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Betreft: concept presentatie gebiedsvisie Rivieroevers commissie Samen wonen 17 juni 2021

Geachte raadsleden

In uw vergadering van 21 november 2019 stelde u de startnotitie Gebiedsvisie Rivieroevers vast met een
bijbehorende planning. Per brief van 9 september 2020 gaven wij aan van plan te zijn de ontwerp
gebiedsvisie in het tweede kwartaal van 2021 met u te bespreken. In deze brief leest u daar meer over en
informeren wij u ook over het vervolgproces.

Op 17 juni 2021 gaan we met de commissie Samen wonen in gesprek over de concept-
ontwerpgebiedsvisie
De conceptpresentatie is als bijlage bijgevoegd. Het gesprek gaat vooral over de door adviesbureau
RHDHV geadviseerde voorkeursvarianten van de drie aandachtsgebieden:
I Omgeving Bolnes.
11 Voorterrein Huys ten Donck, Schiepo-locatie en voormalige Boelewerf.
III De Schans, omgeving haven.

De uitkomsten van het gesprek met de commissie verwerken we in de definitieve ontwerp-gebiedsvisie.
Deze ligt vervolgens tegelijkertijd met het concept-Milieueffectrapport (planMER) 6 weken ter inzage van
9 augustus t/m 19 september 2021

Het planMER beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de gevolgen voor de leefomgeving
Voor het planMER wordt een m.e.r.-procedure gevolgd. De uitkomsten uit de m.e.r.-procedure vormen de
onderbouwing voor de keuzes die binnen de gebiedsvisie worden gemaakt. Op verschillende momenten
gedurende het proces kunnen betrokkenen hun reactie geven. Dat draagt bij aan een zorgvuldige
voorbereiding van de gebiedsvisie. Ook zorgt het voor een integrale beoordeling van de
leefomgevingskwaliteit. Daarmee sluit deze aanpak aan bij het werken volgens de Omgevingswet.
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Ruim 160 betrokkenen reageerden via een digitaal participatietraject
Via het Participatieplatform Rivieroevers is vanaf begin januari 2021 de ontwikkeling van de gebiedsvisie
en de planMER te volgen. Iedereen kon daar zijn reacties op een digitale kaart plaatsen. Deze reacties
bespraken we in “C)penlabs”, met 24 betrokkenen, waarbij ook een aantal van u aanwezig was. De
reacties op de kaart en de samenvatting van de Openlabs kunt u nalezen op het participatieplatforrn:
Participatie agenda Rivieroevers Ridderkerk (ireportinq.nl)

Tijdens de online “Buitenlabs” spraken we daarnaast met eigenaren in de verschillende
aandachtsgebieden, initiatiefnemers van herontwikkelingen, wijkoverleggen en ovedegplatforms. Zo is
input opgehaald bij betrokken organisaties, stakeholders in het gebied, ondernemers en inwoners. Mede
aan de hand van deze verzamelde input is het raamwerk tot stand gekomen en zijn alternatieven
ontwikkeld. Met de stakeholders in het gebied zijn in een tweede “Buitenlab” de alternatieven voorgelegd
en is hun reactie gevraagd.

Vanaf medio juli 2021 zijn alle stukken voor iedereen raadpleegbaar
We publiceren alle stukken zo spoedig mogelijk na het collegebesluit van 6 juli 2021 op het
participatieplatform en vermelden dit in de Blauwkai. De ontwerp gebiedsvisie en ontwerpplanMER liggen
tezamen ter inzage. Daarvoor is de formele inzagetermijn van de planMER van 6 weken leidend. De
formele inzageperiode waarbinnen eenieder kan reageren is van 9 augustus 2021 tot en met 19
september 2021 . Dit is deels in de zomerperiode. De helft van de inzageperiode valt buiten de
vakantieperiode. We realiseren ons dat dit ongebruikelijk is, maar compenseren dit door al vanaf medio
juli de stukken te publiceren (hoewel formeel de periode voor een reactie start op 9 augustus). Het is
echter nodig om de definitieve gebiedsvisie gereed te hebben voor besluitvorming in uw vergadering van
december 2021. Verder geven we halverwege de termijn extra publiciteit. Het kunnen reageren op de te
publiceren stukken is op deze wijze ons inziens voldoende geborgd.

Bureau Stedelijke Planning werkt voor ons aan een compensatieplan
Dit is nodig gelet op provinciaal beleid. Uitgangspunt voor de Provincie is dat oppervlaktes
bedrijventerreinen die verdwijnen, elders worden gecompenseerd. Binnen het plangebied van de
gebiedsvisie bevinden zich watergebonden bedrijfslocaties. Echter, in bijzondere gevallen kan met de
provincie over maatwerk worden gesproken. Daarbij is het beter benutten van bedrijventerreinen een
belangrijk aandachtspunt voor de Provincie.

Naast de Provincie is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in dit traject voor ons een
belangrijke gesprekspartner. Het maatwerk vergt een uitgewerkt ruimtelijk-economisch plan voor de
gemeente. Daarvoor werken we samen met Bureau Stedelijke Planning (BSP). De voorlopige uitkomsten
van het onderzoek van BSP zijn verwerkt in de presentatie.

We zien uit naar een goede en constructieve bespreking in de commissie Samen wonen van 17 juni
2021
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