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Betreft: Zienswijze ontwerp omgevingsvisie Zuid-Holland 2018 VERZONDEN 21 DEC 2018

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van de door u ter inzage gelegde stukken, de omgevingsvisie en de 
omgevingsverordening. Ten aanzien van deze stukken maken we graag gebruik van de mogelijkheid 
onze zienswijze kenbaar te maken.

Allereerst kunnen wij uw inzet om te komen tot een omgevingsvisie en een omgevingsverordening alleen 
maar toejuichen, dit vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet. Wij hebben inmiddels onze 
omgevingsvisie vastgesteld.
Beide stukken zijn geïntegreerde documenten van voorafgaande afzonderlijke documenten.

Zienswijze op de omgevingsvisie 

Algemeen
In onze zienswijze hebben we gepoogd de reactie op de verschillende beleidskeuzes te bundelen naar 
onderwerp met daarbij wel de diverse beleidskeuzes benoemd.
Daarnaast is er een aantal opmerkingen op tekstueel gebied aangegeven bij onze reactie.
Wij dringen er bij u op aan onze reacties te verwerken in de omgevingsvisie zoals die ter vaststelling 
wordt voorgelegd en deze wijzigingen ook te verwerken in de omgevingsverordening.

Hoofdstuk Introductie 
Logistiek industrieel systeem
Bij het logistiek industrieel systeem valt op dat het in ontwikkeling zijnde agro/food cluster Nieuw 
Reijerwaard niet wordt benoemd. Dit ondanks het feit dat dit een project is van nationaal belang wat ook 
in de Crisis- en herstelwet is opgenomen. Wij zouden dit dan ook graag opgenomen zien worden.
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Landschappelijke eenheden
In dit hoofdstuk geeft u aan, net als wij, grote waarde te hechten aan het belang van de groene ruimte 
binnen de provincie. In het buitengebied van Ridderkerk zijn ook recreatieve en toeristische functies 
aanwezig. In die zin vragen wij ons af of de term groene ruimte passend is. Hierbij ontbreken de opgaves 
ten aanzien van bijvoorbeeld de energietransitie.

Groene Ruimte
Met u staan wij voor de opgave om de groenblauwe structuur zoveel als mogelijk vorm te geven, met 
inachtneming van de diverse ruimteclaims. Hierbij zal een zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt 
tussen alle diverse ruimteclaims waarbij gefundeerd een keus zal moeten worden gemaakt. Dit overstijgt 
het sectorale belang.

Energie
Uw ambitie om het aandeel duurzame energie in 2020 substantieel te verhogen kunnen wij 
onderschrijven. Echter de conclusie dat binnen Zuid-Holland veel windvermogen is lijkt onjuist. Binnen 
Ridderkerk geven we hieraan al voldoende invulling door het plaatsen van drie windmolens. De druk 
vanuit de verstedelijkingsopgave legt al een claim op de leefbaarheid en het beperkte groen binnen onze 
gemeente.

Hoofdstuk Beleidskeuzes
Bij de opgave “Beschermen, versterken en beleefbaar maken van kwaliteit van het landschap, 
cultuurhistorische waarden en natuurlijke karakteristieken van de leefomgeving” is er bij de beleidskeuzes 
een tegenstelling tussen de keuze “Grootschalige recreatieve ontwikkelingen buiten bestaand stads- en 
dorpsgebied” en “Stedelijke ontwikkelingen buiten bestaand stads- en dorpsgebied”. Graag zien wij een 
aanpassing in de beleidsvoornemens zodat er geen tegenstrijdigheden blijven bestaan.

Bij de opgave “Zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving en beperken van hinder" wordt de 
invloed van Rotterdam The Hague Airport gemist.

Sectorale beleidskeuzes
In het algemeen zouden wij, om de leesbaarheid te vergroten, de sectorale keuzes niet alfabetisch 
ordenen maar op onderwerp. Hierdoor kan de onderlinge samenhang ook helder verwoord worden. Deze 
samenhang ontbreekt nu waardoor er op verschillende plaatsen een ander beeld ontstaat. In onze reactie 
hebben wij, voor zover mogelijk de beleidskeuzes op onderwerp gerangschikt. Het lijkt ons ook wenselijk 
om de leesbaarheid te bevorderen dat deze onderwerpen zoveel als mogelijk samengevoegd zouden 
worden.

Samengevat onderdeel mobiliteit
In deze samenvatting gaan wij in op de volgende beleidsvoornemens:

Efficiënte en duurzame afhandeling goederenvervoer.
Adequaat aanbod openbaar vervoer.
Compleet mobiliteitsnetwerk.
Verbeterd en optimaal benut netwerk infrastructuur.

In uw beleidsvoornemen maken wij op dat er grote aandacht is voor automobiliteit wat wij niet 
vanzelfsprekend achten. Wij willen ons samen met onze collega gemeenten sterk maken voor een 
mobiliteitstransitie. Deze transitie zien wij graag sterker verwoord terug in uw omgevingsvisie.



RIDDERKERK

Betreft: Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie Zuid-Holland 2018 Pagina 3 van 7

In de afweging rond de hoofdverbindingen van het openbaar vervoernetwerk missen wij de directe 
verbinding met het openbaar vervoernetwerk welk onder de vervoersautoriteit MRDH valt. De specifieke 
inzet van H2 (waterstof) als brandstof, zoals die wel wordt gebruikt binnen het concessiegebied van de 
vervoersautoriteit MRDH, wordt gemist, evenals de koppeling met deze vervoersautoriteit.

Voor wat betreft het wegverkeer merken wij op dat op de kaart rond mobiliteit de A4-zuid ingetekend is 
als bestaande weg terwijl dit nog onderwerp van studie is. Daarnaast willen wij ook benadrukken dat een 
oeververbinding Ridderkerk - Krimpenerwaard in de vorm van een brug voor ons onbespreekbaar is.

Bij de versterking van de bereikbaarheid van de Greenports dient zoals eerder aangegeven ook de 
ontwikkeling Nieuw Reijerwaard te worden betrokken. Ook ontbreekt deze locatie bij de opsomming van 
de agrologistieke handelscentra.

Samengevat onderdeel Groen, Natuur en Recreatie
In deze samenvatting gaan wij in op de volgende beleidsvoornemens:

Beheer recreatievoorzieningen: gebieden en netwerken.
Behouden en versterken landschappen.
Completering Natuurnetwerk Nederland.
Duurzame groei toerisme.
Groene buffers.
Groen vrijwilligerswerk.
Grootschalige recreatieve ontwikkelingen.

Het onderwerp Groen, Natuur en Recreatie vergt een integrale afweging met de andere beleidsterreinen. 
Immers de ruimte is schaars en er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De op de kaart aangegeven 
groene buffer wordt gemarkeerd als een categorie 2 gebied zonder rekening te houden met de in 
ontwikkeling zijnde visie van de Landschapstafel IJsselmonde.

Bij de ontwikkeling van deze visie bent u één van de partijen binnen de Landschapstafel. De verbinding 
wordt echter nu niet gelegd wat ons inziens wel noodzakelijk is. Naast de groenopgave ligt er een grote 
opgave in het kader van de energietransitie en de woningbouwopgave.
Met het bovenstaande markeren wij de in potentie strijdige opgaven, er liggen meerdere claims op de 
fysieke ruimte. Het afwegingskader ontbreekt echter, wat wel noodzakelijk is om een afgewogen keus te 
kunnen maken.

Ook missen we in de beleidsvoornemens de rol van de provincie als financier van de recreatieschappen 
en we missen de inzet van de provincie bij de Landschapstafels.

Rond het groen vrijwilligersnetwerk en grootschalige recreatieve ontwikkelingen is de beleidstekst wat 
aan de magere kant en zou de aanleiding, afweging en motivering verder moeten worden uitgewerkt om 
ook mogelijke initiatiefnemers meer houvast te geven bij mogelijk passende planvorming. Wij zien 
overigens in de huidige tekst mogelijkheden voor het versterken van de buitenstedelijke recreatie zoals 
sport. Wij vragen u om, bezien in het licht van de diverse opgaven dit punt kritisch te bezien.
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Samengevat onderdeel archeologie en werelderfgoed
In deze samenvatting gaan wij in op de volgende beleidsvoornemens:

Behouden en versterken werelderfgoed.
Vergroting draagvlak archeologie.

Bij dit onderdeel vragen wij u om beide onderdelen samen te voegen tot een integraal beleidsvoornemen 
gezien de directe relatie die beide voornemens hebben. Tekstueel merken wij op dat u aangeeft dat het 
behoud van werelderfgoed geen nationaal belang betreft, in onze optiek is dit zowel internationaal maar 
ook nationaal belang.

Samengevat Ruimtelijke invloeden
In deze samenvatting gaan wij in op de volgende beleidsvoornemens:

Behoud en versterking ruimtelijke kwaliteit.
Recreatiewoningen.
Stedelijke ontwikkelingen binnen bestaand stads- en dorpsgebied.
Stedelijke ontwikkeling buiten bestaand stads- en dorpsgebied.

In uw beleidsvoornemen wordt verwezen naar de kwaliteitskaart van de Visie ruimte en mobiliteit welk 
volgens onze interpretatie komt te vervallen met vaststelling van deze omgevingsvisie. Graag zien wij 
hierover verduidelijking. Daarnaast wordt door u regelmatig verwezen naar regionale visies waarbij het 
ons inziens juist een rol zou zijn voor de provincie om dit soort beleid op te nemen in provinciaal beleid.

Ook willen wij uw aandacht vragen voor het gegeven dat u wilt dat de ladder van duurzame 
verstedelijking op (sub)regionaal niveau wordt toegepast en dat de samenwerkende gemeenten een 
gezamenlijk beeld ontwikkelen van de ontwikkeimogelijkheden binnen en buiten bestaand stads- en 
dorpsgebied.
Wij vragen u dan ook om terughoudend te zijn met het stellen van voorwaarden aan de regionale visies.

Op zich volgen wij uw beleid om permanente bewoning van recreatiewoningen tegen te gaan. Aan de 
andere kant zou dit wellicht een oplossing kunnen bieden voor uw eerdere beleidsvoornemen rond 
flexwoningen. Wij vragen u dan ook deze onderwerpen in onderling verband te bezien.

Samengevat Economie
In deze samenvatting gaan wij in op de volgende beleidsvoornemens:

Toekomstbestendige bedrijventerreinen.
Concentratie detailhandel.
Bijdrage aan positie Rotterdamse haven.

Tekstueel zit in het beleidsvoornemen toekomstbestendige bedrijventerreinen een dubbeling die kan 
vervallen. In onze regio zijn wij in constructief gesprek rond de ontwikkeling van de Rotterdamse haven. 
Uit de nu voorliggende tekst zou kunnen worden geconcludeerd dat de Havenvisie een vaststaand 
document is. Dit doet geen recht aan de constructieve gesprekken die wij voeren. Het is dan ook 
wenselijk deze tekst te nuanceren.
Ook wij zien een grote ontwikkeling van de internetdetailhandel waarbij een goede mix van ophaalpunten 
voor diverse soorten van goederen essentieel is.
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Samengevat water
In deze samenvatting gaan wij in op de volgende beleidsvoornemens:

Duurzame waterveiligheid.
Veilige en goede zwemwaterlocaties.
Waterkwaliteit oppervlaktewater.
Zoetwatervoorziening.

Deze beleidsvoornemens grijpen direct op elkaar in maar in de diverse teksten ontbreekt de integrale 
visie. Ook is bij sommige beleidsvoornemens onduidelijk welk orgaan nu bevoegd gezag is, provincie of 
waterschap. Ook wordt het traject Ruimte voor de Rivier nadrukkelijk gemist als één van de bouwstenen 
rond water.

Samengevat Energietransitie
In deze samenvatting gaan wij in op de volgende beleidsvoornemens:

Reductie energieverbruik en CO2 emissie van de industrie.
Energietransitie.
Energietransitie in de gebouwde omgeving.
Bovenregionaal warmtenetwerk.
Windenergie op land.
Zonne-energie.

De voor ons liggende energietransitie gaat van alle partijen de nodige inzet vragen. Het rijk heeft middels 
de klimaattafels de hoofdlijnen uitgezet wat eind dit jaar zal leiden tot het klimaatakkoord. Eén van de 
tafels betreft de industrietafel. Op rijksniveau wordt de inzet bepaald. Het noemen van een concrete 
reductie in deze visie is dan ook niet wenselijk om de optimale inspanning niet te frustreren. Ook 
ondersteuning van het initiatief vanuit het haven industrieel complex om te komen tot afvang van CO2 en 
opslag onder de Noordzee zou moeten worden toegevoegd aan het beleidsvoornemen.

U geeft in uw beleidsvoornemens aan dat er binnen Zuid-Holland veel windvermogen mogelijk is. Gezien 
de ervaring binnen de regio Rotterdam lijkt stevige nuancering op zijn plaats. De eerste analyses van de 
Regionale Energie Strategie tonen aan dat er beperkte mogelijkheden zijn voor het opwekken van 
duurzame elektriciteit onder andere door windenergie.

De inzet van onder andere de provincie, maar ook van andere partijen op waterstof voor de industrie 
ontbreekt. Ook de nu lopende Regionale Energiestrategie ontbreekt in de beleidsvoornemens.

In de beleidskeuzes wordt door u ingezet op energie neutrale of zelfs energieleverende nieuwbouw. Op 
zich onderschrijven wij deze ambitie, maar wij zijn als vergunningverlenende partij, gebonden aan de 
wettelijke regelgeving. Het eisen naar dit niveau kan pas als op landelijk niveau deze regelgeving hierop 
wordt aangepast wat op dit moment ver weg lijkt gezien de verwachte versoepeling van de BENG-norm. 
Een nuance in de tekst, gebaseerd op het Rijksbeleid lijkt dan ook op zijn plaats.

Het beleidsvoornemen om te streven naar aardgasloze nieuwbouw is inmiddels achterhaald door de 
wetgeving en kan komen te vervallen. De beleidskeuze rond een warmtenet gaat uit van een 
warmtevoorziening binnen de provincie. De provincie zet hierbij in op realisatie.
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Aanleg van een warmtenet lijkt vooralsnog een mogelijke oplossing maar is afhankelijk van de uitkomsten 
van het onderzoek wat binnen de diverse regionale verbanden loopt en vervolgens in lokale 
transitievisies warmte. Ons inziens loopt deze keuze voor op deze uitkomsten. Daarnaast zijn de 
uitgangspunten zoals opgenomen in de omschrijving inmiddels achterhaald door de Rijks ambitie. Ook de 
stelling in de ambitie dat de Zuid-Hollandse bodem geschikt is voor geothermie lijkt ons, gezien de binnen 
de BAR-regio uitgevoerd onderzoek te prematuur.

U biedt bij de omgevingsvisie nu wederom de mogelijkheid om naast de in de eerdere herziening 
opgenomen locaties ook windturbines te realiseren tot 45 meter ashoogte binnen bestaand stads- en 
dorpsgebied. Daarnaast neemt u ook op dat windturbines met een ashoogte tot 15 meter zowel binnen 
als buiten bestaand stads- en dorpsgebied geplaatst mogen worden. Dit alles voor zover dit past binnen 
de lokale situatie.
Uiteraard is het aan de gemeente om deze mogelijkheid al dan niet te benutten in de 
bestemmingsplannen, maar wij dringen er bij u op aan om rond de toetsing van lokale situaties ook 
objectieve criteria vast te stellen. Dit om ongewenste verwachtingen tegen te gaan. Wij houden overigens 
vast aan het geformuleerde beleid binnen onze gemeente.

In de omgevingsvisie beperkt u de mogelijkheden om in te zetten op de realisatie van zonnevelden. Wij 
zien echter wel kansen, met behoud van ruimtelijke kwaliteit. Wij vragen u dan ook om ook locaties met 
ondergrondse infrastructuur mee te nemen in de beschrijving van locaties die vallen onder de 
bestemming infrastructuur.

Ook wijzen wij u er op dat binnen de in ontwikkeling zijnde Regionale Energie Strategie één van de 
uitgangspunten is dat 10 % van het agrarisch areaal binnen Zuid-Holland gebruikt zal moeten worden 
voor de opwekking van zonne-energie naast de volledige inzet van geschikte daken in de gebouwde 
omgeving.

Samengevat Milieu
In deze samenvatting gaan wij in op de volgende beleidsvoornemens:

Geluidhinder en geurhinder.
Optimaal benutten en beschermen van bodem en ondergrond.
Recreatieve, commerciële en bedrijfsgebonden luchtvaart.

Om de kwaliteit van wonen en leven zo optimaal mogelijk te houden zijn diverse invloeden van belang.
Zo is geluidhinder één van de terugkomende onderwerpen bij gesprekken met bewoners. Rond dit thema 
heeft u op de kaart van het werkingsgebied rond geluidhinder alle bedrijventerreinen opgenomen. Op zich 
geeft dit een aardig beeld van de diverse terreinen maar doet geen recht aan de milieueffecten die de 
diverse terreinen met zich brengen. Het lijkt ons gewenst om juist de terreinen die formeel gezoneerd zijn 
specifiek te benoemen er ook helderheid ontstaat in de verschillende verantwoordelijkheden.

Gezien alle ontwikkelingen zowel bovengronds als ondergronds zijn wij met u van mening dat het belang 
van 3d beleid gewenst is. Naast de druk op de bovengrond neemt ook de druk op de ondergrond toe 
mede gezien de effecten van de energietransitie. U geeft aan koppelingen te zien in het hergebruik van 
oude gas winlocaties voor winning van aardwarmte of opslag van stoffen. Vanuit geologisch onderzoek is 
ons gebleken dat dit juist gebieden zijn die uitgesloten worden van de mogelijkheid tot winning van 
geothermie. Graag een verduidelijking hierop. Daarnaast wijzen wij opslag van CÜ2in de bodem onder 
onze gemeente nadrukkelijk af. Overigens is ook in de huidige kabinetsperiode opslag van CO2 onder 
land niet meer aan de orde. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar opslag op zee.
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Onze inwoners gaan naast milieubelasting vanuit de diverse bronnen ook specifiek meer hinder 
ondervinden van al dan niet recreatieve luchtvaart. Uw beschreven beleidsvoornemen, waarbij de 
beleidskeuze en de omschrijving identiek is, is wat ons betreft te beperkt. Nadere uitwerking van ruimte 
voor start en landing van onbemande luchtvaartuigen (drones) vraagt nadere invulling.

Zoals eerder aangegeven waarderen wij uw inzet om te kortlen tot een integrale omgevingsvisie.

Hoogachtend, /
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk


