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Over ons

Uw gemeente is samen met 61 andere gemeenten lid van Dorp, Stad en 
Land. Als uw onafhankelijke kennispartner adviseren en inspireren we op het 
gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultureel erfgoed.

Contact
Stationsplein 45 | hoofdingang A

 
Postbus 29129 | 3001 GC Rotterdam

 
010 - 280 94 45 

www.dorpstadenland.nl 

info@dorpstadenland.nl 
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Voorwoord

Om de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Ridderkerk te waarborgen heeft uw 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen uw welstandscommissie) in 2017 het 
door de raad vastgestelde ruimtelijke-kwaliteitsbeleid uitgevoerd. 

Hierbij presenteert uw commissie het verslag over het jaar 2017. Zoals u wellicht 
opvalt in een meer compacte en visuele stijl. De gedachte hierachter is u een zo 
aantrekkelijk en leesbaar mogelijk jaarverslag aan te bieden.

Aandacht voor omgevingskwaliteit in de gemeente Ridderkerk
Een aangename leefomgeving zorgt voor een goed gevoel, een plek waar je 
graag bent. Een omgeving die aantrekkelijk, bruikbaar en duurzaam is. 

Dit noemen we omgevingskwaliteit. De werkwijze van uw commissie is dan ook 
zoveel mogelijk gericht op een integrale benadering van de omgeving. 
Vroegtijdige advisering en veel betrokkenheid van de gemeente waren hiervoor 
belangrijke succesfactoren.

Ook voor komend jaar zetten we ons in om een positieve bijdrage te leveren aan 
het gemeentelijke streven naar een goede omgevingskwaliteit.

Uw commissie Ruimtelijke Kwaliteit
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Samenstelling
Uw commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit onafhankelijke deskundigen die 
nadrukkelijk geen opdrachtrelatie met gemeente Ridderkerk hebben.
In 2017 was de samenstelling als volgt:

Commissieleden René Heijne en Carla de Kovel vergaderen wekelijks samen en 
handelen alle plannen voor de drie gemeenten af.

Ambtelijke ondersteuning
Vanuit de gemeente worden de plannen voorbereid en in de vergadering 
toegelicht door de heer ing. P.P. Storm. Hij treedt tijdens de vergadering op als 
ambtelijk secretaris en gastheer van de BAR gemeenten.

Werkwijze
Zoals wettelijk bepaald baseert de commissie al haar adviezen steeds op de cri-
teria uit de welstandsnota van de desbetreffende gemeente, zoals deze door de 
gemeenteraad is vastgesteld. 

Iedere week vergadert uw commissie op woensdag, gelijktijdig met de gemeen-
ten Albrandswaard en Barendrecht, in het gemeentehuis van Barendrecht. De 
aanvragen kunnen lokaal en in het algemeen in één keer worden afgedaan met 
een advies. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt.

In het geval van een complex advies of een bezwaarschrift, wordt er een aan-
vullende motivering of een aanvullend, schriftelijk advies opgesteld. Indien de 
aanvrager dit wenst, kan de commissie met behulp van schetsen oplossingen 
aangeven om de aanvraag aan de nota te laten voldoen. Lukt dit niet, dan wordt 
het plan in het uiterste geval van een negatief advies voorzien. Dit advies wordt, 
gemotiveerd, op schrift gesteld door de commissie. 

ir. René Heijne
gemandateerd commissielid

ir. Carla de Kovel
secretaris
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Beleidsafstemming en samenwerking
In 2017 is de samenwerking tussen uw commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de ge-
meente goed verlopen. We zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de ambtelijke 
ondersteuning en informatieverstrekking.

Zowel uw commissieleden als de adviseurs van Dorp, Stad en Land houden de 
ontwikkelingen rondom ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Ridderkerk goed in 
de gaten. Ze zullen u ook zo goed mogelijk informeren en adviseren over moge-
lijke gevolgen van nieuwe wetgeving of nieuw beleid voor uw gemeente.

Contacten met gemeente
Er is geen overleg geweest tussen de commissie en de portefeuillehouder. Dit 
wordt voor het komende jaar wel op prijs gesteld.  

In de gemeente Ridderkerk heeft de commissie verder regelmatig contact met de 
overige afdelingen en/of diensten die te maken hebben met het beheer en de 
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Voorafgaand aan iedere vergadering 
overlegt de commissie met de stedenbouwkundige Annette Matthiessen, waarbij 
de agenda wordt doorgelopen op plannen die in het ambtelijk vakoverleg zijn 
besproken. De commissie wordt geïnformeerd over het ambtelijk standpunt met 
betrekking tot de plannen. Dit zijn bijvoorbeeld plannen die niet passen binnen 
de bebouwingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. 

De commissie is groot voorstander van deze werkwijze en hoopt dat deze con-
tactmomenten in 2018 worden voortgezet.

Relatie met monumentenadvisering
De planadvisering over monumenten en erfgoed wordt in de gemeente Ridder-
kerk verzorgd door de centrale erfgoedcommissie van Dorp Stad en Land. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) brengt in een beperkt aantal 
gevallen advies uit: (gedeeltelijke) sloop, ingrijpende wijziging, functiewijziging 
(herbestemming) of reconstructie

Gezamenlijk doel is het erfgoed - wat mede bepalend is voor het karakter en de 
identiteit van uw gemeente - op een verantwoorde manier voor de toekomst te 
behouden. Iets dat zeker bijdraagt aan de omgevingskwaliteit van de gemeente 
Ridderkerk!

http://www.dorpstadenland.nl/rce/
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Feiten & cijfers

Voor de gemeente Ridderkerk heeft uw commissie Ruimtelijke Kwaliteit in 2017 
over het onderstaande aantal plannen geadviseerd. Met ‘plannen’ wordt hier 
bedoeld: Omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen, waarvoor een onaf-
hankelijk welstandsadvies vereist is.
 

Advisering gemeente Ridderkerk

     2016  2017
Totaal geadviseerde plannen: 
Niet strijdig inclusief ‘mits’:
Strijdig inclusief ‘tenzij’:  

Het grootste aantal behandelde plannen heeft betrekking op nieuwbouw en
uitbreiden van woningen of het aanbrengen van veranderingen aan woningen.

“Ook in 2017 heeft uw commissie weer bij kunnen dragen aan het in 
stand houden en verbeteren van een goede omgevingskwaliteit.”

126
121
5

129
120
9
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Op de hiernavolgende pagina’s wordt een aantal plannen toegelicht, 
waarover uw commissie in 2017 heeft geadviseerd. Deze plannen vielen 
op omdat: 
- ze een voorbeeld stellen van hoge kwaliteit;
- beoordeling van deze plannen door de commissie van groot belang was;
- het proces op een interessante wijze verliep. 
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Opvallende plannen

Een opvallend en niet over het hoofd te zien plan afgelopen jaar is de nieuwbouw 
van het bedrijfspand Van Gelder op het nieuwe agro-logistieke bedrijventerrein 
Nieuw Reijerwaard. Het pand is inmiddels in aanbouw en geeft een idee van de 
grootte van de bedrijven die op dit nieuwe bedrijventerrein gerealiseerd kunnen 
worden. 

Nu de crisis in de woningbouw definitief achter ons ligt worden weer veel wonin-
gen gebouwd. Dit betreft zowel particuliere initiatieven als seriematige woning-
bouw. 

In het centrum van Ridderkerk wordt achter het Koningsplein in aansluiting op 
de eerste fase, nu ook de tweede fase van Kuyperhof gerealiseerd naar een 
ontwerp van de architect Jos van Eldonk, die ook verantwoordelijk is voor de 
laatste hoogbouw aan het plein die enige jaren geleden is gerealiseerd. 

In Het Zand worden aan de Hugo de Grootlaan 17 geschakelde woningen ge-
bouwd. Langs de Middenmolendijk wordt, in aansluiting op het karakter van 
de dijk, een aantal vrijstaande woningen gerealiseerd waarbij de toekomstige 
bewoners keuzemogelijkheden worden aangeboden. 

Een opvallend plan is ook de woningbouw voor nieuwbouw van 31 appartementen 
en 16 eengezinswoningen in Rijsoord ter vervanging van bestaande woningen 
aan de Ds. Sleeswijk Visserstraat en de Gerard Alewijnszstraat. De commissie was 
zeer te spreken over de zorgvuldige wijze waarop de architect Manou Huijbregts 
van HP architecten uit Rotterdam dit plan met respect voor de omgeving heeft 
ontwikkeld.

Eindconclusie
De samenwerking tussen de gemeente Ridderkerk en uw commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit verliep in 2017 op een meer integrale wijze. De commissie kon daar-
naast rekenen op een breed draagvlak voor haar werk. De werkverhoudingen 
waren ook prettig. Dorp, Stad en Land ziet graag uit naar een voortzetting van 
deze constructieve samenwerking in 2018! 



Naast een nieuwe distributiehal en het hoofdkantoor zal een in het oog 
springend ‘experience centre’ worden gerealiseerd van de hand van 
Kraaijvanger architecten uit Rotterdam. Met dit ontwerp wordt de lat voor 
de toekomstige buren hoog gelegd. 

Van Gelder Nieuw Reijerwaard
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Een ontwerp van de architect Jos van Eldonk, die ook verantwoordelijk 
is voor de laatste hoogbouw aan het plein die enige jaren geleden is 
gerealiseerd. 

Tweede fase Kuyperhof
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De woningbouw voor nieuwbouw van 31 appartementen en 16 eenge-
zinswoningen in Rijsoord ter vervanging van bestaande woningen aan de 
Ds. Sleeswijk Visserstraat en de Gerard Alewijnszstraat. 
HP architecten uit Rotterdam heeft dit plan met respect voor de omgeving 
ontwikkeld.

Woningbouw in Rijsoord

Jaarverslag 2017 
14 



Jaarverslag 2017 
15 



Ton Jansen
directeur Dorp, Stad en Land

Blik vooruit

2017 was enige jaren geleden een heel bijzonder jaar, namelijk het laatste 
jaar voordat we met de Omgevingswet 2018 zouden gaan werken. Alle ge-
meenteraden zouden voor hun gemeente een omgevingsvisie - en aanvullend 
een omgevingsplan - hebben opgesteld. De welstandscommissie of commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zou voortaan de Gemeentelijke Adviescommissie heten. 
En dat allemaal om aan een van de twee maatschappelijke doelen van de 
Omgevingswet tegemoet te komen: gemeenten moeten zorgen voor het 
bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit.

Uitstel géén afstel
Ondertussen weten we dat de invoering van de Omgevingswet doorgeschoven 
is naar 2021. We - en dat zeg ik met nadruk omdat het zowel voor de gemeen-
te als voor Dorp, Stad en Land geldt - hebben dus iets meer tijd gekregen om 
ons goed voor te bereiden. Laten we dat dan ook doen. 
In de praktijk merken we namelijk dat de aandacht bij de implementatie vooral 
ligt bij participatie, het verminderen van overbodige regels en het geven van 
ruimte voor initiatieven. Begrijpelijk en belangrijk, maar er is meer nodig om 
aan de hierboven genoemde doelstelling van goede omgevingskwaliteit te 
voldoen. 

Aandacht voor omgevingskwaliteit
Een aangename leefomgeving, die aantrekkelijk, bruikbaar en duurzaam is, 
vraagt om continue aandacht voor goede omgevingskwaliteit. 
Het afgelopen jaar verzamelden we dan ook veel praktische tips en inzichten 
over omgevingskwaliteit. U kunt deze lezen in het magazine Toon. 

Als uw deskundige en onafhankelijke kennispartner denken we graag mee over 
de wijze waarop we ook in de toekomst kunnen werken aan een goede 
omgevingskwaliteit van uw gemeente. De implementatie van de Omgevingswet 
wordt vaak uitgevoerd door de afdeling Ruimtelijke Ordening en we komen dan 
ook graag in contact met deze afdeling of met de gemeentelijke Kwartiermaker.

Ook denken we in 2018 graag samen met u als gemeenteraad mee over hoe 
de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente er in de toekomst uit kan zien met een 
omgevingsvisie en een omgevingsplan.

https://issuu.com/dorpstadenland/docs/toon1_weblos?e=28941042/58203228
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