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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Startnotitie Visie Rivieroevers

College van burgemeester 
en wethouders 
15 oktober 2019

Zaaknummer
129037
 

Portefeuillehouder
C.A. Oosterwijk

Commissie Samen wonen 
14 november 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
j.bos@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
21 november 2019
 

Geadviseerd besluit
1. De startnotitie Visie Rivieroevers vast te stellen.

2. Raadstoezegging ID 1905 als afgedaan te beschouwen.



2/6

Raadsvoorstel
Inleiding
We krijgen regelmatig verzoeken van eigenaren van gebieden langs de rivier om na te denken over 
transformatie van hun gebieden. Dit betekent in veel gevallen een wijziging van de bestemming. Ook 
zijn verschillende omliggende gemeenten op dit moment bezig met het opstellen van hun visie op de 
Rivieroevers. We nemen al deel aan gesprekken hierover. 

Onze rivieroevers zijn van grote waarde. We kunnen die kwaliteit nog beter benutten. Daarbij streven 
we naar een optimale balans tussen  (watergebonden) bedrijvigheid en wonen. Ook willen we de 
oevers toegankelijker maken en inrichten voor meer recreatief gebruik voor wandelaars en fietsers. 
Belangrijk is dat de rivier beleefbaarder wordt gemaakt: benutten kwaliteit zowel vanaf het land als 
vanaf het water. 

We willen een goede afweging maken en een optimale balans zoeken tussen (watergebonden) 
bedrijvigheid, wonen en recreatie. Dat betekent in veel gevallen ook keuzes maken waar we wat wel 
en niet willen. Dit ook in relatie tot de regionale en provinciale afspraken over (watergebonden) 
bedrijvigheid en wonen en de visies van de omliggende gemeenten.

Dit is het moment om hier zelf ook actief mee aan de slag te gaan. Daarom willen we een visie 
opstellen voor de Rivieroevers Nieuwe Maas en de Noord. In deze visie beschrijven en verbeelden we 
de manier waarop we de optimale balans tussen (watergebonden) bedrijvigheid, wonen en recreatie 
willen bereiken.

Beoogd effect
Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit langs de oevers van de rivieren de Nieuwe Maas en de Noord.

Relatie met beleidskaders
Omgevingsvisie Ridderkerk.

Argumenten
1.1. Het is belangrijk om een goede afweging te maken en een optimale balans te zoeken tussen 
(watergebonden) bedrijvigheid, wonen en recreatie.

We willen een goede afweging maken en een optimale balans zoeken tussen (watergebonden) 
bedrijvigheid, wonen en recreatie. Dat betekent in veel gevallen ook keuzes maken waar we wat wel 
en niet willen. Dit ook in relatie tot de regionale en provinciale afspraken over (watergebonden) 
bedrijvigheid en wonen en de visies van de omliggende gemeenten. 

1.2. We hebben de visie nodig om initiatiefnemers uit te dagen de juiste plannen te bedenken en uit te 
kunnen uitvoeren.

Er zijn al verschillende intiatiefnemers, die plannen hebben langs deze rivieroevers. De op te stellen 
visie is het beoordelingskader van deze plannen van initiatiefnemers.

1.3. Hiermee geeft de raad opdracht aan het college om binnen bepaalde kaders de visie op te 
stellen.

De raad geeft ook aan op welke manier zij betrokken wil worden in de totstandkoming van deze visie.

2.1. Hiermee wordt de toezegging aan de raad afgedaan om in 2019 te starten met het opstellen van 
een visie op de rivieroevers.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.
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Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
In onderstaande tabel is de globale planning opgenomen om tot de visie op de Rivieroevers te komen.

Nr. Werkzaamheden Wanneer
1. Besluitvorming raad: startnotitie

 

21 november 2019

2. Proces opstellen Visie Rivieroevers

 

December 2019 – oktober 2020

a Inventarisatie oa door gesprekken met de partijen 
genoemd bij participatie.

December 2019  – maart 2020

b Creëren varianten April 2020 – juni 2020
c Uitwerking Visie Juli 2020 – oktober 2020
3. Bespreken concept Visie in raadscommissie Samen 

Wonen

 

Commissie 26 november 2020

 (besluitvorming 27 oktober 2020 
door college)

4. Bespreken concept Visie met verantwoordelijke partijen 
en direct belanghebbenden

November 2020 – Januari 2021

5. Besluitvorming Visie - college Februari/maart 2021
6. Besluitvorming Visie -raadscommissie April 2021
7. Besluitvorming raad: 

Visie Rivieroevers

April 2021

Evaluatie/monitoring
De Visie Rivieroevers heeft, net als de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035, een tijdshorizon van 
ongeveer 15 jaar. Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen in de loop van de tijd een ander licht 
werpen op de Visie. De manier waarop en wanneer de evaluatie van de Visie plaats zal vinden, 
werken we uit in de Visie.

Financiën
De kosten voor het opstellen van de Visie Rivieroevers kunnen worden gedekt uit bestaande 
financiële middelen.

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
In de Visie Rivieroevers wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld klimaatverandering en andere 
duurzaamheidsaspecten.

Communicatie/participatie na besluitvorming
In het proces voor het opstellen van de visie worden alle partijen betrokken, die een eigen belang 
en/of positie langs de rivieroevers hebben. Ook worden organisaties betrokken, waarmee we de visie 
moeten afstemmen. In de planning is hiervoor tijd ingeruimd. Als gemeente hebben we nauwelijks 
bezit aan de oevers en zetten we in op een gedragen visie voor de rivieroevers. In een uitgebreide 
omgevingsanalyse wordt bepaald wat per partij de invloed, de houding en het belang van de visie is. 
Op basis daarvan wordt de definitieve participatiestrategie bepaald. Bij het bepalen hiervan maken we 
ook gebruik van het Afwegingskader Participatie.
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Partijen met grondposities of beheer van grondposities:zij worden bevraagd over hun visie op de 
toekomst en zij worden in de gelegenheid gesteld om te reageren op de concept-visie.

 Private partijen, zoals eigenaren en ondernemers gevestigd in het plangebied.

 Bewoners aan en van de rivieroevers.

 Stichting Huys ten Donck.

 Stichting Zuid Hollands Landschap.

 Exploitanten waterbus en voetveer

Participatieplatforms gemeente: We informeren hen actief. Zij worden ook in de gelegenheid gesteld 
om een advies uit te brengen aan het college over de concept-visie:

 Wijkoverleggen Bolnes, Slikkerveer, Drievliet-Het Zand, Oostendam.

 Ondernemersplatform.

 Natuurvereniging IJsselmonde en het beleidsplatform Natuur-, Milieu en Duurzaamheid

Andere overheden en/of organisaties: Input voor de visie komt ook uit het beleid van andere 
overheden. Ook moet er nadrukkelijk met hen worden afgestemd. Zij worden ook in de gelegenheid 
gesteld om op de concept-visie te reageren:

 Rijkswaterstaat.

 Waterschap Hollandse Delta.

 Programma Rivier als Getijdenpark.

 Landschapstafel IJsselmonde.

 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH).

 Gemeenten uit de Drechtsteden, Rotterdam, Krimpenerwaard, Molenlanden.

 Provincie Zuid-Holland.

 Wooncompas.

 DCMR/ VRR.

 BOOR (archeologie/cultuurhistorie).

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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Bijlagen
1. Startnotitie - Visie rivieroevers   
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
21 november 2019

Zaaknummer:
129037

Onderwerp:
Startnotitie Visie Rivieroevers

Commissie Samen wonen
14 november 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 15 oktober 2019,

BESLUIT:

1. De startnotitie Visie Rivieroevers vast te stellen.

2. Raadstoezegging ID 1905 als afgedaan te beschouwen.


