reijerwaard; 

 de huizen onverkoopbaar zijn geworden;  
 de WOZ-waarde van de huizen fors is gedaald; 
 de bewoners naar verwachting niet in aanmerking komen voor planschadevergoeding; 
 de kans reëel is dat er schade ontstaat aan de oude dijkhuizen als gevolg van de aanleg 

van Nieuw Reijerwaard;  
 

is van mening dat: 
 de leefbaarheid in het gebied tussen het bedrijventerrein Verenambacht en het nieuw 

aan te leggen bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard zwaar onder druk staat; 
 de geluidsbelasting als gevolg van aan- en afvoer van vrachtwagens, draaiende 

koelmotoren en de enorme windturbines zal gaan toenemen;    
 daarom langs dit deel van de Rijksstraatweg op termijn niet meer fatsoenlijk gewoond 

kan worden; 
 de bewoners met de rug tegen de muur staan en geen kant meer op kunnen; 
 de bewoners van de Rijksstraatweg op een gelijkwaardige manier als de tuinders de 

mogelijkheid moeten hebben om te worden uitgekocht; 
 om hun belangen te behartigen de bewoners genoodzaakt (zullen) zijn een advocaat in 

de arm te nemen met als gevolg hoge advocaatkosten;  
 de bewoners zich steeds heel redelijk hebben opgesteld;  
 de bewoners verder met hun leven willen;  
 het niet acceptabel is om de bewoners nog lang in onzekerheid te laten; 
 er een morele plicht is deze bewoners te helpen;  
 
is tevens van mening dat: 
 de ontwikkeling van het bedrijfsterrein een taak en bevoegdheid is van de 

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) 
 de kosten voor de aankoop van de 44 woningen (geschat €9,- miljoen) voor rekening 

dienen komen van de GRNR; 
 

overweegt dat bij aankoop van de 44 woningen (tussen Voorweg en Verbindingsweg); 
 een derde ontsluitingsweg door de boomgaard zeer zeker niet meer aan de orde zal zijn; 
 bedrijfskavels effectiever en efficiënter kunnen worden ingericht; 
 het eenvoudiger wordt voor bedrijven om milieuvergunningen te verkrijgen; 
 het voeren van lange bezwaarprocedures niet meer noodzakelijk is; 
 
verzoekt het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw Reijerwaard, elk voor wat betreft hun eigen bevoegdheden, te besluiten tot 
en over te gaan tot de aankoop van de 44 woningen aan de Rijksstraatweg tussen de 
Voorweg en de Verbindingsweg tegen een redelijke prijs;  
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draagt de griffie op dit verzoek, door middel van toezending van deze motie, ter kennis te 
brengen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw Reijerwaard;   
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Het raadslid, 
 
 
 
 
Peter Meij (CDA) 
 
 

Aangenomen Verworpen  
 

Stemverhouding:  
Tegen 24: VVD, SGP, LR, gK, D66/GL, PvdA, CU 
Voor 2: CDA 
 
 
 


