
Woordelijk verslag vergadering gemeenteraad Ridderkerk 10 december 2020

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter: Goedenavond allemaal, van harte welkom bij deze raadsvergadering van 10 december. Van 

harte welkom de raadsleden, collegeleden, ambtelijke ondersteuning, mensen van de pers. Meer is er ook niet 

aanwezig op de publieke tribune omdat we hier onder corona verantwoorde omstandigheden de zaal hebben 

ingericht. Dan passen er ook niet meer mensen in. Er zijn wel een aantal berichten van verhindering, maar 

eerst moet ik nog de mensen die ons volgen via de livestream ook van harte welkom heten. Fijn dat u er bent. 

Vier berichten van verhindering. Mijnheer Mijnders van het CDA. Mijnheer Slaa van Partij 18PLUS. Mevrouw 

Fräser van D66 en mijnheer Ros van GroenLinks. Dit was de opening van deze vergadering. Dan gaan we naar 

de vaststelling van de agenda. We hebben u voorgesteld om agendapunt 4, 5 en 11 in ieder geval aanstaande 

maandag te behandelen. Dat heeft ook ter goedkeuring gevonden in het presidium. Ik wil de agenda zo 

vaststellen. Mijnheer Kloos.

De heer Kloos: Mevrouw de voorzitter, ik vraag me met mevrouw Van Vliet af of de agendapunten 6 en 7 

zinvol kunnen worden vastgesteld hedenavond omdat de winkeliersvereniging van het Vlietplein duidelijk 

heeft aangegeven dat de …

De voorzitter: Ja, maar het is geen tijd voor betoog. U stelt voor agendapunt, wat zei u, 6 en 7 van de agenda 

af te halen of zoiets? 

De heer Kloos: Af te halen omdat inderdaad de winkeliersvereniging van mening is dat aan de parkeerbalans 

op het Vlietplein onvoldoende aandacht is besteed en bij vaststelling dat ook zeer moeilijk gaat worden.

De voorzitter: Eens even kijken of dat kan steunen op een meerderheid van de raad. Zullen we eens even 

handen laten zien van wie voor dat ordevoorstel zijn? Behalve mevrouw Van Vliet en mijnheer Kloos. De hele 

Partij van de Arbeid. Dat heeft geen meerderheid gehaald, mijnheer Kloos. Anderen nog over de agenda? 

Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u wel, voorzitter. Het is misschien iets wat niet hoort bij het vaststellen van 

de agenda maar toch wil ik het even aanroeren. De coronacijfers stijgen snoeihard deze week helaas weer. 

Vorige week is democratisch besloten dat we deze raad fysiek zouden houden en het vervolg wat op komende 

maandag is gepland. Inmiddels weet ik dat hier een aantal mensen in deze raad zijn die vanwege het corona of 

de dreiging daarvan, niet fysiek in de raad aanwezig willen zijn. Dit heeft alles met de explosieve stijging van de 

toename van de besmettingen te maken. Ik zou van hieruit toch graag een pleidooi willen houden om de 

vervolg van deze vergadering komende maandag digitaal te houden.

De voorzitter: We gaan ons daarover beraden. Het past niet helemaal bij het vaststellen van de agenda, dat zei 

u al. Dus we gaan er verder ook geen debat aan wijden of beraadslaging over doen. We zullen ons daarover 

beraden. Anderen nog over de agenda? Dan staat hij vast.

2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)

De voorzitter: Gaan we naar het vragenuur voor raadsleden. En gezien de lengte van de agenda hebben wij 

inderdaad opgeroepen om uzelf enigszins te matigen en dat is goed gelukt, waarvoor dank namens de hele 
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raad. Het woord is aan mijnheer Kooijman van de ChristenUnie en het gaat over verkeersveiligheid van de 

voetgangersoversteek Rotterdamseweg. Mijnheer Kooyman.

De heer Kooijman: Dank u wel, voorzitter. Enige maanden geleden is de kruising van de Vlietlaan met de 

Rotterdamseweg opnieuw aangelegd en zijn de verkeerslichten vervangen. Inwoners hebben ons aangegeven 

dat de oversteek voor voetgangers op de Rotterdamseweg echt veel te kort groen krijgt. Zeker vlak bij een 

verpleeghuis waar deze oversteek regelmatig wordt gebruikt om met ouderen een rondje te gaan lopen 

richting De Gorzen en de Crezéepolder. We hoorden van inwoners die met iemand in een rolstoel halverwege 

de oversteek op een zeer smalle vluchtheuvel moest wachten tussen het voorbijrijdende verkeer, wachten op 

de volgende keer groen. De ChristenUnie heeft dit al eerder rechtstreeks melding gemaakt bij het waterschap 

Hollandse Delta, de wegbeheerder en daarmee de eigenaar van deze verkeerslichten. Helaas heeft dat tot op 

heden nog niet tot de gewenste aanpassingen geleid. Omdat het om de veiligheid van onze inwoners gaat, 

hebben we aan het college nu de volgende vragen. Bent u reeds bekend met klachten over de veiligheid van 

het oversteken van de Rotterdamseweg en specifiek ook op deze kruising nabij het verpleeghuis Salem? En 

twee, heeft u hierover reeds contact gehad met het waterschap Hollandse Delta? Of bent u bereid om op 

korte termijn deze gevaarlijke situatie ambtelijk dan wel bestuurlijk aan te kaarten bij het waterschap?

De voorzitter: Wethouder Meij.

De heer Meij: Dank u wel, voorzitter. De signalen zijn ons bekend inderdaad en ik steek ook daar zelf wel eens 

regelmatig over. Het is echt, nou, je moet je best doen. Het punt is, waterschap Hollandse Delta is 

wegbeheerder en heeft ook die configuratie van die VRI’s afgesteld sinds ze daar nieuw geplaatst zijn. Maar 

mede ook door uw vraag gaan we op korte termijn, dat zal dus vlak na de kerstvakantie zijn denk ik, in gesprek 

met de Hollandse Delta, het waterschap, om die oversteektijd te verlengen. Even redenerend bijvoorbeeld 

vanuit het mobiliteitsplan, daar hebben we ook gesproken over de barrièrewerking van de Rotterdamseweg 

die we dan verminderen. Nou, dit is zo’n punt. Voetgangers zijn kwetsbare deelnemers, die moeten veilig 

kunnen oversteken. Die moeten niet rennen, moeten niet angstig wachten op zo'n middengeleider om de 

volgende groen te krijgen. Dus we gaan ons inspannen om het waterschap, om het gesprek aan te gaan en 

hopen op een goed resultaat.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Voorzitter, enigszins gerustgesteld. Aan de andere kant, als zelfs wethouder Meij al hard 

moet rennen om veilig over te steken, dan maak ik me zorgen om de rest van de Ridderkerkers die lang niet zo 

fit zijn als deze wethouder volgens mij. Ik wil wel vragen om, als een afspraak maken pas na de vakantie kan, 

misschien dat u alvast het seintje door kunt geven want het is echt wel gevaarlijk. En hoe eerder het aangepast 

kan worden hoe beter.

De voorzitter: Anderen nog over dit punt? De wethouder nog? Nee. Oké.

3. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke 

beantwoording (art. 40 RvO)

De voorzitter: 3, de lijst van ingekomen stukken. Iemand over de lijst van ingekomen stukken? Is vastgesteld.
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4. Uitkomst herhuisvesting Rowdies in het Oosterpark

De voorzitter: Agendapunt 4 gaan we maandag doen.

5. Geluidsmaatregelen Oosterpark Ridderkerk

De voorzitter: 5 gaan we maandag doen.

6. Renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting openbare ruimte

De voorzitter: 6, zijn we nu aanbeland en dan hebben we het over de renovatie en verduurzaming van 

sportcentrum Drievliet en de herinrichting van de openbare ruimte die staat voor ter debat. We hebben 

afgesproken een eerste termijn van maximaal 4 minuten, in totaal houden wij ons daar een uur en een 

kwartier mee bezig en u zult begrijpen dat ik vandaag enigszins streng in de tijden zal zitten. Anders dan gaan 

wij, anders wordt het nachtwerk en dat is nooit gezond voor een goede besluitvorming. Wie van u mag ik het 

woord geven? Mevrouw Verdiesen. Mijnheer Los. Mijnheer Overheid. Mijnheer Kooijman. Mijnheer 

Kranendonk. Mevrouw Van Nes-de Man. Mevrouw Stip. Mijnheer Rijsdijk. Mevrouw Kayadoe. Zo zijn we wel 

rond hè? 4 minuten de man. Mevrouw Verdiesen, VVD. Ga uw gang. 

Mevrouw Verdiesen: Dank u wel. Voorzitter, ik ben opgegroeid in Drievliet en herinner mij dat, toen ik daar 14 

jaar geleden kwam wonen, we vanuit onze ons huis aan de Watermolen over de weilanden konden kijken en 

zelfs de Brug over de Noord konden zien. De sporthal Drievliet stond er destijds nog niet en deze is in 1986 

gebouwd. Dat is inmiddels 34 jaar geleden. En op de basisschool heb ik echt vele gymlessen in de sporthal 

gehad. Dit vertel ik niet omdat de VVD opeens nostalgisch wordt, maar om aan te geven dat het hoog tijd is 

dat de sporthal gemoderniseerd wordt. De VVD heeft echter grote twijfels bij dit plan om een viertal redenen. 

Ten eerste, er is een aantal jaar geleden de winkeliers beloofd dat sporthal Drievliet zou verdwijnen om de 

zichtbaarheid van het Vlietplein te vergroten. En door voortschrijdend inzicht is het wellicht verdedigbaar dat 

een belofte niet wordt nagekomen, maar dan ook nog de situatie voor de ondernemers op het Vlietplein niet 

verbeteren, dat is wel heel zuur. Ten tweede, met dit plan komen tijdelijke parkeerplaatsen aan de overzijde 

van het Vlietplein te vervallen en komen er 15 parkeerplaatsen minder onder de sporthal terug. Hierdoor 

wordt een tekort aan parkeerplaatsen verwacht, zeker als er op vrijdagavond en zaterdag veel gesport wordt 

in de sporthal. Dit zal de aantrekkelijkheid van het winkelgebied in elk geval niet vergroten en waarschijnlijk 

zelfs verkleinen. Omzetverlies voor de winkeliers zal hiervan waarschijnlijk het gevolg zijn. Ten derde, met dit 

plan wordt beoogd om voor het gevoel meer sociaal veilige invulling te geven. Maar door de sporthal te laten 

staan treedt er geen wezenlijke verandering op aan de situatie onder de sporthal en zal het onveilige gevoel 

wellicht blijven bestaan. En ten vierde zal het te verwachten tekort aan parkeerplaatsen overlast veroorzaken, 

met name voor de bewoners in de omgeving omdat het winkelende publiek en bezoekers van de sporthal toch 

een parkeerplek nodig hebben. Kortom, door de renovatie en verduurzaming van sporthal Drievliet wordt de 

zichtbaarheid van het Vlietplein niet vergroot, zal het gevoel van sociale veiligheid niet toenemen en 

verdwijnen er teveel parkeerplaatsen waardoor de overlast voor omwonenden zal toenemen. Dit 

raadsvoorstel is naar onze mening niet goed genoeg uitgewerkt en kent teveel nadelen. Daarom zijn wij 

voornemens om tegen dit voorstel te stemmen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Los, Echt voor Ridderkerk.

De heer Los: Dank u wel, voorzitter. En wij denken daar weer anders over. De samenhang tussen de 

gemeentelijke projecten komt wel heel duidelijk in de schijnwerpers te staan bij een raadsagenda met de 
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sporthal en het bestemmingsplan Driehoek het Zand. Eerst zou de sporthal namelijk worden afgebroken en 

worden verbouwd. In de Driehoek het Zand zou die dan weer verrijzen met huizen eromheen en Woonvisie 

die zou dat gaan doen. Maar later trok Woonvisie toch weer een ander verhaal uit. Ze wilden het toch maar 

niet. En nu in een aangepast IAP worden al behouden en bovendien aangepast aan de hedendaagse eisen. Het 

lijkt toch goed te zijn geweest om nog eens over allerlei plannen na te denken. Bezint eer gij begint. De 

investeringen zijn fors, maar als je het plan bekijkt krijgen we er ook wel iets voor terug. Het plan kan dus 

rekenen op onze steun. Dat had ik eigenlijk in het begin al aangekondigd. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Overheid, CDA.

De heer Overheid: Dank u wel, voorzitter. Na 13 jaar van instandhouding wordt nu duidelijkheid geschetst over 

de toekomstplannen van sportcentrum Drievliet en de openbare ruimte in de directe omgeving. Vanuit de 

actualisatie van het integraal accommodatieplan Ridderkerk 2019 is de keuze gemaakt om het sportcentrum 

Drievliet te renoveren en te verduurzamen en niet te slopen. Het CDA is van mening dat hiermee een goede 

keuze wordt gemaakt. Maar deze keuze heeft ook enkele punten die zeker nog nader onderzoek noodzakelijk 

maken. Hierbij valt te denken aan de parkeerdruk, de bereikbaarheid van de winkels voor de bevoorrading en 

de jongerenontmoetingsplek. De voorgestelde aanpassing voor het gebied onder en rondom het sportcentrum 

betekent dat er parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Dat in een gebied waar de parkeerdruk al hoog is en dat 

we voor de toekomst met de opwaardering van sportcentrum en de omgeving aantrekkelijker wil maken. Wij 

voorzien hier een probleem dat we nu goed moeten onderkennen en oppakken. Nu komt er een 

parkeeronderzoek en het CDA blijft graag op de hoogte van de voortgang van dit onderzoek en hoe dit middels 

een juiste participatie wordt opgepakt met de bewoners en de ondernemers in dit gebied. Graag de 

toezegging van de wethouder hiervoor. Door de aanpassing van het gebied onder en rondom het 

sportcentrum komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers en wordt de omgeving veiliger. Zeker een 

goede insteek waar het CDA achter staat. Maar dit heeft nu nadelige consequenties voor de ondernemers van 

dit winkelgebied. De bevoorrading van sommige winkels wordt hierdoor lastiger wat geen wenselijke situatie 

is. Aan de wethouder het verzoek om dit onderwerp met de betrokken ondernemers te bespreken en te kijken 

welke oplossing hiervoor bedacht kan worden. Een mogelijke oplossing is misschien om het 

voetgangersgebied achter de winkels toegankelijk te maken voor de ondernemers door middel van 

beweegbare afzetpalen, zoals deze ook in het centrum worden gebruikt. Dan tot slot de 

jongerenontmoetingsplek. Oorspronkelijk was deze plek gepland in het bestemmingsplan Driehoek het Zand. 

De redenen om deze plek te houden waar deze nu is, zijn legitiem. Het CDA hoopt dat de openheid die de 

wethouder met de ruimte onder het sportcentrum wil bereiken ook wordt toegepast voor de nieuw te creëren 

plek voor onze jongeren. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kooijman, ChristenUnie.

De heer Kooijman: Voorzitter, het zijn mooie plaatjes die we in het voorstel te zien krijgen. Het aangezicht van 

de sporthal zal behoorlijk opknappen, dat is winstpunt 1. Maar hoe ziet het er straks onder de sporthal uit? Nu 

nog een donker labyrint van betonnen palen, afgewisseld met geparkeerde auto's. Maak daar maar eens iets 

moois van. Eerlijk gezegd misten we daar nog wel wat artist impressions, of, om het ook voor de heer Los nog 

verstaanbaar te houden, we misten wat sfeerbeelden. Volgens ons is het licht maken, het verlichten van deze 

overdekte ruimte, de sleutel tot succes. Daarom is het ook goed dat de toegang op de eerste etage wordt 

vervangen door een toegang op het maaiveld waardoor ook meer daglicht kan toetreden. Doordat daar nu 

een voetgangersgebied komt, heeft de parkeergarage aan beide zijden nog maar één in- en uitgang. Of dat 

goed gaat? De tijd zal het leren. Wel vragen we nu al aandacht voor de fietsers, de fietser die zijn bestemming 
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heeft in dit gebied. Die wil je toch niet ook over die parkeerroute laten fietsen? Wellicht wil de wethouder in 

overweging nemen om bij de uitwerking van het nieuwe voetgangersgebied hier een zone ‘fietsen te gast’ van 

te maken. Het gaat in zoveel gemeenten en winkelcentra prima, zowel op rustige als drukke momenten. Dat 

moet in Ridderkerk toch ook kunnen? En wellicht kan daar dan zelfs de slager af en toe met een bestelbusje 

wat laden en lossen. Daar moet toch ook wel een oplossing voor te vinden zijn? Ook willen we hierbij graag 

het verzoek neerleggen om in overleg te gaan met Wooncompas, dit om de achterwand van de winkels ook 

een facelift te geven. Het is nu zo'n saaie stenen muur. Zo maken we daar een nieuwe en fraaie buitenruimte. 

Tot slot vragen we hier ook aandacht voor het parkeren. Dan heb ik het allereerst over de hoeveelheid 

parkeerplaatsen voor auto's. De tijdelijke voorziening aan de overzijde van de Vlietlaan is inmiddels weer weg. 

Blijft er wel genoeg plek over voor winkelend publiek en omwonenden? En naast ruimte voor de auto moet er 

zeker ook voldoende en veilige stallingsmogelijkheden zijn voor fietsers zodat vele Ridderkerkers op de fiets 

naar de winkels en de sporthal kunnen. En zodat ze na de wedstrijd ook hun fiets nog op dezelfde plek zien 

staan. Ik dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kranendonk, SGP

De heer Kranendonk: Dank u wel, voorzitter. De SGP fractie kan zich vinden in het voorliggende voorstel. In de 

commissievergadering zijn veel vragen gesteld over het parkeren en de mogelijke toekomstige parkeerdruk. 

Die vragen gaan we nu niet herhalen, al blijft het wel een zorgpunt. Gelukkig komt er nog een 

parkeeronderzoek wat uit moet wijzen of er voldoende invulling gegeven kan worden aan die parkeerdruk. 

Mooi dat er ook meer plekken komen om fietsen te kunnen stallen. Mogelijk heeft dit ook nog enige positief 

effect op een parkeerdruk. Met het voorliggende voorstel wordt de kwaliteit van de openbare ruimte sterk 

verbeterd en zijn de nu bestaande donkere plekken onder het sportcentrum straks verleden tijd. Dat zal de 

sociale veiligheid daar zeker ten goede komen, waarbij we wel rekening moeten houden met het zogenoemde 

waterbedeffect. De overlast kan zich makkelijk verplaatsen naar een andere plek in die omgeving. In onze 

schriftelijke vragen bij de commissievergadering hebben we aandacht gevraagd voor een goede en veilige 

oversteekplaats, niet zijnde de huidige rotonde. We kunnen er op wachten dat toekomstige bewoners aan de 

overzijde van de sporthal straks de kortste weg zullen zoeken voor hun dagelijkse boodschappen. En als we 

dat nu al weten, kunnen we daar beter tijdig op anticiperen. Kan het college bevestigen dat ze daar nog nader 

onderzoek naar willen doen? Voorzitter, vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouwprojecten voldoen aan 

de eisen van de Bijna Energieneutrale Gebouwen, de BENG zo genoemd. Het is goed dat het college de 

ambitie heeft een energieneutraal en duurzaam sportcentrum te realiseren. Het toepassen van de BENG-eisen 

en het inclusief btw-ramen van het investeringsbudget zorgen wel voor een forse verhoging van de kosten 

zoals te lezen is in het raadsvoorstel. Tot zover onze reactie in de eerste termijn en we zien graag de reactie 

van de wethouder van het college tegemoet over de veilige oversteekplaats. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw van Nes-de Man, Burger op 1.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Burger op 1 is blij met de nieuwe plannen voor deze sporthal 

die wel blijft. Wat jammer dat de Beverbol inmiddels is afgebroken. Wat jammer voor Bolnes waar men nu al 

tegen de beperkingen van die ene sporthal aanloopt. Het lijkt haast wel waar we anders omgaan met 

voorzieningen zodat meer woningen gebouwd kunnen worden, dit ook gaat gebeuren. Zo ook op sportpark 

Bolnes. Voordat de raadsleden nu gaan roepen: mevrouw Van Nes, zit u wel bij het goede agendapunt? Kom ik 

terug bij Drievliet. Er is al veel over gezegd. Bij de sporthal Drievliet is namelijk een van de argumenten dat de 

acht woningen die hier aan vastzitten ook kunnen blijven staan, dat op de plek van de geplande nieuwbouw 

aan de overkant ook weer meer woningen komen doordat daar geen sporthal komt. Laat dit niet teveel 
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doorslaggevend worden in het beleid in de gemeente. Deze sporthal behouden en goed renoveren is steeds 

een nadrukkelijke wens geweest van Burger op 1 en ook van de scholen en de kinderen zodat die nu niet de 

Vlietlaan over hoeven te steken om naar hun sporthal te gaan. Maar ook omdat de afmetingen van deze 

sporthal veel mogelijkheden geven. De winkeliersvereniging heeft hun zorg uitgesproken over het parkeren 

maar ook over het laden en lossen. Ook in de commissie zijn er tal van vragen over gesteld. Burger op 1 vraagt 

hiervoor ook nog eens nadrukkelijk de aandacht, ook omdat de 30 tijdelijke parkeerplaatsen op te 

stelconplaten inmiddels ook zijn verdwenen. Parkeeronderzoek van eind september 2020 en ook één op korte 

termijn nu, kan niet maatgevend zijn. Doe een goed parkeeronderzoek. In coronatijd wordt de sporthal zo 

ongeveer niet gebruikt en komen ook veel minder mensen naar de winkels. Wij zien meer bezwaren van de 

winkeliers en vragen u om nu echt met hen in gesprek te gaan hierover en we vragen hiervan een toezegging 

van de wethouder. Voor dit plan zitten we nog in een ontwerpfase. Onderzoek kan later ook plaatsvinden. Ze 

moeten echt goed over de voor- en nadelen van het invoeren van de blauwe zone nagedacht worden, met 

name door de beperkte tijd die je dan kan parkeren, bijvoorbeeld bij het gebruik van de sporthal en 

werknemers van de kantoorruimten. Dan laten we het even bij. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Stip, Partij 18PLUS.

Mevrouw Stip: Voorzitter, Partij 18PLUS is blij dat sporthal Drievliet behouden blijft en dat er een voorstel ligt 

om de sporthal te renoveren en tegelijkertijd te verduurzamen. Dit is een uitwerking van het AIAP waar 

andere keuzes zijn gemaakt, onder andere het behoud van sporthal Drievliet. Dat er horeca op de begane 

grond komt, is een goede ontwikkeling, ook al ligt de begane grond in dit geval 5 meter boven het maaiveld. 

Wellicht dat de horeca in de sporthal dan ook weer een aantrekkingskracht kan hebben voor toeschouwers en 

voor inwoners van Drievliet en Het Zand. Partij 18PLUS vraagt extra aandacht voor de roep van de 

winkeliersvereniging om het parkeerprobleem onder en rondom de sporthal serieus te nemen. College, blijf in 

gesprek met de belanghebbenden. Datzelfde geldt ook voor de JOP. Betrek de jongerenraad bij de inrichting 

hiervan. Voorzitter, door alle landelijke wetgeving omtrent btw en duurzaamheidseisen en de gestegen 

bouwkosten, is de investering fors. Aan de andere kant kunnen we de komende 40 jaar weer gebruik maken 

van een mooie Ridderkerkse sportvoorziening. Partij 18PLUS stemt dan ook in met het voorstel. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Rijsdijk, Partij van de Arbeid.

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid Ridderkerk heeft op 13 juni 2019 voor het 

geactualiseerde integraal accommodatieplan gestemd met uitzondering van een aantal punten. Een van die 

punten was de keuze van het college om sporthal Drievliet niet langer te slopen. Met vervangende 

sportaccommodaties op andere plekken in de gemeente maar te renoveren. Niet omdat we tegen het 

renoveren van een sporthal zijn. We hadden juist graag gezien dat de Beverbol was gerenoveerd en hebben 

daarvoor ook een voorstel gedaan. Maar omdat het college daarmee een jaren geleden gedane belofte aan de 

winkeliers van het Vlietplein heeft gebroken, de belofte om van het Vlietplein een meer open plein te maken 

om de zichtbaarheid van de winkels te vergroten. De reden: voor een aantal winkeliers om zich op het plein te 

vestigen. Hoort niet juist de overheid betrouwbaar te zijn en gemaakte afspraken na te komen? Het 

voorliggende voorstel vraagt een forse investering van afgerond 7,3 miljoen euro. Dat bedrag is inclusief het 

opknappen van de openbare ruimte bij de sporthal. Voor dat bedrag komt de sporthal er gelikt uit te zien. Het 

voorstel vergroot echter de zichtbaarheid van de winkels niet en biedt ook nog eens geen oplossing voor de 

parkeerproblemen die bewoners, winkeliers en bezoekers van het Vlietplein dagelijks ervaren. Sterker nog, 

met de huidige bouwplannen voor de Driehoek worden de parkeerproblemen zelfs groter. De tijdelijke 

parkeerplaatsen aan de Vlietlaan, waar de winkeliers nota bene aan hebben meebetaalt, worden weggehaald 
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zonder een definitieve parkeeroplossing. Je hoeft geen verkeersdeskundige te zijn om te zien dat de 

parkeerplaatsen die nu achter in de Driehoek zijn voorzien, niet voldoen. Dat is veel te ver lopen voor het 

winkelend publiek. Op onze vraag of belanghebbenden tevreden zijn over het participatietraject, antwoordde 

het college: wij hebben geen negatieve reacties ontvangen. De drie brandbrieven die de winkeliersvereniging 

heeft gestuurd, geven een ander beeld. Gevraagd wordt zelfs om dit voorstel en dat van de Driehoek van de 

agenda te halen totdat er een oplossing is gevonden voor het parkeerprobleem. Een vraag aan de wethouder: 

waarom is er bij het opstellen van deze plannen niet beter rekening gehouden met de winkeliers? De 

winkeliers hebben ook gevraagd om een onderzoek om op andere plekken vervangende parkeerplaatsen te 

realiseren. Vraag aan de wethouder: hoe gaat u samen met de winkeliers tot een passende oplossing komen? 

En mag dat ook geld kosten? De Partij van de Arbeid Ridderkerk ziet in elk geval mogelijkheden om aan de 

oostzijde van het Vlietplein extra parkeerplaatsen te realiseren. Daarvoor moet dan wel een muurtje worden 

afgebroken. Ik ga afronden. Er wordt veel geld gestopt in de renovatie van de sporthal. Maar wat worden de 

winkeliers, bewoners en bezoekers van het Vlietplein beter van dit plan? Naast een zichtbaar Vlietplein en 

voldoende parkeergelegenheid, zien wij graag dat er opnieuw naar het laden en lossen wordt gekeken. 

Winkeliers en bewoners zijn ontevreden over de voorgestelde oplossing en dat er in samenhang met de 

bouwplannen van de Driehoek wordt gekeken naar een veilig en goed oversteekbare Vlietlaan. Alleen zo 

zorgen we voor een aantrekkelijker Vlietplein. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Renovatie van sporthal Drievliet is met de aanpassing van het AIAP 

nodig. Echter was in de begroting een investeringsbedrag opgenomen van € 3.450.000 voor de renovatie. 

Kennelijk was dit zonder de component verduurzaming, installaties en vaste inrichting waardoor er nog eens 

een bedrag van € 3.283.000 aan investeringsbudget nodig is. Bijzonder met dit college waar duurzaamheid 

hoog in het vaandel staat, dat verduurzaming niet op voorhand is meegenomen. Met herinrichtingskosten 

openbare ruimte wat € 485.000 erbij, gaat dit Ridderkerk totaal € 7.218.000 kosten. In de commissie hebben 

wij aan de wethouder gevraagd hoe het kwam dat het kostenplaatje opeens zoveel hoger uit kwam te vallen. 

Het antwoord toen was dat er voldaan moet worden aan BENG-eisen. Nogmaals diezelfde vraag schriftelijk 

gesteld was het antwoord wederom dat het een wettelijke verplichting zou zijn vanaf 1 januari 2021. Echter 

geldt de verplichting om te voldoen aan BENG-eisen alleen voor nieuwbouw. Voor renovatie is deze 

verplichting niet van toepassing. Hiervoor geldt dat zij moeten voldoen per 1 januari 2021 aan vernieuwd 

energielabel. Als het de ambitie is om de renovatie aan BENG-eisen te laten voldoen, dan was het wel zo juist 

geweest om de raad dit mee te geven. De financiële gevolgen om aan de BENG-eisen te voldoen en de 

gevolgen om aan het vernieuwd energielabel te voldoen voor te leggen en tevens de voor- c.q. nadelen van 

deze twee. De raad had dan op basis hiervan een keuze kunnen maken. Stellen dat het dus een wettelijke 

verplichting is, is onjuist. Met andere woorden: de raad is dus niet juist en onvolledig geïnformeerd. Dan over 

de uitwerking van het plan zoals geschetst in de 3D-tekening. Een prachtige groene wand zou een scheiding 

aan moeten brengen met het winkelcentrum Vlietplein. Een winkelplein met een zichtbaarheid die nog verder 

ontnomen zal worden ondanks eerder gedane toezeggingen om deze te vergroten. Winkels die klem komen te 

zitten met hun bevoorrading. Ga er maar tegenaan staan dat je als slager verder moet lopen om je vlees in de 

winkel te krijgen. Een onwenselijke situatie. Dan hebben we het nog niet eens over het vervallen van 15 

parkeerplaatsen. Mensen die hun boodschappen doen gaan niet verder op in de wijken parkeren en sjouwen 

met hun boodschappen. Zeker niet wanneer de sporthal op met name de zaterdag volop in het gebruik is. 

Men is dan nu al vaak slalom aan het rijden om te proberen een parkeerplek te bemachtigen. Dan fronsen wij 

ook onze wenkbrauwen vanwege het idee dat de jongerenontmoetingsplek aan de voorzijde van het Vlietplein 

de enige plek zou zijn waar de jongeren chillen. Leefbaar Ridderkerk heeft in de afgelopen jaren meermalen 
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aangegeven dat men ook tussen de auto's aan het ontspannen is in de ruimste zin van het woord. Het 

hekwerk wat enkele jaren geleden is geplaatst, heeft er zeker toe bijgedragen dat vandalisme minder is. Ga 

maar eens observeren en dan bij voorkeur aan het einde van de middag en begin van de avond. Op het 

parkeerterrein onder de huidige sporthal wordt meer gedaan dan alleen auto's parkeren. In het nieuwe plaatje 

zou het lichter maken van de begane grond, een betere verlichting het een en ander weggehouden. Het is een 

utopie. Het is en blijft in deze opzet een uitnodigende plek om elkaar te ontmoeten, illegale waar te verkopen. 

Kortom, het veiligheidsgevoel zal er niet door vergroot worden. De 3D presentatie van de renovatie van de 

sporthal ziet er prachtig uit. Een mooi visitekaartje van dit college zou het kunnen worden. Echter, de 

omwonenden en de ondernemers van het Vlietplein laten we hiermee volledig in de kou staan. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Van Os, ga uw gang.

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Voorafgaand aan de commissievergaderingen, tijdens de commissie 

behandeling maar ook vanavond weer, zijn er veel vragen gesteld en veel aandacht gevraagd voor parkeren. 

Zelfs voor sporthal Beverbol is er aandacht gevraagd en bij de commissie werd de sporthal PC Hooftpark nog 

genoemd. Maar we vergeten dat we 7 miljoen euro gaan investeren in sporthal Drievliet en hoe mooi dat er 

straks uit komt te zien. Dus die 3D presentatie die erbij gevoegd is, ik lik mijn vingers erbij af om het maar zo te 

noemen. Parkeren inderdaad is een probleem in Drievliet. Daar hebben we ook aandacht voor. We zijn echt 

een goed contact met de winkeliersvereniging. We hebben vorige keer aangegeven, dat we in de tussentijd 

parkeeronderzoek aan het doen zijn. Nu hebben we nieuwe tekeningen en lijkt het erop dat in het plangebied 

slechts vier parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Partij van de Arbeid Ridderkerk wordt op haar wenken bediend 

want inderdaad dat muurtje aan de oostzijde van het Vlietplein is daar weggehaald zodat daar extra 

parkeerplaatsen kunnen komen. Maar ik heb ook in de commissie aangegeven dat we met een schetsontwerp 

hier in de raad zitten, dat we dan naar een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp gaan waar we zeker 

die winkeliersvereniging, de bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden bij zullen betrekken. 

Voorzitter, ik hoop dat ik de VVD dan ook nog enigszins kan overtuigen dat het niet die 15 parkeerplaatsen zijn 

die in eerste instantie gedacht werden, maar dat er, zoals het er nu naar uitziet, 4 parkeerplaatsen gaan 

verdwijnen in het gebied. Daarnaast heeft ook de winkeliersvereniging aangegeven met verhoogde aandacht 

te kijken naar de evaluatie van de blauwe zone op Dillenburgplein, want ook zij zien daarvoor kansen bij het 

Vlietplein. Onveilig gevoel de sporthal, meerdere fracties hebben dit inderdaad aangegeven. Daar moeten we 

echt wat gaan doen. Het moet uitnodigend worden, goed daglicht moet er komen. Jongeren die bevinden zich 

ook onder de sporthal, dat weten we. Dus daar moeten we ook aandacht met het Leefbaarheidsteam voor 

hebben. En ja, het is een waterbedeffect. Als ze daar niet meer mogen hangen, gaan ze elders naartoe. En dat 

is gewoon een probleem in heel Ridderkerk waar we aandacht voor moeten hebben. Het CDA vraagt ook 

aandacht voor de parkeerdruk. Vraagt ook aandacht voor de JOP. Partij 18PLUS vroeg ook aandacht voor de 

JOP: betrek daar de jongerenraad bij. Ook als dit voorstel vanavond wordt aangenomen, gaan we ook met de 

jongerenraad in gesprek: wat is nou nodig voor de JOP om het aantrekkelijk te maken aan die kant van de 

Vlietlaan om jongeren daar een plek te geven? Want ook jongeren verdienen gewoon een volwaardige plek in 

onze samenleving. Toezegging wordt gevraagd om in gesprek te blijven. Dat heb ik aangegeven. We blijven in 

gesprek en we gaan in gesprek naar een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. In de tussentijd is er in 

dezelfde tekening ook ruimte gemaakt aan de zijde van de slager om daar met het laden en lossen wat te 

doen. Dus we gaan daar echt wel uitkomen met elkaar. Suggesties over afzetbare palen en dat soort dingen, 

dat is allemaal uitwerking. We zullen het meenemen of dat wenselijk is. Dat durf ik nu niet te zeggen. Ook 

ChristenUnie, nogmaals, meer zicht onder de sporthal, dat heb ik aangegeven. Aandacht voor fietsers, fietsers 

te gast. Geef fietsers ook gewoon een volwaardige plek, ook op het Vlietplein. Ook een suggestie. Zullen we 

ook meenemen. Ook in samenspraak met de winkeliersvereniging, maar ook kijken of dat wel veilig genoeg is, 
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ook voor de voetgangers aldaar. In gesprek met Wooncompas nogmaals de gedachten dat als de sporthal zou 

verdwijnen op die plek dat het Vlietplein zichtbaarder wordt. Die wil ik hier gewoon wegnemen. Want ik kijk 

nog steeds tegen de achterkant van de bakker en de slager en de groenteboer aan en die is niet aantrekkelijk. 

Dat versterkt niet de aantrekkingskracht van het Vlietplein. Om daar wat met die muur te doen, inderdaad, 

misschien ook wat reclame voor de winkeliers aldaar, dat zullen we bespreken met Wooncompas. Suggestie 

vanuit de SGP voor een zebrapad over de Vlietlaan ter hoogte van de sporthal. Bij de komst van Driehoek het 

Zand zullen we ook als suggestie meenemen, kijken of dat uitgewerkt kan worden, of dat veilig is op die 

locatie. We zitten daar ook nog met een HOV-tracé natuurlijk, dus dat moet allemaal bij elkaar komen. 

Inderdaad, de kosten lopen op. Leefbaar Ridderkerk heeft aangegeven: BENG is niet verplicht voor renovatie 

of verbouw maar alleen voor nieuwbouw. Maar er zijn wel verplichtingen vanuit het Bouwbesluit vanaf 1 

januari 2021 met betrekking tot duurzaamheid. Zo staat dat ook in het raadsvoorstel. Extra kosten door btw 

staat ook in het raadsvoorstel. We hopen gebruik te kunnen maken van de SPUK-regeling zoals ze dat noemen, 

zodat we de btw die we nu moeten betalen voor sportvoorzieningen, dat we die nog van de overheid 

terugkrijgen waardoor de investering hopelijk lager uitpakt. Burger op 1 vraagt ook aandacht voor parkeren 

laden en lossen. Echt in gesprek met winkeliers. Ja, we zijn echt in gesprek met winkeliers. Partij 18PLUS, 

jongerenraad, heb ik aangegeven. Partij van de Arbeid, parkeerplaatsen, brandbrieven van de 

winkeliersvereniging. Daar wil ik toch wel iets over kwijt want wat ik aangeeft, we zijn goed in gesprek, onze 

bedrijfscontactfunctionarissen zijn goed in gesprek. En als we dan praten met de winkeliersvereniging: 

waarom stuur je dan toch een brief terwijl we elkaar gisteren nog ontmoet hebben? Dan horen we dat er ook 

volksvertegenwoordigers het advies geven om de raad erover te informeren. Dat is ook het recht van de 

volksvertegenwoordiger, maar hier wil ik toch wel te kennen geven dat wij gewoon in goed gesprek zijn met 

de winkeliersvereniging. Beter rekening houden met de winkeliers, een muurtje afbreken, heb ik ook zojuist 

belicht. Volgens mij heb ik zo alle fracties beantwoord, voorzitter. Tot zover mijn eerste termijn.

De voorzitter: Dank u wel. Is er behoefte aan … Mis ik wat? Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik zie 

allerlei handen. We gaan dezelfde volgorde nog maar eens doen. Mevrouw Verdiesen, ga uw gang.

Mevrouw Verdiesen: Dank u wel, voorzitter. Ja, het verheugt me te horen dat er dus een minder groot 

probleem is met parkeerplaatsen. Neemt niet weg dat parkeren daar gewoon een drama is en ook met maar 

vier parkeerplaatsen minder zal dat drama er nog steeds zijn. Ik ben wel blij om te horen dat er naar gekeken 

wordt. De wethouder ging net ook al in over het contact met de winkeliersvereniging. Ja, het verbaast me dan 

wel dat er inderdaad een brief wordt gestuurd terwijl het contact goed is. Dus toch nogmaals het verzoek om 

daar toch goed mee in gesprek te blijven want het moet voor alle belanghebbenden een goede oplossing 

worden. Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer Los.

De heer Los: Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, er zijn al een aantal plannen voorbij gekomen daar in de 
buurt. Ook de gymzaal en de sportzaal aan de andere kant en altijd zijn er knelpunten, dat waren de vorige 
plannen ook. En de wethouder heeft geantwoord dat hij daar heel veel aandacht voor heeft. Het parkeren is 
natuurlijk toch wel een probleem. We gaan er vanuit dat het college zich maximaal inzet om al die knelpunten 
die er ongetwijfeld zijn op de best mogelijke manier op te lossen. En we hebben al gezegd dat we het plan 
steunen en daar blijven we bij. Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer Overheid.
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De heer Overheid: Dank u wel, voorzitter. We zijn blij dat de wethouder de aandachtspunten meeneemt en 
ook bedankt voor de toezegging. Het CDA is blij dat we als gemeente deze investeringen kunnen doen en ziet 
uit naar de realisatie van de mooie plannen voor het sportcentrum en de directe omgeving. Dank u.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Nou, allereerst fijn dat de suggesties worden meegenomen door de wethouder en we zijn 
benieuwd naar de resultaten. Het parkeren, er is veel over gezegd al vanavond. Ik denk ook dat er niet veel 
mogelijk is om daar nog extra parkeerplaatsen te gaan vinden, dus we verwachten denk ik ook niet het 
onmogelijke. De ruimte is daar gewoon beperkt. Ik hoor ook dat de raad ook niet echt op één lijn zit. Enerzijds 
wordt gezegd dat het winkelpubliek echt niet op afstand wil gaan parkeren. En anderzijds vreest iedereen 
overlast in de wijken vanwege het parkeren elders. Een blauwe zone, ik denk dat het voor het winkelpubliek 
best een interessante optie zou kunnen zijn. Ik maak me nog wel wat zorgen voor de mensen die met hun auto 
naar de sporthal gaan komen. Want meestal zijn die wedstrijden, die duren dan weer wat langer. Dus daar 
moet wel goed naar gekeken worden, maar volgens mij goed om de pilot bij het Dillenburgplein af te wachten. 
En ja, richting Leefbaar, ze geven aan het eerst jammer te vinden dat het college kennelijk geen ambities heeft 
op het gebied van duurzaamheid en vervolgens geven ze aan dat het college veel verder gaat dan wettelijk 
noodzakelijk is. Dus volgens mij zijn het mooie ambities.

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben aangegeven dat we het jammer vinden dat het niet op 
voorhand is meegenomen. Dat hadden we wel verwacht.

De voorzitter: De heer Kooijman.

De heer Kooijman: Ja, op voorhand. We zitten er nu om een besluit te nemen en we hebben nu de cijfers op 
tafel liggen dus wat dat betreft is het wat mij betreft goed en prima op tijd.

De voorzitter: Mijnheer Kranendonk.

De heer Kranendonk: Dank u wel, voorzitter. Ik vond het mooi de nostalgie te horen bij de VVD. Ik vond het 
ook bijzonder om te horen bij twee andere fracties die ineens niet wilden instemmen om de ene sporthal te 
slopen maar deze vooral ook weer willen behouden. Dus dat is een leuke contradictie zou ik bijna zeggen. En 
richting mevrouw Kayadoe van Leefbaar Ridderkerk, ik vond dat u nogal grote woorden gebruikte. En soms 
heb je emotie, daar heb ik ook wel eens last van. Maar om dan te zeggen dat het college nou echt verkeerd 
informeert, dat is even ‘…’ een doodzonde in de politiek. Dus als u die bewijzen heel hard heeft, dan moet u 
wel echt heel hard bewijs hebben. Ik heb het hier voor me staan. Het is gewoon een ambitie die het college 
heeft. En als overheid moet je het goede voorbeeld geven. En toevallig ben ik ook bij een ander 
renovatieprojectje betrokken bij de overheid en daar moeten we ook gewoon aan de juiste 
energiemaatregelen voldoen. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. We hebben het uitdrukkelijk in de commissie gevraagd of het een 
wettelijke verplichting was, ja of te nee. Toen werd er gezegd: een wettelijke verplichting. Van de week heb ik 
het nogmaals schriftelijk gevraagd en toen werd het weer gezegd dat het een wettelijke verplichting is. Voor 
renovatie is het niet wettelijk verplicht.

De voorzitter: Mijnheer Kranendonk.
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De heer Kranendonk: Nou, voorzitter, dat houdt dan, het is dan de vraag wat je onder renovatie verstaat. Maar 
in het raadsvoorstel staat dat in ieder geval goed en daarmee heeft volgens mij het college de raad juist 
geïnformeerd. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u, voorzitter. Het is goed te horen dat de wethouder eigenlijk dus echt 
goed in gesprek zijn met de winkeliersvereniging. Ik geloof hem op zijn woord. Ik vind het ook goed om te 
horen dat onze zorgen over het blauwe zone parkeren, met name als het gaat voor de sporthal, gedeeld wordt 
door de ChristenUnie. Daar ook graag volop aandacht voor. Verder hebben wij even onze twijfels of dat de 
jongerenraad nou … In hoeverre is de jongerenraad, laat ik het anders brengen, op de hoogte van de wensen 
van de jongeren die graag in het JOP verblijven? Zij mogen wel over de locatie gaan. Ik zou zeggen: bezoek die 
jongeren die chillen en die overal rondhangen en ga hun vragen waar een JOP komt. En ga dan daarna nog 
eens een keer naar die jongerenraad. Tenzij daar dezelfde zitten, maar daar heb ik mijn twijfels over. Verder 
wordt gezegd dat er slechts 4 parkeerplaatsen verdwijnen. Volgens mij zijn er recent 30 parkeerplaatsen aan 
de overkant verdwenen bij die stelconplaten die weggehaald zijn. Dus ik denk dat de parkeerdruk echt groot is 
en heel veel aandacht vraagt. Verder is het, wat ik al eerder gezegd heb, het is een concept ontwerpfase, dus 
wij kunnen vanwege die concept wat er voor staat wel instemmen met dit plan en we zien heel graag uit hoe 
de verdere uitwerking is. Dank u.

De voorzitter: Mevrouw Stip.

Mevrouw Stip: Voorzitter, wij zijn blij dat de wethouder de aandachtspunten meeneemt. Dank u wel.

De voorzitter: De heer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Dank u, voorzitter. Het lijkt me niet meer dan logisch dat de wethouder in gesprek is met de 
winkeliers. Het is gewoon hard nodig. De knelpunten die er zijn, zeker ten aanzien van het parkeren, die zijn al 
lange tijd bekend. De Partij van de Arbeid verbaast zich er dan wel over dat we nu met een schetsontwerp 
komen en dat iets wat al zo lang speelt, dat we dat nu niet al aan de voorkant gewoon goed geregeld hebben 
en dat het is opgelost. Dat we nu, nu het besluit over de sporthal wordt genomen dan maar weer moeten zien 
of het goed komt. Het zet in ieder geval heel veel druk op het draagvlak. Nou ja, we spreken de wens uit dat er 
echt tot een passende oplossing gekomen wordt. Ik ben nog wel enigszins in verwarring over het verdwijnen 
van de 4 parkeerplaatsen. In de commissievergadering was namelijk aangegeven dat de parkeerplaatsen bij de 
sporthal dat die, nou ja, dat de inschatting was dat het aantal gelijk zou blijven. In het voorstel werd nog 
gesproken van 13 of 15 minder. In de commissie werd gezegd: dat blijft gelijk. De wethouder heeft het nu over 
4. Dus ja, het verandert wel iedere keer. En die tijdelijke parkeerplaatsen aan de overkant, die gaan natuurlijk 
ook weg.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Voorzitter, ik heb de Partij van de Arbeid net een suggestie horen doen en vervolgens hoor 
ik de wethouder zeggen: nou, die suggestie hebben we al meegenomen. Dat muurtje gaat gesloopt worden en 
er komen extra parkeerplaatsen bij. Dus dat is een van de plekken waar dus weer extra ruimte is gevonden. En 
ik vrees eigenlijk eerlijk gezegd dat dat wel het laatste plekje is waar überhaupt nog minste te vinden is. Dus 
die is al meegenomen. Dus ik denk niet dat we nog meer plekken gaan vinden. Maar ik hoop dat het lukt.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Ik denk ook dat er niet heel veel meer ruimte is, maar er zal wel naar gekeken moeten 
worden. En als er gesproken wordt in de commissie dat het aantal parkeerplaatsen gelijk blijft en nu zijn het er 
4 minder terwijl we met onze suggestie er dan toch nog een paar bij gaan plussen, dan schieten de winkeliers 
daar natuurlijk niet veel mee op. Dus ik hoop echt dat het een breed onderzoek wordt en dat er nog out of the 
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box gedacht wordt. Draagvlak is uiteindelijk heel belangrijk. De sporthal, de wethouder zegt: die komt er gelikt 
uit te zien. Ik hoop dat er ook nog een gelikte parkeeroplossing komt. Dank u wel.

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Leefbaar Ridderkerk heeft heel duidelijk haar punt gemaakt in de 
eerste termijn. We hebben daar niks aan toe te voegen nu.

De voorzitter: Gaan we nog een keer naar de wethouder. Wethouder Van Os.

De heer Van Os: Dank u, voorzitter. Dan zou ik haast zeggen dat ik ook duidelijk mijn punt heb gemaakt in mijn 
eerste termijn, dat ik er ook niks aan toe te voegen heb. Maar toch nog even in reactie op Partij van de Arbeid: 
die stelconplaten, dat was een tijdelijke parkeeroplossing. We gaan straks Driehoek het Zand ontwikkelen, 
daar komen een x aantal openbare parkeerplaatsen terug. We zien ook in parkeeronderzoeken dat er ook 
gewoon langparkeerders zijn onder de sporthal bij het Vlietplein in de buurt. En die langparkeerders zijn 
wellicht ook medewerkers van de winkels. Dus we gaan ook gewoon met die winkeliersvereniging in gesprek: 
praat met je medewerkers. Kom het liefst lopend of op de fiets of met het openbaar vervoer. En als je dan 
toch met de auto moet komen, parkeer dan in de rand in Driehoek het Zand straks en zorg dat je klanten voor 
de deur kunnen parkeren. Dat is ondernemerschap dus dat gaan we ze ook meegeven. We hebben een 
verhoogde aandacht voor het parkeerprobleem en we zijn in goed gesprek met belanghebbenden. Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Dank u, voorzitter. Een korte reactie daar nog op. De aantrekkelijkheid van een 
wijkwinkelcentrum, dat valt of staat ook met voldoende parkeergelegenheid. Dank u wel.

De heer Van Os: Dank u wel.

De voorzitter: Komen we tot besluitvorming. Zijn er stemverklaringen over agendapunt 6, renovatie en 
verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting van de openbare ruimte. Stemverklaring, mijnheer 
Kloos.

De heer Kloos: Wij zullen wel met dit voorstel akkoord gaan, maar we doen toch een nadrukkelijk beroep op 
de wethouder om met de winkeliersvereniging nog eens een keer te kijken …

De voorzitter: Stemverklaring, mijnheer Kloos. Stemverklaring. U stemt voor omdat, of u stemt tegen.

De heer Kloos: Voor, maar met het verzoek aan de wethouder met de winkeliersvereniging nogmaals 
nadrukkelijk over die parkeerdisbalans te praten. Dank u.

De voorzitter: En wij, dat zijn u en mevrouw Van Vliet neem ik zo maar even aan? Ja. Zijn er nog meer 
stemverklaringen? Zijn er tegenstemmen? Mag ik de handen zien? VVD, Leefbaar Ridderkerk, Partij van de 
Arbeid, zodat het voorstel is aangenomen.

7. Vast te stellen bestemmingsplan Driehoek het Zand

De voorzitter: Agendapunt 7. We hebben ons keurig aan de tijd gehouden, mensen, complimenten. Hulde. 
Agendapunt 7, vast te stellen bestemmingsplan Driehoek het Zand. Die ligt ook voor ter debat. We hebben 
hier afgesproken een termijn van maximaal 2 minuten. Dat is kort, maar dat weet u zelf wel. Partij van de 
Arbeid, CDA en GroenLinks hebben aangegeven daarover het woord te willen voeren. Helaas is mijnheer Ros 
verhinderd vanavond. We hebben afgesproken een half uur hierover te spreken. Wie van de Partij van de 
Arbeid mag ik het woord geven? Mevrouw Ripmeester. En wie van het CDA? Mijnheer Breeman. En zijn er nog 
spijtoptanten? Mijnheer Los. 2 minuten, mevrouw Ripmeester. Van de Partij van de Arbeid.
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Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. In dit plan vallen parkeerplaatsen weg die gecompenseerd 
zouden worden bij het plan rondom de sporthal. Dat is dus nog maar de vraag. Mijn collega sprak zich er al 
over uit. Er komen parkeerplaats op te grote afstand van de winkels. Ook het plan van de Driehoek is niet een 
paar meter verplaatst om meer parkeerplaatsen aan de Vlietlaan te realiseren. Was dat uit angst voor de 
komst van de tram? Het is hoe dan ook een gemiste kans. Het gebied wordt bebouwd. We doen een dringend 
beroep op het college om het resterende open groen open te houden. Er is door omwonenden terecht 
aandacht gevraagd voor de oversteekbaarheid van de Vlietlaan en de fietsveiligheid in dit gebied. Wij 
verwachten daar meer actie en aandacht dan uit de beantwoording blijkt, nu er zoveel actieve mensen en 
gezinnen bij zijn gekomen. Er komen 10 betaalbare koopwoningen tot 2 ton. Het zijn de eerste na onze motie 
waarin we daarnaar vragen en dat verdient navolging. En er is woonplicht om speculatie tegen te gaan. Dat 
spreekt ons allebei dus zeer aan. We zijn voor woningbouw en dan met name voor meer sociale en betaalbare 
woningen nu de woonnood juist onder Ridderkerkers in de lagere middeninkomens zo hoog is. Er zijn door 
omwonenden veel zorgen geuit over de komst van een jongerenontmoetingsplek. De JOP komt dicht bij de 
sporthal, maar jongeren zijn mobiel en ook een sportlocatie met lichtmasten van vijf verdiepingen hoog zijn 
aantrekkelijk om rond te hangen. Graag vernemen we van het college op welke wijze proactief overlast van 
licht en geluid wordt tegengegaan. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Breeman, CDA.

De heer Breeman: Dank u wel, voorzitter. We zullen het iets inkorten. Voorzitter, wij willen het over drie 
onderwerpen hebben. Namelijk het JOP, het parkeren en het wonen. Allereerst over het JOP vinden we het als 
CDA een goede keuze dat deze uit het bestemmingsplan is gehaald. En JOP midden tussen woningen is geen 
ideale optie en daarom hopen we als CDA dat onder de gerenoveerde sporthal een geschikte locatie komt als 
ontmoetingsplek. Goed dat hierover met verschillende partners in gesprek gaat en we zijn benieuwd naar de 
uitkomst. Het woord parkeren is nog nooit zo vaak gevallen als tijdens de twee laatste 
commissievergaderingen. Dit laat zien dat een groot deel van de raad, inclusief het CDA, zich zorgen maakt 
over het aantal parkeerplaatsen in zowel Driehoek het Zand als bij het winkelcentrum Vlietplein. We begrijpen 
dat de ruimte schaars is, maar vertrouwen erop dat het college zich hiervoor inzet en bij het 
parkeeronderzoek ook de mogelijkheid voor extra parkeerplaatsen bij blok C in Het Zand meeneemt. Als 
laatste, voorzitter, complimenten voor de wethouder dat er 10 woningen met een anti-speculatiebeding zullen 
komen. Natuurlijk begrijpen we de inzet voor GroenLinks waarom niet voor meer woningen wordt gekeken, 
maar het begin is er. Ga zo door en grijp elke mogelijkheid aan om de kansen voor de woningzoekenden, voor 
de Ridderkerkse jongeren te vergroten. Voorzitter, tot slot als CDA zullen we dit voorstel steunen. Ik dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Los, Echt voor Ridderkerk.

De heer Los: Voorzitter, ik was het niet van plan, maar mijnheer Ros is er niet dus nu durf ik het wel. Er is grote 
behoefte aan huizen, er is schaarste aan huizen, er is ook schaarste aan bouwlocaties. Vandaag kunnen we als 
raad groen licht geven aan het project met 133 huizen. Gemakkelijk was het traject niet, ik heb het al 
genoemd. Eerst was het plan om de sporthal te verplaatsen en te bouwen op de Driehoek Het Zand. Toen was 
er weer een overeenkomst met Woonvisie om het daadwerkelijk uit te voeren. Toen ging die overeenkomst 
weer niet door. Toen was er ook weer onduidelijkheid om het tramtracé. Toen was er ook nog een 
economische crisis die verlammend was voor de bouw. Maar nu ligt actie voor het grijpen. 133 woningen 
toevoegen aan het broodnodige woningbestand. En bovendien kunnen er nog 10 betaalbare woningen 
worden gerealiseerd onder de prijs van 2 ton of op de prijs van 2 ton. Ja, ik denk dat als mijnheer Ros ons 
volgt, dat hij toch met een brede glimlach kijkt. Het kunnen er altijd meer zijn, maar 10 is toch al mooi. Soms 
lijkt het te mooi om waar te zijn, maar deze keer is het ook echt waar. Het zou mooi zijn als de raad hiermee 
akkoord gaat. Aan onze fractie zal het niet liggen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Oosterwijk. Ga uw gang.

De heer Oosterwijk: Dank u wel, voorzitter. Ik heb met genoegen geluisterd naar de inbreng van een aantal 
fracties en met name ook omdat het de nodige waarderende woorden in zich heeft ten aanzien van een 
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gewoon mooi plan, want laten we dat met elkaar ook vooral vaststellen. Een langdurig traject is er aan 
voorafgegaan. We kennen het allemaal, het hoeft vanavond ook geen nader betoog. Uiteindelijk zijn we zover 
dat het bestemmingsplan voor Driehoek het Zand voorligt om vastgesteld te gaan worden. Natuurlijk is het zo 
dat daar echt een paar punten inzitten die, nou ja, dat hebben we ook al gezien in de commissiebehandeling, 
de aandacht hebben gevraagd. Als het gaat om parkeren dan denk ik dat ten aanzien van het vorige 
onderwerp er al het nodige over is gezegd daar waar het de zijde van het winkelcentrum aangaat en de 
sporthal. En aan de kant van Driehoek het Zand wat ontwikkeld gaat worden denk ik dat we met elkaar ook 
kunnen zien en hebben kunnen lezen dat de parkeernormen die gelden ook op de juiste manier zijn toegepast 
en dat het aantal parkeerplaatsen wat beschikbaar gaat komen de norm met zoveel woorden ook met een 
aantal parkeerplaatsen zelfs overschrijdt. En die parkeerplaatsen die in de openbare ruimte worden 
aangelegd, die zijn natuurlijk ook voor het winkelend publiek toegankelijk zodat we daar ook een stukje multi-
gebruik aan kunnen verbinden. Of dat allemaal uiteindelijk zo uitwerkt, dat is een tweede. Maar daarbij heeft 
wethouder Van Os van aangegeven dat die inspanningsverplichting vooral aan de kant van het winkelcentrum 
en de sporthal zal worden beetgepakt. Er is door een aantal fracties nog een aantal punten benoemd met het 
verzoek daar ook in de toekomst goed bezig te zijn en te blijven. De PvdA fractie legt de vinger erbij dat het 
behouden van het open groen natuurlijk ook van belang is. Als je de verbeelding van het plan ziet en ook de 
inrichting van het plan ziet zoals het ook in het bestemmingsplan daarvoor is gekomen, dan is het juist wel 
duidelijk dat daar ook hele goede aandacht aan is gegeven omdat er ook een fijn en mooi leefklimaat ontstaat.  
Een aantal fracties heeft benoemd met waardering dat een aantal woningen zo rond de 2 ton als prijsstelling 
meekrijgt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er een sportvoorziening niet meer in Driehoek 
het Zand is opgenomen. Maar het is ook best wel hard werken geweest om die 10 woningen, en dat zijn er 10 
op 133, dat realiseert het college zich, op deze manier ook een hele gunstige prijsstelling voor zien te krijgen. 
En natuurlijk zal het college zich inzetten en blijven zetten om als die kansen langskomen er op dezelfde 
manier mee om te gaan bij andere projecten. Daar waar de vraag van de PvdA fractie nog voorligt ten aanzien 
van goed aandacht te geven aan de aspecten die zijn verbonden aan de buitensportvoorziening ten aanzien 
van licht en geluid, zal het college zich natuurlijk inspannen om daar op de juiste manier, in samenspraak met 
partijen, ook de beste optimale situatie te creëren. En dat klinkt ook door in de zienswijzenotitie daar waar er 
al opmerkingen zijn gemaakt ten aanzien van inspraak over de hoogte van de lichtmasten. Die JOP die is 
inderdaad niet teruggekomen in dit plan en ik denk dat op die manier ook wel geconcludeerd kan worden dat 
inspraak er ook toe doet in Ridderkerk. Daar hoef ik verder ook niet zoveel meer over te zeggen. De opgave 
van de JOP wordt ook bij de sporthal betrokken. En voorzitter, ik denk dat ik zo daarmee ook wel de meeste 
punten geadresseerd hebt. Dank u wel.

De voorzitter: Tweede termijn? Behoefte aan een tweede termijn? Mijnheer Breeman.

De heer Breeman: Dank u wel, voorzitter. We zijn blij dat we een mooi plan tegemoet gaan zien. Maar even, 
we hebben het al heel lang gehad over parkeren, niet alleen op het Vlietplein maar ook zeg maar in dadelijk 
Driehoek het Zand. Wat ik eigenlijk vanavond niet heb gehoord is eigenlijk de oplaadpalen. Je ziet natuurlijk nu 
wel een verandering met de auto's. Er worden steeds meer elektrische auto's verkocht. Dat gaat ook verder 
doorzetten. Dat betekent ook dat er dadelijk parkeerplaatsen moeten komen, meer parkeerplaatsen met 
lantaarnpalen. En dat is natuurlijk in feite een inefficiënt gebruik van de omgeving. Hoe wordt hiermee 
rekening gehouden? Want we zitten al heel krap, hoe gaan we dat straks inpassen?

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester.

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Dank aan de wethouder voor de toezegging dat er goed gekeken 
gaat worden naar licht- en geluidsoverlast bij de buitensportlocatie. Mijn opmerking over het open groen 
stapelt eigenlijk op de opmerking van de heer Los dat er schaarste is aan huizen en schaarste aan bouwlocaties 
en dat er dan met toch nog redelijk begerig gekeken wordt naar elke flard snippergroen die er nog is. Dus het 
plan is inderdaad nu mooi, ruim en open en dat wilden wij dus ook graag zo laten. Dus mocht er iemand 
begerig kijken naar de groene stip ertussen, dan hoop ik dat het college zegt dat dat dus niet kan. Dat was 
eigenlijk de oproep. … Dat is ook weer waar. Dat kunnen we ook meteen … De JOP is verplaatst maar 
natuurlijk niet echt heel ver weg. Dus hij is over de grens gezet van dit plan maar hij is nog steeds heel erg 
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dichtbij. En daar kwam onze zorg dan ook wel vandaan. Die is ook verwoord in heel veel, door omwonenden 
verwoord in heel veel zienswijzen. En het feit dat hij nu buiten het plan is gezet betekent niet dat die zorgen 
minder zijn want het is nog heel erg dichtbij. Dus ik hoop dat daar heel veel aandacht voor is. Ik sluit me 
helemaal aan bij de oproep van de heer Breeman om vooral in te zetten op veel meer jongerenwoningen. Er 
komt ook nog een bouwproject De Slikkerveer, dus ik ga er vanuit dat we dat daar dan kunnen realiseren. 
Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Los nog.

De heer Los: Voorzitter, de gemeenschap, er is behoefte aan huizen in de samenleving. En Ridderkerk levert 
dus we kunnen alleen maar blij zijn. Tot zover.

De voorzitter: Voor de zekerheid, zijn er nog spijtoptanten? Wethouder nog een reactie?

De heer Oosterwijk: Ja, voorzitter. Maar kort hoor, dus weest u gerust. Als het gaat om de opmerking van de 
heer Breeman ten aanzien van de laadpalen, dan heeft u ook in de beantwoording op de vraag die u heeft 
gesteld kunnen zien dat er hard wordt gewerkt aan een laadpalenstrategie, dat die ook volgend jaar naar 
verwachting ook komt voor te liggen. En goed, wat ik ervan begrepen heb gaan we daar ook juist proberen om 
een goed dekkend netwerk van laadpalen binnen Ridderkerk te realiseren daar waar het nu nog vooral 
situaties zijn waar op aanvraag een laadpaal wordt gerealiseerd. Een tweede opmerking nog even heel kort 
richting de opmerking van de PvdA als het gaat om de JOP. Nog steeds is het zo dat de JOP op een relatief 
korte afstand gerealiseerd wordt. Maar daar zijn we volgens mij met elkaar ook niet ongelukkig over en ik kan 
me ook voorstellen dat ook de PvdA belangrijk vindt dat jongeren op die manier een plaats verdienen in 
Ridderkerk. Als het gaat om goede inpassing heeft collega Van Os denk ik al meermaals aangegeven daar 
nadrukkelijk oog voor te gaan hebben. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan komen we tot besluitvorming. Maar ik heb u nog wat mee te delen dankzij de 
oplettendheid van mevrouw Den Besten die we zo missen omdat ze altijd bij ons op de publieke tribune zit, 
wat nu niet kan. We hebben ook allemaal nog een kaartje van haar gevonden. Nou, van hieruit, ik denk dat ze 
wel ergens via een schermpje ons volgt: hartelijke groet. Maar dankzij haar oplettendheid, ze heeft ontdekt 
dat ergens in de nota van zienswijzen gesproken wordt over de sporthal Bolnes daar waar het uiteraard 
sporthal Drievliet dient te zijn. Keurig. Dus dat is hiermee gecorrigeerd op advies van de commissie Samen 
wonen met dank aan mevrouw Den Besten. Zijn er stemverklaringen? Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Wij kunnen instemmen met het plan, maar voer het groene 
hart met de waterpartij uit zoals het is verbeeld in dit plan en dan wordt het een fijne plek om te wonen. Dank 
u.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Zijn er tegenstemmers? Ik zie geen handen. Het bestemmingsplan 
is vastgesteld.

8. Warmtevisie Ridderkerk 'de route naar 2050'

De voorzitter: Agendapunt 8, warmtevisie Ridderkerk, de route naar 2050. Hij ligt hier voor ter debat. Wij 
hebben afgesproken een eerste termijn van max 4 minuten. In totaal denken we hier een uur en een kwartier 
aan te besteden, zo hebben we afgesproken in de commissie. Wie van u wil hiervoor het woord. Kijk ik eerst 
die kant op. Mevrouw Kayadoe. Mijnheer Soffree. Mijnheer Westbroek. Mevrouw Van Nes-de Man. Mijnheer 
Rottier. Mijnheer Kooijman. Mijnheer Kloos. Mijnheer Los. Mijnheer Piena. Mijnheer Breeman. Max 4 minuten 
per fractie zeg ik er maar even bij. Mevrouw Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk, ga uw gang.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. In de commissie hadden we aangegeven dat Leefbaar geen bijdrage 
zou hebben, maar nu de heer Ros niet aanwezig is, want die zou onze minuten krijgen, gaan we toch maar 
even zelf wat zeggen. Het heeft zo zijn voor- en nadelen zullen we maar zeggen. Voorzitter, vanavond stellen 
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we de warmtevisie Ridderkerk, de route naar 2050 vast. We begrijpen dat dit een verplichting is die we 
moeten doen overheidswege. Echter, 2050 is nog heel ver weg. Er is nog niet te overzien welke 
ontwikkelingen, innovaties er in de komende 30 jaar ons nog te wachten staan. Bijvoorbeeld, pas in 1983 
kwam de eerste mobiele telefoon voor consumenten op de markt. Slechts 27 jaar geleden. Wie had toen al 
kunnen bevroeden welke mogelijkheden hij heden ten dage heeft? We zullen echter dit pad naar een beter 
klimaat moeten gaan bewandelen. Welke kant dit pad ons op zal brengen, staat nog niet vast. Het doel 
uiteraard wel. De Willie Wortels in de wereld staan ook niet stil om mooie innovaties te bedenken. Starten in 
de wijk Bolnes lijkt logisch, zeker gezien de hoogbouw aldaar. Zoals wij in de commissie ook al heel duidelijk 
hebben aangegeven: richt we niet het vizier op het warmtebedrijf Rotterdam. We weten allemaal hoe het 
daar ervoor staat. Ridderkerk zou niet meegezogen moeten worden in dat debacle. We zijn dan ook erg 
benieuwd wat er over is van deze visie die we vanavond wellicht vast gaan stellen als we over 30 jaar terug 
kijken. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Soffree, Partij van de Arbeid.

De heer Soffree: Dank u wel, voorzitter. Er ligt een warmtevisie en op zich is dat zeer te prijzen. We moeten 
voort om ons milieu te redden, nietwaar? De Partij van de Arbeid vraagt zich wel af waar we nu precies 
naartoe gaan. Uit de toelichting en beantwoording op vragen uit de commissie blijkt dat er nogal erg veel 
ongewis is. En het enige sprekende voorbeeld wat we nu hebben van een warmtenet, is dat van Rotterdam 
waarvan de beleving door de gebruikers toch allerminst juichend te noemen is. Er zijn de nodige problemen en 
er is maar één aanbieder die de prijs bepaalt. Garanties over die prijs zijn er niet want we weten nog niet eens 
hoe die tot stand gaat komen. Er zijn contacten met leveranciers van warmte uit de haven en Europoort, maar 
tot vaste afspraken heeft dat nog niet geleid. De markt bepaalt de prijzen in onze markteconomie. We zien aan 
de benzineprijzen waar dat toe kan leiden. De overheid kan alleen via belastingen verhogen en verlagen de 
prijs beïnvloeden. Hoe houden we het dan nog betaalbaar voor iedereen? Nu al zijn er steeds meer 
huishoudens die moeite hebben om de energierekening te betalen. Dit was laatst nog in het nieuws. En waar 
komt die warmte dan precies vandaan? Moeten we afhankelijk willen worden van de vervuilende 
petrochemische industrie uit Europoort? Volgens de wethouder is er warmte genoeg, ook wanneer deze 
industrie in de toekomst in veel mindere mate vervuilend zal zijn. Hoe hard is dat bewijs daarvoor? Al met al is 
het een vooralsnog een sprong in het diepe en moeten we wel heel veel vertrouwen hebben in technologische 
ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking en verduurzaming. Maar als dat allemaal erg tegen gaat 
vallen, denk bijvoorbeeld aan de haken en ogen die kleven aan de winning van energie uit biogas, is het dan 
niet verstandiger om niet volledig te gokken op alternatieven voor aardgas? Gaandeweg hopen we daar een 
antwoord op te vinden en hopelijk nog op tijd om in een verantwoord tempo zaken anders te gaan regelen. 
Stel zorgvuldigheid boven snelheid. Laten we beginnen met waar we zeker van zijn. Isoleren van gebouwen en 
het drastisch terugbrengen van overbodig energie- en materiaalverbruik. Spaarzamer met verlichting 
reclames. Duurzamer met verpakkingsmaterialen door statiegeld op petflesjes en drankblikjes bijvoorbeeld. 
Een hele grote opgave voor de overheid is het creëren van draagvlak bij de bewoners en bedrijfsleven. Er moet 
behoorlijk geïnvesteerd worden en ook door eigenaren. Bestaande woningen moeten worden aangepast, 
overal komen de straten open te liggen. Daar moet draagvlak onder burgers en bedrijfsleven groot zijn, zeker 
als de betaalbaarheid ook nog een dingetje gaat worden. Goede participatie is dan onontbeerlijk. Maar als we 
de uitgangspunten lezen komen we het woord participatie niet tegen. Dat verontrust ons omdat participatie 
nu juist niet iets is waar onze gemeente in uitblinkt. En waar ze zelfs regelmatig ernstig in tekort schiet. De 
Partij van de Arbeid wijst erop dat draagvlak creëren en goede participatie niet moeten worden onderschat. 
En daarom willen wij dat participatie wordt opgenomen in de uitgangspunten van de warmtevisie. De Partij 
van de Arbeid gaat akkoord met deze vaststelling omdat ondanks de vele open plekken en zwarte gaten in de 
visie wij het proces op dit moment niet willen frustreren. Ik dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Westbroek, Partij 18PLUS.

De heer Westbroek: Dank u wel, voorzitter. Ik moet toch even bekennen omdat onze woordvoerder op dit 
onderwerp, de heer Slaa, vanavond helaas niet aanwezig kan zijn, zal ik zijn bijdragen doen namens hem. 
Voorzitter, de afgelopen maanden hebben we versneld stappen gezet in het proces naar een digitale 
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maatschappij. Het piept en het kraakt en het vraagt continu aandacht, bijsturing en vereist geduld en 
gewenning. Voorzitter, dat was een onverwachte en flinke transitie. Maar het is niet de enige transitie. We 
zitten ook in een transitie als het gaat om de verwarming in onze huizen en onze werkplekken. Een transitie 
die 24/7 impact heeft op ons leven, op dat van iedereen, achter iedere voordeur. Vanavond zetten we onze 
Ridderkerkse warmtevisie op de kaart en gaat het proces verder. Nu vraagt u zich misschien af: waarom zo'n 
globaal verhaal? Nou, voorzitter. De impact is zo groot dat het om continue aandacht vraagt en eventuele 
bijsturing vanuit nieuwe inzichten, kennis, technieken en behoeften zodat we komen tot een gewogen en 
verstandige transitie. Tot slot, voorzitter, nog een vraag om voorzichtigheid. In een toenemend snelle 
veranderende wereld moeten we niet zomaar een oplossingsrichting kiezen, maar blijven sturen. Niet zomaar 
onze oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben en geen veel te dure schoenen aanschaffen. Want 
anders hebben en zijn we straks alleen maar een paar halve zolen. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Nes-de Man, Burger op 1.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Ik hoor op veel plaatsen dat er grote zorgen zijn waar het gaat 
om draagvlak te krijgen onder de inwoners, onder onze inwoners. Ga dus volop in gesprek met onze inwoners 
want voor veel mensen is het niet concreet duidelijk waar dit over gaat. Ze weten niet wat het voor hen, voor 
hun woning en voor hun portemonnee gaat betekenen. In hoeverre kan warmte via het warmtenet 
gegarandeerd worden? Immers de leverende bedrijven gaan er ook alles aan doen om zo min mogelijk 
restwarmte te produceren. In hoeverre gaat u serieus kijken naar de waterstof als energiedrager? En in 
hoeverre is onze elektriciteitsnet in staat om alle leidingen en kabels waar we naartoe gaan te dragen en onze 
elektriciteit te transporteren? Daar hou ik het even bij. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Rottier, SGP.

De heer Rottier: Dank u wel, voorzitter. Hoe gaan wij dat betalen? Wanneer de burger de politiek hoort 
spreken over: we moeten van het gas af. We moeten verduurzamen, enzovoort. Is dit de vraag die familie De 
Groot stelt. Zo zijn we vorig jaar onze bijdrage begonnen bij de startnotitie warmtevisie. De betaalbaarheid 
blijft belangrijk voor de SGP. Vanwege de klimaatwet is Ridderkerk verplicht in 2021 een visie te hebben voor 
een aardgasvrije gebouwde omgeving. Met als eerste ijkpunt 20% van de woningen in 2030. Goed isoleren is 
een belangrijke stap om te komen tot een lagere warmtebehoefte, maar vraagt wel eerst een investering. 
Behalve verschillende typen woningen hebben onze inwoners ook een verschillende portemonnee. Aandacht 
vragen we voor inwoners die qua inkomen niet in aanmerking komen voor commerciële leningen om hun huis 
te verduurzamen. Kan de wethouder toezeggen dat zo nodig beleid wordt gemaakt voor aanvullende 
financiële mogelijkheden voor dit soort situaties? Ook vraagt de SGP goed te onderzoeken hoe de exploitatie 
en eigenaarschap van een warmtenet binnen Ridderkerk voor onze inwoners zo goed mogelijk kan worden 
gerealiseerd qua betaalbaarheid en betrouwbaarheid. Hetzij via een publieke, hetzij via een private 
organisatie. Hierover is in de visie weinig aandacht. Op voorhand wil de SGP geen warmtebron of partij 
uitsluiten om geen kansrijke opties te missen. Hoewel 2030 ver weg lijkt, is de planning ambitieus. Inwoners 
dienen wettelijk 8 jaar van tevoren te worden in geïnformeerd over aardgasvrij wonen en dan is 2022 dichtbij. 
Voor de SGP gaat daarbij zorgvuldigheid en vrijwilligheid boven kwantiteit en snelheid. Ongetwijfeld zullen er 
ook nog hobbels en tegenslagen te nemen zijn en aanleiding geven tot bijsturing. Die ruimte dient er ook te 
zijn. Ook is het van belang om niet alleen de gemakkelijk collectief aan te sluiten hoogbouw en rijtjeswoningen 
te bedienen, maar ook op voorhand een oplossing te hebben voor de overblijvende kosteneffectief moeilijk 
aan te sluiten woningen of gebouwen op het warmtenet. De ambtenaren en het bureau Overmorgen danken 
we voor de inspanningen die geleid hebben tot de visie en selectie van kansrijke wijken. Tussentijds is de raad 
hierin goed meegenomen en hebben onze inwoners mee kunnen denken. Ongetwijfeld zal er nog veel energie 
nodig zijn om onze inwoners over de streep te trekken en zal de komende jaren in de raad nog het nodige 
gevraagd en gedebatteerd gaan worden over de gang van zaken. De SGP zal instemmen met de visie maar zal 
ook de verdere uitwerking kritisch volgen en zo nodig de vinger opsteken om bij te sturen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kooijman, ChristenUnie.
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De heer Kooijman: Ja, de warmtevisie. We hebben het afgelopen jaar al veel over gesproken over dit 
onderwerp. Eerst vanuit de regionaal energiestrategie, onlangs nog vanuit de concept klimaatvisie en nu ligt er 
dan een formeel document voor ter besluitvorming: de eerste warmtevisie van Ridderkerk. De eerste want er 
zullen minimaal iedere 5 jaar nieuwe versies komen met nieuwe inzichten, doorontwikkelingen, afwijkingen, 
mitsen en maren. Maar goed, we nemen vanavond een besluit over het voorliggende stuk. Inhoudelijk hebben 
we al meermalen aangegeven wat we als ChristenUnie belangrijk vinden. In het kort. Punt één, betaalbaarheid 
is een belangrijk punt. Twee, probeer vanaf dag één inwoners niet alleen te informeren maar vooral ook te 
betrekken en te enthousiasmeren. De CO2reductie is geen opdracht voor de gemeente maar voor iedere 
inwoner van Ridderkerk. En de gemeente moet daar uiteraard wel mee aan de slag. Drie, voor de ChristenUnie 
is ook van belang warmtegelijkheid, wat volgens mij geen officiële term is maar dan introduceer ik hem hier 
maar. Het gaat erom dat er op termijn iedereen tegen vergelijkbare kosten van dezelfde kwaliteit warmte 
moet kunnen genieten. Of het systeem nu gebaseerd is op restwarmte, op biogas of all electric. Het mag niet 
zijn dat de definitieve keuze die we straks in Ridderkerk per wijk of buurt wellicht verschillend maken, straks 
honderden euro's meer of minder energiekosten op jaarbasis gaan betekenen voor de ene inwoner ten 
opzichte van de andere. Over het gebruik van een warmtenet is nog veel onduidelijk. Wat gaat het aanleggen 
van zo’n stelsel kosten? Wie gaat zo'n net beheren? En wat zijn straks de daadwerkelijke energiekosten? En 
hoe duurzaam is het gebruik van restwarmte uit de havenindustrie? En blijft die restwarmte tot in lengte van 
jaren beschikbaar? Andere raadsleden die hadden het er vanavond ook al over. De wethouder gaf in de 
commissie ook al aan: veel is hierin nog niet helder. Dat zal echt verder moeten worden uitgezocht. Zo staat 
het ook netjes verwoord in de stukken. De ChristenUnie wordt graag regelmatig op de hoogte gehouden van 
de verdere stappen die na vanavond worden gezet. Kan de wethouder schetsen op welk moment of op welke 
wijze de raad over het verdere gevolg geïnformeerd gaat worden? Dan waterstof. Je hebt hierin believers die 
zeggen dat we daar nu al volop moeten gaan inzetten want het komt er zeker aan. En mensen die zeggen dat 
het in ieder geval voorlopig nog geen optie is en wellicht zelfs ook beperkt beschikbaar blijft op de langere 
termijn. Voorzitter, wij kunnen niet in een glazen bol kijken. Met de kennis en feiten van nu is het wellicht 
goed om voor Bolnes voorlopig uit te gaan van een warmtenet.

De voorzitter: Mijnheer Rottier.

De heer Rottier: Ik wil de vraag ook wel stellen als hij klaar is, voorzitter.

De voorzitter: Dat weet ik nog niet. Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: En dan ga ik even door. Even kijken, waar was ik? En houden we ook oog voor andere 
ontwikkelingen? En wanneer is het moment dat we een definitieve keuze moeten maken die grote 
investeringen met zich meebrengt? En kunnen we dan nog eenmaal de balans op maken van de dan 
aanwezige stand der techniek? Tot slot nog één ding. Eerder noemde ik het al: vanaf dag één betrekken van al 
onze inwoners. Dat betekent naast de inwoners van Bolnes nu ook al alle overige inwoners, van Slikkerveer tot 
Oostendam, van Rijsoord tot aan Het Zand. Laten we in ieder geval starten met isoleren en help hen daarbij 
ook. We lazen dat dit college van plan is om de duurzaamheidslening verder uit te breiden. Ik denk dat dat al 
een stukje antwoord is op de vraag van de SGP. Goed plan. Het inzetten van energiecoaches en de RRE-
subsidie die inmiddels bij alle huiseigenaren op de deurmat valt, geweldig. Maak ook helder tot hoe ver 
inwoners nu al zouden kunnen gaan in isoleren. Maak bijvoorbeeld helder wat het huidige gasverbruik per 
huishouden eigenlijk zou moeten zijn. Dat is een eenvoudige waarde waar mensen gevoel voor kunnen 
krijgen. Voorzitter, de warmtetransitie start nu echt in Ridderkerk en wat ons betreft gelijk voor heel 
Ridderkerk.

De voorzitter: Ik geloof dat mijnheer Rottier een vraag aan u wil stellen. Mijnheer Rottier.

De heer Rottier: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik dacht daarnet dat de heer Kooijman klaar was. Ik heb een vraag 
over die warmtegelijkheid. Kan de heer Kooijman dat uitleggen? Want onze huidige inwoners zijn ook niet 
gelijk. Als je een groot huis hebt verbruikt je meer gas dan een ander. Dus de gevallen zijn niet gelijk. Hoe 
moet ik dat dan zien?
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De heer Kooijman: Ja, goed punt. Laat duidelijk zijn dat iemand met een groot huis een andere 
energierekening heeft dan iemand in een appartementje en dat het ook verschilt hoe zuinig je met je energie 
omgaat. Laat je heel de dag je lampen branden en je kachel hoog staan of ga je er zorgvuldig mee om? Maar 
het gaat ons erom dat de keuze die wij straks maken dat, en ik noem even een voorbeeld, stel Bolnes die krijgt 
straks restwarmte en we zeggen: voor Het Zand is dat niet haalbaar dus daar gaan we voor all electric. Stel dat 
op termijn elektriciteit veel duurder is dan bijvoorbeeld restwarmte of andersom, dan hebben wij als raad een 
keuze gemaakt die gevolgen heeft voor de portemonnee van onze inwoners. Ik vind dat we daar wel heel 
bewust mee om moeten gaan als raad.

De voorzitter: Mijnheer Los, Echt voor Ridderkerk.

De heer Los: Dank u wel, voorzitter. Een warm betoog, maar wel kort. Ridderkerk zit er warm bij, in financiële 
zin dan. Maar vandaag ligt de vraag voor hoe we daadwerkelijk warmte kunnen blijven hebben in huizen en 
gebouwen. Wettelijk is de gemeente verplicht omdat in een visie vast te leggen, dat hebben al meerdere 
sprekers gezegd. Het is alleen ingewikkeld. De uitvoering in een later stadium zal nog veel complexer worden 
omdat niet alleen alle betrokken stakeholders dan nog voor ingewikkelde vragen komen te staan, de financiële 
investering in infrastructuur en opwerking zullen astronomisch hoog zijn. Dat alles afgezet tegen een zo laag 
mogelijk maatschappelijke kosten doet vermoeden dat de prijzen best wel gepeperd hoog zullen zijn. Dat 
hebben al meerdere sprekers vanavond gezegd. Het is een prachtig staatje waarin met percentages worden 
aangegeven dat het best wel heel goedkoop gaat worden. Maar onze argwaan is groot. Het gaat hierbij om 
elektrische infrastructuur die geheel nieuw moet worden aangelegd waarbij nu al door Stedin geld aan 
overheden wordt gevraagd. Maar ook het warmtenet is zeker niet gratis waarbij dan ook nog eens de vraag is 
of er sprake kan zijn van concurrentie, dat is al eerder gezegd vanavond, door de warmteleveranciers. De 
bedrijfszekerheid mag dan ook nog een reden tot zorg zijn want daar zijn al incidenten mee geweest. En dan 
heb je eigenlijk weinig alternatief. In de kou zitten omdat er een leiding is gesprongen door 
graafwerkzaamheden, mag gewoon geen optie zijn. En dat is erg ingewikkeld. Voorzitter, het voorstel zal onze 
steun krijgen, maar de zorgen die wij hebben geuit zouden er toch in moeten worden meegenomen. Tot 
zover, dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kloos, Echt voor Ridderkerk.

De heer Kloos: Voorzitter, wat Cora van Vliet en Jim Kloos van Echt voor Ridderkerk betreft kan het voorstel 
van deze warmtevisie richting aardgasvrije wijken regelrecht de prullenbak in omdat het geen antwoord geeft 
op de vraag: lieve zoete Gerritje, wie gaat dat betalen? Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: 
Ridderkerk heeft ruim 20.000 woningen en de verwachte kosten zijn circa € 20.000 per woning. In totaal dus 
400 miljoen euro tegen de prijspeil van nu. Andere aandachtspunten. Nederland heeft meer dan genoeg gas 
de komende decennia. Aardgas, vloeibaar gas, biogas, nota bene met een eigen fabriek in Nieuw Reijerswaard 
wat in aanbouw is en op termijn waterstofgas. Bolnes als eerste, laat Wooncompas nu juist dit jaar haar 
woningen van het blokverwarming hebben afgehaald en per woning een individuele gasketel zijn overgegaan. 
Gaan ze dan echt die kapitaal vernietigen? Waternet. Het Rotterdamse waternet bedrijf is zo goed als failliet. 
Miljoenen verliezen, jaar in jaar uit en die dan na 2022 als economische kostprijs op het bordje van Ridderkerk 
wordt neergelegd? Ongetwijfeld zullen de landelijke verkiezingen in 2021 mede in het kader van de 
klimaatwet staan. Eens kijken hoe dat uitpakt. En meer dan 30 gemeenten ongeveer hebben nu al gezegd 
geen medewerking te verlenen aan deze opgave. Waarom staan wij als Ridderkerk dan wel vooraan in de rij? 
Wat Echt voor Ridderkerk mede tegen de borst stuit is uw gezegde dat vroeger of later toch enige dwang 
opgelegd moet worden om dit doel te bereiken. Voor ons onacceptabel. Samengevat: het heeft een hoog 
idealistisch en op termijn zelfs dwangmatig karakter. Wie gaat dat dus allemaal betalen, lieve zoete Gerritje? 
Pas als u daarop een antwoord hebt, kunnen wij nog eens kijken of het wat voor Ridderkerk zou zijn. Dank u 
wel.

De voorzitter: Juist, precies. Mijnheer Piena, VVD. Of zag ik handen ter interruptie, mijnheer Rottier?
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De heer Rottier: Voorzitter, ik zou aan de heer Kloos willen vragen of hij bereid is te voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen?

De voorzitter: Mijnheer Kloos.

De heer Rottier: De vraag is of de heer Kloos bereid is te voldoen aan wettelijke verplichtingen?

De heer Kloos: Nee, ik ben tegen een wettelijke verplichting.

De voorzitter: Mijnheer Rottier.

De heer Rottier: Dus ik begrijp dat de heer Kloos als raadslid tegen de wet wil ingaan? Dat vind ik een hele 
bijzondere situatie om dat maar eufemistisch te zeggen.

De voorzitter: Waarvan akte. Mijnheer Piena, VVD.

De heer Piena: Dank u wel, voorzitter. De ontwikkelingen in de wereld gaan snel en dat geldt ook voor 
mogelijke warmtevoorzieningen. Het is daarom van groot belang om alle ontwikkelingen op de voet te blijven 
volgen. Aan de hand van deze ontwikkelingen en verkregen nieuwe inzichten zal de Ridderkerkse warmtevisie, 
indien daar aanleiding voor is, adequaat en met een open blik bijgesteld dienen te worden. In het 
klimaatakkoord wordt aangegeven dat alle wijken van het aardgas moeten en dat in de warmtevisie een 
realistisch tijdpad daarvoor moet worden opgenomen. Haalbaarheid en betaalbaarheid voor inwoners en 
ondernemers blijven voor de VVD Ridderkerk hier belangrijke randvoorwaarden voor. Zonder extra subsidies 
en goedkopere technieken is verduurzaming van eigen woningbezit financieel gezien voorlopig zeker niet 
haalbaar en dat baart ons toch wel de nodige zorgen. De wijken en de woningen in Ridderkerk verschillen in 
samenstelling en ook dat wat inwoners redelijkerwijs kunnen en willen zal verschillend zijn. Voor maatregelen 
en investeringen is maatwerk nodig. Het wordt een kunst om samen met de diverse betrokkenen, waaronder 
zeker de inwoners, een goede en haalbare keuze te maken. Ook betrouwbare energieleveranciers zijn daarbij 
onmisbaar. Door deze warmtevisie wordt het proces voor de transitie warmte vastgesteld. Tijdens dit proces 
zullen op het pad ongetwijfeld veel hobbels tegengekomen worden en aanpassingen gedaan moeten worden. 
Het voornaamste is echter om ten alle tijden een realistisch doel te blijven nastreven waarbij betaalbaarheid 
en haalbaarheid voor onze inwoners de basis moeten zijn. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Tot slot, mijnheer Breeman, CDA.

De heer Breeman: Dank u wel, voorzitter. Velen van ons zullen deze dagen nog wel eens over hun schouder 
terugkijken naar de energietransitie van 1962. De tijd van de snorrende kolenkachel en bloemen op de ramen, 
naar een tijdperk van het aardgas aangesloten op het aardgasnet. Niet te vergeten de straatverlichting van 
gasverlichting werd toen al all electric. Met deze terugblik is het allemaal nog niet zo lang geleden. Maar 
vandaag staan we voor een nieuwe uitdaging met inspirerende transitie van het gas af. Een uitdaging zonder 
Gronings gas. De overstap naar duurzame energiebronnen en CO2 neutraal wordt meer en meer een logisch 
begrip. Vrijwel iedereen ziet de noodzaak van een schone toekomst. Maar het moet dan wel betaalbaar 
blijven. Met het overschot van restwarmte uit de omliggende industriegebieden is een koppeling naar de 
restwarmte in onze omgeving dan ook een logische eerste fase naar de wijken zoals te beginnen in Bolnes en 
andere wijken. Deze kunnen operationeel zonder grote problemen aan het warmtenet worden gekoppeld. 
Daarmee zijn we wel van mening dat er voor onze gemeente gezocht moet worden naar een financieel gezond 
en toekomstbestendige aanbieder. In samenhang met de migratie voor gas naar alternatieve 
warmtevoorzieningen willen wij vooral de aandacht richten op hoogwaardige isolatie van woningen. Als 
gemeente kunnen wij door een goede uitrol van communicatie en begeleiding met onze bewoners een eerste 
en belangrijke slag maken voor een warm huis. Helaas blijkt de aanleg van een warmtenet niet voor alle wijken 
even efficiënt toepasbaar te zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat een wijk Het Zand naar eigen alternatieven 
moet gaan zoeken. All electric voorzieningen in de vorm van aanschaf van warmtepompen is daarmee de 
enige oplossing en tegelijkertijd een dure investering voor bewoners. Voorzitter, wij zijn van mening dat we de 
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komende jaren breed naar nieuwe technieken en toepassingen moeten kijken. Met de voortschrijdende 
kennis en techniek zullen we ongetwijfeld nieuwe en efficiënte toepassingen zien. Ik denk hier ook bij aan 
hybride warmtepompen als een complementair gebruik als opmaat naar all electric. Of een wijkgerichte 
toepassing, en daar komt hij toch weer, van groene waterstof voor de omgeving buiten het warmtenet. Een 
volwaardige energiedrager en tevens uiterst milieuvriendelijke optie die we zeker niet buiten beschouwing 
moeten laten. Tot slot, met veel en vaak tegenstrijdige berichtgeving in de media maken inwoners zich terecht 
zorgen over hun toekomst. Vooral de mate van betaalbaarheid en wat deze transitie allemaal voor hun zal 
gaan betekenen. Voorzitter, ten eerste willen wij aangeven dat onze bewoners in deze in een vroeg stadium 
kennis kunnen nemen van de veranderingen en mogelijk de onzekerheid kunnen worden weggenomen zoals 
kosten. En ten tweede willen we met klem aangeven dat deze ingrijpende migratie burgers niet in financiële 
problemen gaan geraken. Met de corona leven we al in een moeilijke tijd. Laten we met elkaar afspreken dat 
onze inwoners onder geen enkel beding hiervan de dupe mogen worden. Dit was mijn bijdrage.

De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar de wethouder. Wethouder Japenga, ga uw gang.

De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. Diverse fracties hebben aangegeven dat dit een onderwerp is waar 
we nu mee aan de gang zijn gegaan en waar we ook voor staan en waar we ook iets mee moeten. Het is niet 
vanwege het feit dat we weer eens iets nieuws willen, maar het is vanwege het feit dat het anders moet. 
Enerzijds opgelegd door de overheid, we moeten van het Gronings gas af. Anderzijds willen we ook van de 
fossiele brandstoffen af. In ieder geval is het ook een verplichting om een warmtevisie te hebben. En dus daar 
klinkt ook het begrip vanavond door. Maar tegelijkertijd worden er ook een aantal zorgen geuit. En die zijn op 
verschillende terreinen. Ik denk dat het in ieder geval goed is dat er een warmtevisie ligt, dat we in ieder geval 
een route, een stip op de horizon hebben gezet. We weten ook dat het een visie is nu met heel veel 
onzekerheden, heel veel zaken die we nog in de komende jaren zelfs gaan meemaken, uitwerken. 30 jaar 
geleden dachten we ook niet dat we inderdaad die mobieltjes hadden die we nu hebben. Toen liepen we nog 
met die grote toestellen die verbonden waren aan kabels. Hoe het er precies uit zal zien weten we niet en 
daarom wordt de warmtevisie ook elke 5 jaar herijkt. Er wordt elke 5 jaar gekeken: zijn er ontwikkelingen? Zijn 
er nieuwe innovaties? Zijn er handigere oplossingen? Zijn er goede voorbeelden ‘best practices’?. Ook om die 
reden wordt zeg maar de RES ook regelmatig herijkt. De ontwikkelingen gaan door. De zorgen zijn er 
bijvoorbeeld over de participatie. Een aantal fracties, met name de PvdA, heeft daar de vinger bij gelegd. Nu is 
het zo, voorzitter, de warmtevisie zoals hij hier ligt, is zeg maar anderhalf jaar geleden gestart en daar zijn vier 
bewonersavonden-bijeenkomsten geweest. Er is een enquête gehouden. Wat er op de avonden werd 
opgehaald werd ook weer terug gelegd bij die bewoners. Ik denk dat, en dat wat bewoners ook hebben 
aangegeven, eigenlijk springen daar twee dingen steeds uit, die staan ook in deze warmtevisie: betaalbaarheid 
en goede communicatie. Dus het plan, de visie is met bewonersparticipatie vormgegeven. Dat is één kant. Uw 
vraag gaat ook over de toekomst en nu hebben we daarover in het plan op diverse pagina's ook wel wat 
gezegd overigens, hoe we de participatie gaan vormgeven. Dus dat is geen onderbelicht punt. Het staat erin. 
Het is zo dat na de warmtevisie per wijk er een wijkplan wordt gemaakt en ook daarin is participatie het 
vertrekpunt. En is dat al helemaal uitgedacht? Is het al helemaal klaar? Nee. We gaan eerst met een plan van 
aanpak komen waarin alle aspecten die aan de voorkant van belang zijn worden opgenomen. Dat is de eerste 
stap, plan van aanpak. En daarna het wijkplan zelf en dat gaat 2 of 3 jaar duren. Dus het is niet een plan wat je 
op een achternamiddag maakt. Dat is een plan wat je ontwerpt met elkaar en ontwikkelt met elkaar. Een 
aantal partijen heeft daar ook de vinger bij gelegd: betrek de bewoners in een vroeg stadium, vanaf dag nul. 
Nou, dat vinden we zelf ook belangrijk. Afgelopen maandag was de wijkoverleg Bolnes, toen hebben we al 
even een doorkijkje gegeven in de warmtevisie en wat er aankomt. Eigenlijk is dat nog eerder als dag nul. 
Voorzitter, zo belangrijk vinden we dat en we kunnen het ook niet anders. We nemen er de tijd voor, goed 
onderzoek. Ook de stakeholders, Stedin, Wooncompas van meet af aan betrekken. Dus die participatie, 
voorzitter, en de Partij van de Arbeid zal dat ook weten, zetten we hier bovenaan. Ook zorgen over 
betrouwbaarheid van een aantal elementen, onder meer de leverancier. Wie gaat het leveren? En wat is het 
dan, wat krijgen we dan? En is dat wel een solide bedrijf? Daar worden vraagtekens bij gezet. Ja, ik kan me die 
zorgen en die vraagtekens ook wel voorstellen. Kijk, het nuchtere feit doet zich voor dat we wel iets moeten. 
We kunnen onze bewoners niet in de kou laten zitten. Dat is in ieder geval een gegeven, dat willen we ook 
niet. Wat we ook niet willen is dat we met onbetrouwbare partners in zee gaan. Dus wat we doen is ook bij 
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het maken van die wijkplannen zorgvuldig kijken: wat is er nodig? Wat zijn de mogelijkheden? En wat zijn ook 
de bronnen? Als je het over warmte hebt, dan heb je het natuurlijk over meerdere bronnen. Dat is niet per se 
alleen uit de haven van Rotterdam. Dat kan ook aquathermie, geothermie of riothermie zijn. Dus er zijn 
meerdere bronnen mogelijk. Je moet ook niet op één paard wedden in dit verband. Maar in ieder geval is, kijk,  
ons credo is: we willen een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening. Dat zijn zeg maar 
de sleutelwoorden waar steeds langs gekeken wordt. En bij het ontwikkelen van de wijkplan, u bent zelf ook in 
de komende zeg, ik pak even weer die 3 jaar, op een aantal momenten aan zet om go or no go te geven. Dus u 
bent er ook zelf bij. Maar we hebben ook een stip op die horizon nodig om in ieder geval aan de slag te gaan. 
Dus dat is ook wat we doen. Voorzitter, als het gaat om, ook die vraag is gesteld: is er wel voldoende warmte 
ook op termijn? We hebben voor de regio bepaald dat er meer dan voldoende warmte in de regio is. Twee 
keer zoveel als we nodig hebben. En dan is de vraag erachter aan: maar die bedrijven moeten ook 
verduurzamen, is er dan nog wel genoeg? Ja, ook dan is er nog genoeg. En hoe weten we dat? Dat is allemaal 
onderzocht. Dus daar baseren we ons dan ook op. Wat genoemd is, wat iedereen vanaf nu al kan doen is 
inderdaad isoleren. Dat staat ook zo in de stukken. Bolnes is als eerste aan de beurt maar dat wil niet zeggen 
dat andere bewoners op hun handen kunnen gaan zitten of moeten gaan zitten. Vanaf 2021 gaan we volop 
inzetten op goede informatie. Er werd al gezegd: er wordt nog gewerkt aan vernieuwing van het energielabel. 
Er komt ook nog een isolatiestandaard per woningtype. Dat is er volgend jaar als het goed is. En dan hebben 
we veel ook beter ook, en onze inwoners ook, het beeld: ik heb een dergelijk type woning en daar hoort een 
dergelijk isolatiepakket bij. Dus daar wordt ook centraal werk van gemaakt zodat niet ieder voor zich dat hoeft 
uit te zoeken en uit te vinden. En dan, als je dat weet, dan kun je ook bedenken, en daarvoor hebben we ook 
de woonwijzerwinkel. En niet voor niks hebben we nu ook een brief op de mat laten vallen, dat is ook bedoeld 
om mensen mee te nemen alvast met deze grote opgave. En laten we wel wezen, 30 jaar is best een lange tijd. 
Maar de opgave is zo mogelijk groter. Daarom moeten we ook vandaag wel beginnen. Maar dan ook nuchter 
en dan ook toch gedegen stappen zetten. Niet haantje de voorste. Gewoon, nuchter en gedegen. Financiën, 
betaalbaarheid is ook door diverse fracties benoemd. Nou, dat is zonder meer ook nog een zaak die niet 
uitgekristalliseerd is. Dat kan ik hier niet zeggen dat dat zo is. Ook landelijk wordt daar volop op gestudeerd. 
De term kostenneutraal wordt wel gebruikt. Kostenneutraal, dat wil zeggen: je betaalt nu ook voor je energie 
en je hebt nu ook af en toe een nieuwe kookplaat nodig. Dus zeg maar, eigenlijk zeggen we: de overgang moet 
je niet meer kosten dan wat je nu kwijt bent. Dat is het principe die ook landelijk wordt aangehouden en waar 
de overheid ook iets in kan doen. Die kan daar ook op sturen, die kan ook zeg maar in wetgeving daar kaders 
voor stellen zoals dat nu ook wel gebeurd rond gas en elektra. Dan …

De voorzitter: Mijnheer Los.

De heer Los: Voorzitter, dat triggert mij toch wel even dat een overheid kaders kan stellen. Maar als het op 
een goed moment zover komt dat de kaders niet haalbaar zijn omdat het niet betaalbaar is, daar ligt onze 
zorg. Daar zou ik graag toch nog wel iets duidelijker in beantwoord worden. Dat hoeft niet direct. Maar de 
wethouder heeft al gezegd, het is een zorg en hij heeft het nog niet weggenomen bij mij.

De heer Japenga: Nee, voorzitter, dat zal vanavond denk ik ook niet helemaal lukken. En weet, kijk, 
betaalbaarheid gaat, je zou kunnen zeggen om betaalbaarheid voor de samenleving, voor de grote 
investeringen die gedaan moeten worden, dat is een kant ervan. Nou, iemand noemde al, een fractie noemde 
al Stedin die aan de deur staat te rammelen: we moeten onze kabels en leidingen verzwaren. Gemeente, 
willen jullie alvast wat in het potje stoppen? Nou, dat is een element daarvan denk ik. Maar het gaat ook 
gewoon om wat moet de inwoner achter de voordeur betalen? En hoe ziet dat eruit? Nou, dat aspect is de 
kostenneutraliteit van toepassing. Maar ook in de commissie is daarover gesproken: ja, er zijn ook mensen die 
net aan het randje zitten, die het net wel, net niet kunnen doen. Hoe gaat u daarmee om? Nou, ik moet 
zeggen, voorzitter, daar hebben wij ook nog niet het exacte antwoord op. Maar ook in het uitwerken van zo'n 
wijkplan gaan we dat element zeker meenemen en dat speelt natuurlijk landelijk, lokaal, en ik denk dat wat 
landelijk en lokaal geregeld kan worden dat we dat in dat wijkplan ook moeten opnemen. Dus ik denk dat in 
de verdere uitwerking dat vorm krijgt. Maar ik kan vanavond dus die zorg niet wegnemen. Daar ben ik ook 
maar eerlijk in. Maar we zullen daar wel, en dat is ook de oproep denk ik vanuit de raad, volop bovenop zitten. 
Even kijken, voorzitter. Ja, dat is ook trouwens wat de SGP gevraagd heeft: denk en ga ook aandacht besteden 
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aan de inwoners die dat moeilijk kunnen betalen. En eigenlijk heb ik het net al gezegd, zie dat ook als 
toezegging om daar zelf ook als college bovenop te zitten. Dat is voor ons zeker een van de belangrijkste 
punten. Zorgvuldigheid is gezegd. Voorzitter, we hebben een goede visie liggen, een gedegen visie denk ik ook. 
Dat is, daar gaan we mee aan de slag en daarmee gaan we de komende jaren vormgeven. En het zal best 
zoeken zijn. Het is een proces waarin we gaan en met elkaar gaan en daar kijk ik ook met vertrouwen naar uit, 
voorzitter. Het moet maar eigenlijk klinkt dat heel negatief. Eigenlijk zeggen we: we willen het ook. Dank u 
wel, voorzitter.

De voorzitter: Tijd voor een tweede ronde. Zullen we dezelfde volgorde maar weer doen? Eens even kijken. 
Het is niet verplicht, het mag. Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Ik weet dat het mag, maar Leefbaar heeft er geen behoefte aan. Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer Soffree.

De heer Soffree: Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank, wethouder, voor de uitgebreide beantwoording. We 
zijn ook best tevreden als Partij van de Arbeid over de bewonersbijeenkomsten. Maar zoals ik al vaker in de 
raad en in de commissie aangeef, is dat door de bank genomen het met de participatie in Ridderkerk nog wel 
eens een keer zorgelijk gesteld is. En dat maakt nu juist dat ik erop blijf hameren en dat ik graag wil dat het in 
de genen gaat zitten en dat het in de uitgangspunten komt te staan. Dat niemand daar omheen kan. Want ik 
weet niet of u bereid bent om voor een derde termijn te gaan, maar als er een andere pop komt te zitten en 
dan weten we niet hoe dat ...

De voorzitter: Zullen we gewoon rustig de verkiezingen afwachten, mijnheer Soffree?

De heer Soffree: Ja, laten we dat doen. Ik ben blij ook met de toezegging zoals de wethouder het noemt, 
nuchter en gedegen de zaak benaderen. Nou, ik kan me daar heel erg in vinden en ben daar blij mee. Het is 
een ongewis avontuur wat we met elkaar aangaan en je moet ergens beginnen, dat snappen we ook. En we 
wensen de wethouder en de ambtenarij alle sterkte met deze warmtevisie.

De voorzitter: Mijnheer Westbroek.

De heer Westbroek: Voor ons is het ook goed zo, voorzitter. Geen tweede termijn.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. Mijnheer Rottier.

De heer Rottier: Dank u wel, voorzitter. Ik heb het antwoord gehoord van de wethouder en dat hij de 
toezegging heeft gedaan voor aandacht voor de financiële moeilijke gevallen. Daar ben ik blij mee en daar laat 
ik het bij.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Dank u wel, voorzitter. Allereerst, fijn dat de Partij van de Arbeid natuurlijk het volste 
vertrouwen heeft in de wethouder en de uitkomst van de volgende verkiezingen. Maar laten we ons beperken 
tot de warmtevisie vanavond. Over de participatie, ik begrijp de Partij van de Arbeid volledig in deze. Het gaat 
alle bewoners straks aan en het liefst wil je ze ook allemaal nu al meenemen in het traject. Want het gaat niet 
alleen de mensen die vooraan staan of die dit een warm hart toedragen om hier onmiddellijk mee aan de slag 
te gaan, maar alle inwoners moeten we zien te bereiken. En ik denk eerlijk gezegd dat inwoners die te horen 
krijgen: ja, Slikkerveer is ergens in 2030-2040 aan de beurt. Nou, dan zeggen ze: dan ga ik weer. Of wat? Die 
komen nog niet eens opdraven denk ik. Dus we moeten dat ook wel een beetje in perspectief zien denk ik. 
Leefbaar Ridderkerk had het over technologische ontwikkelingen die ontzettend snel gaan, het voorbeeld van 
het mobieltje. Ik herken het helemaal en ook op het gebied van energie zijn heel veel ontwikkelingen gaande. 
Het lastige is alleen dat, kijk, als ik aan het sparen ben voor een nieuw mobieltje, of een nieuwe iPad of wat 
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dan ook, en opeens komt er een PlayStation 5 uit, dan kan ik natuurlijk beslissen: nou, dan zet ik mijn geld in 
op een PlayStation. Dus die switch kan je makkelijk maken. Maar het gaat hier natuurlijk wel om grootschalige 
infrastructuur in de ondergrond dat heel veel jaren voorbereiding kost om te kijken: hoe gaan we dit 
aanleggen?

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Het was slechts ter illustratie om te laten zien hoe snel de 
ontwikkelingen gaan. Bovendien was het eerste mobieltje absoluut niet goedkoop en die haalde je toen ook 
niet zomaar net zoals een broodje kaas bij de bakker

De heer Kooijman: Ja, nou, waar ik naartoe wilde is dat je natuurlijk een hele lange voorbereidingstijd hebt om 
te kijken: hoe kunnen we die ondergrond dan, zo’n warmtenet bijvoorbeeld, hoe kunnen we dat aan gaan 
leggen? Dan kost het nog heel veel tijd, misschien ook jaren, om dat allemaal aan te leggen. En hoe gaan we 
dan om als er dan op dat moment nieuwe technologieën beschikbaar komen? Wanneer stap je op de rem en 
zeg je: jongens, we waren met een aanbesteding bezig, we trekken de stekker eruit en we beginnen weer 
helemaal opnieuw omdat er nou toch iets fantastisch komt. En dat wordt volgens mij de lastige opgave in dit 
traject om dit voor elkaar te krijgen. Zeker omdat je over zoveel jaren vooruit moet regeren eigenlijk. 
Misschien dat de wethouder daar nog iets in kan geven. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij zegt: nou, dat 
gaan we later meemaken met elkaar.

De voorzitter: Mijnheer Los.

De heer Los: Voorzitter, dank u wel. Ja, we hebben al een behoorlijk traject gelopen met z'n allen en we 
hebben onze zorgen gedeeld. En ja, ik ben het vanavond, en dat komt niet zo vaak voor, erg eens met 
mevrouw Kayadoe dat innovatie, de nieuwe dingen, daar moeten we gebruik van gaan maken. Ik ben ervan 
overtuigd dat dat er aan zit te komen en dat we het betaalbaar kunnen houden als we maar innovatief zijn. 
Nieuwe dingen ontwikkelen, dat gaat het worden. Het moet deze kant op, dat weten we met z’n allen. Maar 
we moeten het op de goede manier doen. Nog een laatste opmerking. Ik heb net collega Van der Linden diep 
in de ogen gekeken en wij, dit deel van de fractie is wel van plan om zich aan de wet te houden. Op de vraag 
van … Dus voorzitter, tot zover.

De voorzitter: Mijnheer Kloos.

De heer Kloos: Bedankt, voorzitter. Ik denk niet dat ons standpunt veel veranderd is, want als wij deze 
warmtevisie zouden aanvaarden, als we daar nu ja tegen zouden zeggen, dan betekent dat in feite dat we een 
uitspraak doen als partij of als raad dat Ridderkerk aardgasvrij moet worden. En zover zijn we op dit moment, 
met de gegevens die we hebben, zeker niet omdat we daarmee indirect ook nog eens een blanco cheque 
kosten kunnen neerleggen bij onze bewoners. Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer Piena.

De heer Piena: Dank u wel, voorzitter. Ondanks de vele onzekerheden is het goed dat er een warmtevisie 
voorligt en dat we daarmee aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. De VVD gaat dus akkoord met deze 
visie.

De voorzitter: Mijnheer Breeman.

De heer Breeman: Dank u wel, voorzitter. Ja, het is een enorm project waarvan we de horizon nog lang niet 
kunnen zien. Maar we zijn wel blij zeg maar met wat de wethouder aangeeft dat de kwetsbaren ook hierin 
meegenomen worden. Weten we nog niet precies, maar dat deze mensen zich niet, dingen moeten betalen 
die ze niet kunnen betalen. Voor de rest willen wij met dit project meegaan. Dank u.
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De voorzitter: De wethouder.

De heer Japenga: Ja, dank, voorzitter. Heel kort nog. Ridderkerk moet aardgasvrij worden. Dat spreken we 
vanavond ook uit en dat was al eerder voor ons uitgesproken. We gaan participatie daarbij goed vormgeven. 
Dat is onze grote wens. Dat is geen moeten, dat is onze grote wens. En terecht zou ik ook willen zeggen: 
innovatie gaat ons helpen, zeker in de komende jaren zoals innovatie ons altijd heeft geholpen. Soms moet je 
dan ook even geduld hebben en soms moet je doorschakelen. En hoe precies weten we niet, dat is ook wel 
weer het mooie van dit proces zou ik haast zeggen, het boeiende ervan. Je moet met elkaar op zoek en daarbij 
is betaalbaarheid, en ook de mensen waarvan je denkt: gaan ze meekomen? Is zeker een belangrijk punt voor 
ons. Dus dat zijn de elementen die in de komende tijd en komende jaren van groot belang zijn. En dan hoop ik 
als we over 30 jaar kunnen terugkijken, als we dat mogen meemaken, dat we zeggen: het was goed om het nu 
te beslissen. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Komen we tot besluitvorming. In de tweede termijn heb ik al heel wat 
stemverklaringen gehoord denk ik. Maar toch nog even de vraag: zijn er stemverklaringen? Mevrouw Van Nes-
de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Wij stemmen in met dit voorstel omdat we achter de 
uiteindelijke doelstellingen staan om bewuster en zuiniger om te gaan met ons klimaat en het milieu. Dank u.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Zijn er tegenstemmen? Van mijnheer Kloos en mevrouw Van Vliet 
hebben we gehoord. Verder niet zodat de warmtevisie is vastgesteld.

De voorzitter: Ik denk dat het nu een mooi tijdstip is om even te schorsen. Even te pauzeren, even rond te 
lopen onder de aanvoering van generaal Van Straalen.

Schorsing

De voorzitter: Dit was een heel zacht belgeluid. Ik heropen dus de vergadering. 

9. Verlenging Regionaal Beleidsplan 2018-2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang tot en met 

2021

De voorzitter: En wij gaan verder met agendapunt 9, verlenging regionaal beleidsplan 2018-2020, beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang tot en met 2021 en die ligt voor ter vaststelling. Zijn er stemverklaringen? 
Mevrouw Ripmeester.

Mevrouw Ripmeester: Ik ben blijkbaar de enige. We stemmen in met het besluit tot verlenging maar met de 
oproep aan het college om in deze tijd van bestaansonzekerheid soepeler om te gaan met verstrekken van 
briefadressen en in het proces in te zetten op een lokale voorziening om tijdelijk onderdak en begeleiding te 
bieden bij de doorstart aan Ridderkerkers. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Ik zie hier en daar wat wenkbrauwen omhoog gaan omdat bij een stemverklaring het niet 
mogelijk is om erop te reageren en u zegt wel veel in een paar zinnen. Maar goed, het was een stemverklaring. 
Zijn er nog meer stemverklaringen? Zijn er tegenstemmen? Dan is het vastgesteld.

10. Verordening Meedoen Ridderkerk 2021

De voorzitter: Agendapunt 10, verordening Meedoen Ridderkerk 2021. Die ligt voor ter debat. We hebben 
afgesproken een eerste termijn van maximaal 3 minuten en dat denken wij in een half uur allemaal voor 
elkaar te boksen. Mag ik ha.. Amendement, er is een amendement ingediend. Ik zou bijna het amendement 
overslaan. Wacht even hoor. Er is een amendement over de verordening Meedoen. Het amendement is 
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ingediend als eerste ondertekenaar door mevrouw Ripmeester, die krijgt ook als eerste het woord. Mag ik 
verder handen zien van zij die het woord willen voeren? Mijnheer Kranendonk. Mevrouw Van Vliet. Mevrouw 
De Wolff. Mevrouw Ripmeester, de eerste 3 minuten zijn voor u.

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Minima gaan er volgend jaar € 3,50 tot € 5 per maand op 
achteruit. En dat is veel wanneer je vrije besteedbare ruimte zo klein is en de tijden duur en zwaar. We zijn 
dan ook blij met de verbeterde verordening Meedoen. Complimenten voor de wethouder dat de realisatie van 
onze gekoesterde wens om geen kind zonder zwemdiploma van de basisschool te laten gaan weer een stap 
dichterbij komt. Ik kan nu al vertellen dat een aantal mensen erg gelukkig zijn dat de dierenartskosten nu van 
de Ridderkerkpas kunnen worden betaald. Ze spaarden voor hun huisdier letterlijk het brood uit de mond. Dat 
mensen in de schuldhulpverlening nu ook mee kunnen doen, is een mooie stap en complimenten gaan 
daarvoor ook naar de inzet van het Minima Platform en Schuldhulpmaatje. Eén van de punten waar het 
platform nog meer mee kwam, was de indexatie van het basisbedrag. Met voldoende en brede raadsteun 
wordt dit verzoek middels een amendement gehonoreerd. Dank aan de partijen die het steunen. De gelden 
van de regeling Meedoen kunnen ook besteed worden bij niet aangesloten organisaties. Daarvoor kan het 
declaratieformulier worden aangevraagd. Recent gebeurde dat bij ambtenaar Wendy en ik gun elke 
Ridderkerker de prettige bejegening die zij tentoonspreidde. Wij vragen aan de wethouder om zich in te zetten 
dat alle scholen aansluiten en dat het mogelijk wordt om gelden van de pas tot een bepaalde hoogte mee te 
nemen naar het volgend jaar. Dat voorkomt overconsumptie in december. Keuzevrijheid is ook voor minima 
een groot goed. Het zou mooi zijn wanneer er voor elk soort artikel keuze was tussen winkels en organisaties. 
Graag horen wij van het college of die doelstelling wordt overgenomen. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kranendonk, SGP.

De heer Kranendonk: Dank u wel, voorzitter. Met de voorliggende verordening kan de SGP na een kleine 
aanpassing instemmen. De SGP-motie van 2016 die destijds unaniem is aangenomen, is in deze nieuwe 
verordening verwerkt en voor de zogenoemde let-op-regeling is inmiddels een andere regeling en bekostiging 
gekomen. In de commissievergadering hebben we een aantal vragen gesteld over de aanpassing van de 
bedragen en met name de schoolkostenvergoeding. Gelukkig blijkt dat de schoolkostenvergoeding niet 
eenmalig maar vanaf 11 jaar jaarlijks uitgekeerd zal worden. Per definitie dus een substantiële verbetering 
over de totale periode dat jongeren op school zitten. Wel constateert de SGP fractie dat de bedragen al sinds 
2014 niet meer geïndexeerd zijn. Zelfs niet met inflatie zoals binnen de overheid gebruikelijk is. De PvdA 
fractie was ons net voor, dus zijn we in goed overleg tot het voorliggende amendement gekomen. Hiermee 
voorzien we in een kleine verhoging wat voor de doelgroep, die vaak al de euro's bij elkaar moeten zoeken, 
ongetwijfeld een welkome aanvulling is. Voorzitter, we bedanken het Burgerplatform Minima Ridderkerk voor 
hun input en de adviezen en we hopen dat we met het amendement invulling geven aan een van hun 
aangedragen adviezen. Daarbij wil ik het laten, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Vliet, Echt voor Ridderkerk.

Mevrouw Van Vliet: Dank u wel, voorzitter. De verordening Meedoen Ridderkerk 2021 biedt onze inwoners 
met een laag inkomen allerlei mogelijkheden om mee te kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten. De 
voorgestelde wijziging geeft zelfs op bepaalde delen een verruiming van de regeling en daar zijn Kloos en ik blij 
om. We zien ook dat er veel energie is gestoken in het werven van nieuwe partijen die zich wilden aansluiten 
bij de Ridderkerkpas. Een compliment hiervoor aan dit college dat dit is gelukt. Toch een klein puntje van 
kritiek. Diverse regelingen, tarieven en dergelijke, in de maatschappij worden jaarlijks geïndexeerd. Ook bij de 
bekende gemeentelijke belastingen gebeurt dit wel. Helaas is een indexering in deze regeling, verordening, 
sorry, niet opgenomen. Daarom dienen de heer Kloos en ik, mede met de PvdA en anderen, een amendement 
in om een indexering van het initiële bedrag mogelijk te maken. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw De Wolff, ChristenUnie.
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Mevrouw De Wolff-ter Beek: Voorzitter, als ik in mijn omgeving vertel dat ik vanavond een verordening ga 
vaststellen, dan gaan die wenkbrauwen echt altijd omhoog: wat doe je dan? Het klinkt heel droog. Dat de 
inhoud van deze verordening dat niet is, wil ik schetsen met drie kleine verhaaltjes. In elke klas in Ridderkerk 
zitten twee kinderen die in armoede opgroeien. Brahim en Danny zijn twee van de jongens. Wat deze jongens 
moeilijk vinden? Aangeven dat ze niet mee kunnen doen. Dus verzinnen ze smoezen of blijven gewoon weg. 
Of bouwen een schild om zich heen van hardheid en onverschilligheid. Deze verordening maakt dat Brahim en 
Danny zelf mogen kiezen hoe ze het tegoed uitgeven en zonder iets aan een ander te hoeven te vertellen mee 
kunnen doen met de dingen die het leven leuk maken. Wim en Denise werken hard om alle schulden af te 
lossen. Het teveel aan inkomen wat ze hebben wordt daarbij ook ingezet. Dat is hoe het is afgesproken en het 
is OK, maar wel heel zwaar. Er zijn weinig lichtpuntjes. Doordat ook zij nu vallen onder deze verordening kan 
Wim de stress uit zijn lijf lopen door te voetballen bij zijn geliefde Ridderkerkse club en kan Denise weer 
aansluiten bij de vriendinnengroep die elke week de sportschool bezoekt. Job is 9 jaar. Zijn ouders hebben 
weinig inkomen. Veel geld voor leuke dingen is er dan ook niet. Maar gelukkig, zwemmen bij het strandje in 
het Oosterpark is gratis. De vriendjes van Job gaan er graag naar toe. Maar Job kan niet zwemmen en geld om 
een zwemdiploma te halen is er al heel lang niet. Door deze regeling krijgt Job de kans om zijn diploma te 
halen. Voor Job gaat het gegarandeerd een stralende zomer worden. Voorzitter, ik zei het al: een verordening 
klinkt droog. Maar de inhoud is van grote betekenis. Daarom stemmen wij van harte in met deze verordening. 
Er is één ding wat voor ons nog ontbreekt: de tegemoetkoming voor volwassenen is in deze afgelopen jaren 
niet verhoogd en dat terwijl het leven echt duurder is geworden. Wij dienen daarom samen met de PvdA en 
vele andere partijen een amendement in om dit bedrag te indexeren voor de afgelopen jaren zodat meedoen 
voor zoveel mogelijk Ridderkerkers mogelijk is. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Gaan we naar wethouder Franzen. Ga uw gang.

De heer Franzen: Voorzitter, dank. Er zijn vele mooie woorden gesproken over de nieuwe verordening die 
voorligt. Het is zeker een hele mooie verordening. Mevrouw Ripmeester heeft net al een mooie opsomming 
gegeven: het zwemdiploma A, de dierenartskosten, volwassenen in een wettelijk schuldtraject. Ook mevrouw 
De Wolff geeft een mooie toelichting vanuit de inwoner gezien. Echt Storytelling, echt het nieuwe sociaal 
domeinbeleid. Wat betekent het nou concreet? Nou ja, er ligt, om daar maar op verder te gaan, er ligt 
concreet een amendement. € 12 zouden volwassenen erop vooruitgaan omdat niet is geïndexeerd in het 
verleden. Nou, als college staan we er heel sympathiek tegenover en de kosten hiervan zijn ook in het 
amendement inzichtelijk gemaakt. Tot zover.

De voorzitter: Behoefte aan een tweede ronde? Ik zie niemand echt opspringen. Zullen we kijken of er 
stemverklaringen zijn? Zullen we dan kijken of er tegenstemmen zijn? Pardon? Eerst het amendement, ah, of 
course. Natuurlijk. Wij brengen het amendement in stemming. Geen stemverklaringen? Zijn er tegenstemmen 
voor het amendement? Dan is dat amendement vastgesteld. Dan de verordening zelf. Stemverklaringen? 
Tegenstemmen? Met algemene stemmen vastgesteld. Goed werk.

11. Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2021

De voorzitter: We gaan naar agendapunt 11 niet want dat doen we maandag.

12. Vaststelling bestemmingsplan Waalboskwartier

De voorzitter: 12, vaststelling bestemmingsplan Waalboskwartier. Zijn er stemverklaringen? Mijnheer Soffree, 
Partij van de Arbeid.

De heer Soffree: Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Stemverklaring.
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De heer Soffree: Daar komt ie. De Partij van de Arbeid stemt tegen dit bestemmingsplan omdat wederom de 
inspraak niet met omwonenden en belanghebbenden niet goed is uitgevoerd en dit besluit naar verwachting 
gaat leiden tot juridische procedures. Dank u wel.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Burger op 1 stemt tegen dit voorstel omdat we het bouwen in 
het Waalbos een zeer ongewenste ontwikkeling vinden.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Nog meer tegenstemmers? Partij van de Arbeid noteer ik. Burger 
op 1 noteer ik. Anderen niet? Dan is ook dat bestemmingsplan vastgesteld.

13. Aanwijzing accountant voor de controle op de jaarrekeningen van 2021 t/m 2024

De voorzitter: Agendapunt 13, aanwijzing accountant voor de controle op de jaarrekeningen 21 tot en met 24, 
ligt hier voor ter vaststelling. Zijn daar stemverklaringen over? Dat was een schijnbeweging, mevrouw 
Ripmeester. Zijn er tegenstemmen? Dan is dat ook vastgesteld.

14. Anterieure overeenkomst en ontwerpverklaring van geen bedenkingen 'Oostmolendijk 40'

De voorzitter: Agendapunt 14, anterieure overeenkomst en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
Oostmolendijk 40. Ter vaststelling. Zijn er stemverklaringen? Zijn er tegenstemmen? Dan is ook dat 
vastgesteld.

15. Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 inzake verbod op carbidschieten.

De voorzitter: En dan is er een aanvulling, een eerste wijziging van de algemene plaatselijke verordening 
Ridderkerk 2020 inzake het verbod op carbidschieten en dit ligt ter vaststelling voor. Zijn daar 
stemverklaringen? Mevrouw Ripmeester.

Mevrouw Ripmeester: Ik heb hem nagelezen of ik weer zoveel zeg, maar volgens mij niet. Wij stemmen van 
harte in met deze eerste wijziging van de APV om carbidschieten te verbieden. Het voorstel was een 
onverwacht snel antwoord op de ingediende vragen van Partij van de Arbeid en het CDA. Dank u wel, 
voorzitter.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Ik voel nou hoe het voelt als je er niet op mag reageren. Zijn er 
tegenstemmen? Dan is dat ook vastgesteld.

Sluiting

De voorzitter: En zijn we eerder klaar dan ik van tevoren verwachtte. Keurig tijdstip. Ik heb nog wel even een 
mededelinkje te doen. We gaan uiteraard nadenken over de oproep van mevrouw Van Nes-de Man, over 
fysiek of digitaal. En, nou ja, een kleine mededeling mijnerzijds. Mijn echtgenoot moet een kleine ingreep 
ondergaan maandag en als dat zonder complicaties verloopt, mag ik hem maandagavond weer ophalen. Maar 
dat betekent wel dat ik maandagavond bij mijn echtgenoot ben en mijnheer Piena, die nog maar net door u 
allen is gevraagd om plaatsvervangend voorzitter te zijn, die mag meteen dan het roer overnemen. En 
uiteraard zullen we ook met mijnheer Piena in overleg treden om te kijken wat we maandagavond het beste 
kunnen doen. Als u daar mededelingen over wil doen in mijn richting of in die van de griffier of in die van de 
heer Piena, dan bent u daar toe uitgenodigd. Ik wens u allen wel thuis. Wees voorzichtig, het kan glad zijn.
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