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Geacht college,

Bij brief van 31 oktober 2017 hebben wij u verzocht de reservering voor de Ridderkerklijn te laten 
vervallen in de partiële wijziging 2018 Visie Ruimte Milieu. Op 7 juni 2017 heeft de bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit van de MRDH u een brief gestuurd met een gelijkluidend verzoek.
In uw brief van 13 december 2017 deelt u ons mee dat u heeft besloten het vervallen van de ruimtelijke 
reservering niet mee te nemen in de ontwerp partiële wijziging 2018 van de Visie Ruimte en Mobiliteit, het 
Programma Ruimte en de Verordening Ruimte 2014.

Dit antwoord wijkt af van uw zienswijze op onze concept Omgevingsvisie Ridderkerk over dit onderwerp. 
Uw reactie: "Op 9 juni 2017 ontvingen wij het verzoek van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH) voor opheffing van de ruimtelijke reservering in het Programma Ruimte en andere bindende 
kaders voor de Trampluslijn in Ridderkerk. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat uw gemeente en 
MRDH er intussen van overtuigd zijn dat de beoogde railverbinding niet het meest optimale resultaat 
biedt in de gewenste HOV-relatie met Rotterdam. Alternatief is nu dat er ingezet wordt op hoogwaardige 
busverbindingen. Wij zien ook dat deze snelle HOV-buslijnen op de korte termijn kansrijker zijn. Vanuit 
OV is de ruimtelijke reservering niet nodig om een snelle railverbinding in de toekomst tussen Ridderkerk 
en Rotterdam mogelijk te blijven maken. Een snel tracé via bijvoorbeeld de Rotterdamseweg blijft altijd 
mogelijk, omdat hier voldoende ruimte beschikbaar is. Op bestuurlijk niveau zal over de opheffing van de 
ruimtelijke reservering van de Ridderkerklijn nog wel een besluit moeten worden genomen" (PZH-2017- 
605954136 dd. 23-06-2017).

Wij zijn verrast door uw standpunt zoals verwoord in uw reactie van 13 december 2017.
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Ons belang voor deze zienswijze heeft zowel een verkeerskundig als een ruimtelijk aspect. Uiteraard zijn 
deze met elkaar verweven, maar voor de duidelijkheid beschrijven we deze apart in onze zienswijze. Als 
er behoefte is om eventuele regionale belangen veilig te stellen dan zijn er andere minder ingrijpende 
mogelijkheden. Zie tekst onder Alternatief huidige ruimtelijke reservering.

Uw motivering reservering tramtracé
U geeft in uw brief aan dat u de reservering op dit moment niet wil laten vervallen. Als de reservering 
eenmaal vervallen is, zo geeft u aan, is herstellen vrijwel onmogelijk. Om deze reden hecht u aan een 
zorgvuldige besluitvorming. Het belang van een zorgvuldige besluitvorming onderschrijven wij uiteraard. 
U beargumenteert dit mede door aan te geven dat het onderzoek uit januari 2017 van het bureau 
Goudappel Coffeng voor u onvoldoende onderbouwing is of geeft om de ruimtelijke reservering te laten 
vervallen. Uit het onderzoek blijkt dat het bijvoorbeeld ook mogelijk is om de ruimtelijke reservering voor 
een busverbinding te benutten. Volgens u kan in het onderzoek naar de hoogwaardige busnetstructuur 
daarom ook de ruimtelijke reservering worden betrokken.
Voorts wijst u op 2 lopende trajecten waardoor niet duidelijk is hoe het openbaar vervoer in de omgeving 
Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden zich zal ontwikkelen. Het betreft de OV-visie Rotterdam 2040 en de 
concessie Drechtsteden, Alblasserwaard Vijfheerenlanden (DAV).

Onze ambitie
Samen met de MRDH en de provincie Zuid-Holland hechten wij eraan dat meer mensen gebruik maken 
van het openbaar vervoer. Om deze reden willen wij inzetten op kwalitatief goed en sneller te realiseren 
openbaar vervoer in Ridderkerk, met de focus op regionale (bus)verbindingen door realisatie van HOV- 
bus. Samen met de MRDH en de RET zijn wij een traject gestart om te komen tot een nieuwe HOV- 
busverbinding. Ridderkerk reserveert hiervoor ook middelen in de begroting. Wij zetten vol in op deze 
aanpak.

Status quo reservering
De discussie over een railverbinding naar Ridderkerk in welk vorm dan ook is al decennia onderwerp van 
gesprek in de regio.
Bij brief van 1 december 2011 heeft u op verzoek van de toenmalige stadsregio Rotterdam besloten 
bereid te zijn uw wettelijk instrumentarium in te zetten voor de ruimtelijke reservering van de 
Ridderkerklijn. U was destijds vanuit de ruimtelijke invalshoek betrokken bij de Ridderkerklijn, omdat de 
stadsregio Rotterdam een dergelijk instrumentarium niet tot haar beschikking had.
Vrij snel na deze reservering is het zicht op realisatie van deze lijn steeds verder achter de horizon 
verdwenen, omdat er geen financiële dekking aanwezig is. Wil een tramtracé inpasbaar zijn, dan zal 
onder andere een groot internationaal bedrijf in Ridderkerk, Trelleborg, verplaatst moeten worden. Dit 
gaat uiteraard niet vanzelf en kost miljoenen die niet beschikbaar zijn. De status quo is dat het tramtracé 
geen prioriteit heeft bij geen enkel bestuursorgaan en er geen middelen beschikbaar zijn. Deze situatie is 
tot op heden onveranderd. De aanleg van een tramtracé naar Ridderkerk over de huidige reservering 
bestaat alleen nog als ruimtelijke reservering bij de provincie Zuid-Holland, terwijl de MRDH deze 
kostbare railverbinding heeft verlaten en inzet op andere oplossingen ter verbetering van het openbaar 
vervoer.

Reactie op uw argument rapport Goudappel Coffeng
Het rapport van Goudappel Coffeng is mede op uw verzoek opgesteld. In dat rapport wordt de conclusie 
getrokken dat op basis van voortschrijdend inzicht en praktijkervaring is gebleken dat de beoogde 
tramverbinding vandaag de dag veel minder effectief zal zijn dan eerder werd verondersteld.
Ook in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 van de MRDH wordt geconstateerd dat in
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argument om de reservering te schrappen. Uiteraard met de zekerheid dat er wel een hoogwaardig 
openbaar vervoer verbinding moet komen.

Ons is onduidelijk waarom u het rapport van Goudappel Coffeng en de conclusie uit de 
Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 van de MRDH onvoldoende vindt om de ruimtelijke 
reservering te laten vervallen. U verwijst hierbij alleen naar een passage in het rapport van Goudappel 
Coffeng waarin wordt aangegeven dat de reservering eventueel ook voor een busverbinding kan worden 
benut.

Wij vragen uw aandacht dat het beoogde tracé dwars door het centrum van Ridderkerk loopt met als 
eindpunt Ridderkerk en absoluut geen gestrekt tracé is dat in een min of meer rechte lijn van punt A naar 
punt B loopt. Samen met de MRDH komen wij tot de conclusie dat de ingrijpende ruimtereservering voor 
een buslijn niet nodig is, omdat er in Ridderkerk geen sprake is van doorstromingsproblemen en dat de 
huidige infrastructuur prima geschikt is voor HOV-bus. Nog afgezien van het feit dat het niet realistisch en 
haalbaar is dat met de schaarse middelen een internationaal bedrijf voor miljoenen verplaatst zal worden 
voor de aanleg van een busverbinding.
Ook wij hechten aan goede regionale verbindingen. Deze kunnen voor HOV-bus prima en op relatief 
korte termijn over de Rotterdamseweg worden gerealiseerd, zeker als de DAV-concessie ons daarbij 
helpt.

Alternatief voor huidige ruimtelijke reservering
Als de provincie hecht aan de mogelijkheid om een regionale railverbinding open te houden, is de 
Rotterdamseweg daarvoor de beste optie. Het is een bestaande weg met een ruim gestrekt tracé met nu 
al een vrije busbaan, die niet dwars door stedelijk gebied en gebouwen loopt en waarvoor een ruimtelijke 
reservering om die optie te beschermen niet nodig is. Zie ook uw hierboven aangehaalde zienswijze op 
onze Omgevingsvisie.

Reactie op uw argument lopende trajecten
Om de onzekerheid van de ontwikkelrichting van het openbaar vervoer in de omgeving Rotterdam- 
Ridderkerk-Drechtsteden te onderstrepen, gebruikt u als argument dat de OV-visie Rotterdam 2040 nog 
niet af is. Het klopt dat de OV-visie nog niet is vastgesteld, maar de lijn en de inhoud van deze visie zijn al 
wel duidelijk. In deze visie is opgenomen dat een tramverbinding met Ridderkerk niet realistisch meer is 
en is de focus verlegd op realisatie van een HOV-busverbinding. De ontwerp OV-visie geeft volgens ons 
juist voldoende richting over dit onderwerp.
Inmiddels is bekend dat Qbuzz vanaf eind 2018 het busvervoer mag gaan verzorgen in het DAV-gebied. 
Of Qbuzz wel of niet gebruik gaat maken van de Rotterdamseweg is voor het al dan niet handhaven van 
de ruimtelijke reservering in het centrum van Ridderkerk niet relevant, omdat daar geen provinciale 
bussen zullen rijden. De relatie die u legt met de DAV-concessie begrijpen wij niet, aangezien u zelf de 
concessiehouder de keuzevrijheid heeft gelaten om al dan niet gebruik maken van de route door 
Ridderkerk over de Rotterdamseweg. En daarmee impliciet aangeeft dat er geen relatie is.
De MRDH heeft u de garantie gegeven dat zij samen met de RET en ons zorg zal dragen voor het verder 
optimaliseren van het openbaar vervoer in Ridderkerk. De RET zal de korte termijn voorstellen over het 
optimaliseren van het openbaar vervoer in Ridderkerk al inbrengen en onderbouwen in het Vervoerplan 
2019. Dit is het formele instrument voor de jaarlijkse wijzigingen in het openbaar vervoeraanbod. Ook zal 
in deze vervoerplannen een doorkijk worden gegeven voor de lange termijn.
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Ruimtelijke aspecten
Ruimtelijk gezien heeft de reservering voor de tram, zoals ook aangegeven in de inspraakreactie tijdens 
de behandeling in de commissie Ruimte en Leefomgeving op 29 november 2017, een forse impact op 
Ridderkerk. Niet alleen op ontwikkelingen die wij als gemeente nastreven, maar ook voor particuliere 
eigenaren ‘op de route’ en instellingen, instanties, verenigingen of bedrijven die gebouwen op of zeer 
dichtbij het gereserveerde tramtracé hebben liggen. Door vast te houden aan de reservering staan de 
ontwikkelingen in Ridderkerk ook voor de komende jaren feitelijk op slot. De schrijnende gevallen van 
bijvoorbeeld een kerkgebouw waarin al jaren niet is geïnvesteerd door de onduidelijkheid over de 
toekomst en de bodem onder hun bestaansrecht dreigt te verdwijnen, zijn in meervoud aanwezig. Het is 
niet uit te sluiten dat handhaving van de reservering zal leiden tot schadeclaims van eigenaren.

De impact die de reservering van het tramtracé heeft op diverse ontwikkelingen en de schade die partijen 
daardoor lijden hebben wij in bijlage 1 van deze brief verwoord. Hierdoor krijgt u gelijk een goed beeld 
van het inefficiënte karakter van het beoogde tracé.
Gelet op de alternatieven zoals hierboven aangegeven en ruimtelijke gevolgen voor Ridderkerk, vinden 
wij het niet verantwoord om vast te blijven houden aan de ruimtelijke reservering.

Verzoek
Gezien de urgentie doen wij dan ook een dringend beroep op u om het vervallen van de ruimtelijke 
reservering alsnog mee te nemen bij de definitieve vaststelling van de partiële herziening van de Visie 
Ruimte en Mobiliteit 2018. Tegelijkertijd gaan wij door met het optimaliseren van het HOV.

Uiteraard zijn wij bereid om ons verzoek mondeling toe te lichten in een gesprek.

Hoogachtend,

dhr. H.W.J. Klaucke

Namen bijlage(n):
1. Impact tramtracéreservering op

Het college van burgemeester en wethouders

(ruimt # ,
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BIJLAGE 1

Impact tramtracéreservering 
op (ruimtelijke) ontwikkelingen 
in Ridderkerk

De ruimtelijke reservering voor een tramtracé door Ridderkerk heeft een forse impact op de 

gemeente.

Niet alleen op ontwikkelingen die de gemeente nastreeft, maar ook voor particuliere eigenaren 
‘op de route’ en instellingen, instanties, verenigingen of bedrijven die gebouwen op of zeer 
dichtbij het gereserveerde tramtracé hebben liggen.

Het kaartje geeft een overzicht van deze knelpunten. De oranje lijn is het tramtracé.



Een toelichting bij de knelpunten

Sportvelden van RWH.

1 en 2 Sportvelden
Nieuwbouw van een scholencomplex voor het Gemini College (de enige school voor openbaar 
voortgezet onderwijs in Ridderkerk) op deze locatie is onzeker. Het tramtracé raakt de locatie. De 
exploitatie van de bestaande velden (foto) staat onder druk door de ruimtereservering.
Het Gemini College is al sinds 2006 in gesprek met de gemeente over nieuwbouw. Intussen gaan de 
bestaande huisvesting en en de uitstraling van een eigentijds schoolgebouw snel achteruit en nemen de 
kosten van nieuwbouw alleen maar toe. Het is voor de school onacceptabel dat de onzekerheid over de 
toekomstige huisvesting voortduurt. De belangstelling voor de school lijdt hieronder. De ruimte
reservering voor de tram is daarvan de enige oorzaak, want op alle andere aspecten is de school in 
staat aan de criteria voor nieuwbouw te voldoen.
Voor voetbalvereniging RWH hangt het tramtracé nog steeds als een zwaard van Damocles boven 
het hoofd. De tracéreservering betekent stagnatie in het ontwikkelen van een toekomstvisie van de 
100-jarige vereniging. Van vervanging van de verouderde opstallen kan, zolang deze onzekerheid 
duurt, geen sprake zijn. „Stilstand is achteruitgang”, stelt de vereniging.

3, 4,5 Koninginneweg
Drie prominente gebouwen (de Elimkerk, de voormalige huishoudschool en de Sint Joriskerk) moeten 
wijken voor de eventuele tram. Maar de onzekerheid over realisatie zet alle ontwikkelingen stil en

Elimkerk, huishoudschool en Sint Joriskerk



maakt alle opties (verkopen/verhuizen, opknappen, herontwikkelen) onzeker. Intussen dreigt 
verpaupering van de school en Joriskerk.

Sint Joriskerk
Het bestuur van de Sint Joriskerk voelt zich al zo’n tien jaar gegijzeld door de ruimteclaim voor een 
tramtracé. De kerk streeft, in verband met verminderd kerkbezoek, naar een kleiner gebouw. Maar de

plannen kunnen niet verder ontwikkeld worden vanwege de 
onzekerheid als gevolg van de ruimtereservering. Intussen 
ziet de kerk zich geconfronteerd met hoge 
onderhoudskosten van het huidige, te grote gebouw. Dat 
onderhoud is noodzakelijk en kostbaar, maar door de 
onzekere situatie economisch onverantwoord. „Als parochie 
hebben wij behoefte aan duidelijkheid om aan de toekomst 
te kunnen bouwen. Inhoudelijk betekent dit een definitieve 
beslissing van de overheid, wel/géén tram (tracé) en dit op 
heel korte termijn. Het wachten heeft al veel te lang 
geduurd!’*

6 Herstructurering woningen Koninginneweg
De woningcorporatie wacht met herstructurering van het woongebied zolang de onzekerheid over het 
tramtracé voortduurt. Dat heeft een negatieve invloed op de woningbouwplannen in Ridderkerk.

Cultuurhistorisch waardevolle panden aan de Molensteeg.

7 Twee woningen
Twee cultuurhistorisch waardevolle panden aan de Molensteeg zijn in zeer slechte staat. Onzekerheid 
zet ook hier alle ontwikkelingen stil en maakt alle opties (sloop of opknappen) onzeker.

Een van de panden is een boerderij die al vele eeuwen op deze plek staat en deels nog is voorzien van 
het originele interieur. Door de onzekerheid over de locatie is er al sprake van verpaupering. Naast de 
boerderij bevindt zich een historisch zomerhuis uit 1873. De twee gebouwen op deze plek



vertegenwoordigen een grote cultuurhistorische waarde. Intussen kunnen grote investeringen die 
noodzakelijk zijn, niet worden uitgevoerd vanwege de onzekerheid over het tramtracé.

8, 9 Omgeving bedrijf Trelleborg
Het maken van ontwikkelingsplannen voor dit centraal in de gemeente gelegen gebied (met een 
beoogde transitie van dienstverlening/bedrijvigheid naar dienstverlening/woningbouw) wordt 
gehinderd door de onzekerheid over het tramtracé. De toekomst van de huidige locatie is onduidelijk, 
en er bestaat onzekerheid over de waarde van de grond en het voortbestaan van het internationale, 
gerenommeerde bedrijf Trelleborg op deze locatie.

10 Realisatie sporthal PC Hooftstraat
Inpassing op deze locatie is onzeker zolang er onduidelijkheid bestaat over het tramtracé.

11 Drievliet / Het Zand
Hier is sprake van stagnatie in de gebiedsontwikkeling en de verbetering van de zichtbaarheid van 
winkelcentrum Vlietplein. Inpassing van een tramtracé is bovendien moeilijk door de cultuurhistorisch 
waardevolle Molendijk.



12 Ontwikkeling verzorgingshuis Salem
Het tracé raakt aan de locatie waarvoor uitbreidingsplannen bestaan.

Openlng Crezéepolder op 20 januari 2017.

13 P+ROudelande
De keerlus voor de eventuele tram zorgt voor het verdwijnen van een deel van de groene ruimte en is 
een extra obstakel voor verbinding met bijvoorbeeld de Crezéepolder, een waardevol nieuw 
natuurgebied waar het getij vrij spel heeft en dat sinds de opening op 20 januari 2017 (foto) vele 
bezoekers trekt.


