
 

Amendement 2023 - 1 

Amendement inzake Rowdies Ridderkerk en geluidsscherm Oosterpark 

Inhoud van het amendement 

1. Voorstel 

U wordt voorgesteld om 

a. onder beslispunt 3 te schrappen de tekst achter het tweede opsommingsteken: 

‘Een locatie in het gebied tussen de A38 en Sportpark Reijerpark en hiervoor een budget 

beschikbaar te stellen van € 75.000.’ 

2. Aanleiding 

Het voorstel om twee locaties nader te onderzoeken voor de (her)huisvesting van de Rowdies. 

3. Aspecten 

• Op 14 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de accommodatie van de 

Ridderkerk Rowdies in het Oosterpark uit te breiden. 

• De gemeenteraad heeft op 14 oktober 2021 besloten om het bestemmingsplan Oosterpark aan 

te passen onder andere ten behoeve van de herhuisvesting van de Ridderkerk Rowdies en de 

aanleg van het scherm. Vanuit omwonenden is hiertegen bezwaar en beroep aangetekend. 

Een van de zwaarstwegende bezwaren was het verdwijnen van een deel van het Essenlaantje. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is in het coalitieakkoord “Hart voor een 

toekomstbestendig Ridderkerk” het volgende opgenomen: “De geplande ontwikkeling in het 

Oosterpark wordt heroverwogen, waarbij aandacht is voor het behoud van het park en het 

Essenlaantje.” 

• Het college heeft in zijn beantwoording op schriftelijke vragen voorafgaand aan de commissie 

Samen wonen van 12 januari jongstleden aangegeven dat een verhuizing van de Ridderkerk 

Rowdies naar de locatie A38 minimaal 4 á 5 jaar gaat duren. Hiervoor dienen eerst ruimtelijke 

procedures bij hogere overheden te worden doorlopen, waarvan de uitkomst op voorhand niet 

zeker is. Daarnaast heeft het college aangegeven dat er tot die tijd een investering van 

minimaal € 331.000,- noodzakelijk is om de huidige locatie van de Ridderkerk Rowdies in 

stand te houden. 



• Tijdens de inspreekbijdrage van de Ridderkerk Rowdies bij voornoemde 

commissievergadering heeft de secretaris van de Ridderkerk Rowdies meerdere argumenten 

genoemd waaruit blijkt dat de locatie in het Oosterpark nog steeds de voorkeur van de 

Ridderkerk Rowdies heeft. 

• Onderzoek naar de locatie A38 is niet wenselijk gezien de lange doorlooptijd van de 

uiteindelijke realisatie en de hoge investeringskosten voor de instandhouding van de huidige 

locatie.  

• Er behoefte is aan duidelijkheid voor alle betrokkenen. 

4. Aanpak/Uitvoering 

Na aanname van dit amendement wordt het raadsbesluit aangepast. 

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 

Door het schrappen van het onderzoek naar de locatie A38 blijft het onderzoek naar de huidige 

locatie binnen bestaand budget en behoeft geen budget te worden bijgeraamd. 

De raadsleden,  

Jeroen Sluimers, Partij 18PLUS 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Anton Rottier, SGP 

Michel Borst, VVD 

Tjalke Alkema, ChristenUnie 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 655142 

Behandeld in de raadsvergadering van 26 januari 2023 

Samenvatting 
Onderwerp is de huisvesting van de Ridderkerk Rowdies.  

De raad wordt voorgesteld het besluit zo te wijzigen, dat het college voor de huisvesting alleen de 

opdracht krijgt nader onderzoek te verrichten naar een locatie binnen de contouren van het 

huidige combinatieveld en de eerder vastgestelde positie voor het nieuwe honkbalveld, met als 

voorwaarde dat het Essenlaantje behouden blijft. 

Uitslag stemming 
Het amendement is aangenomen. 



Stemverhouding 

Voor: 28 (Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, SGP, VVD, ChristenUnie, PvdA/GROENLINKS, 

Echt voor Ridderkerk, CDA, Burger op 1) 

Tegen: 0 
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