
Bij brief van 4 april 2019 hebt u ons de conceptvisie Landschapspark eiland IJsselmonde ter 
kennisneming toegezonden. U biedt de raad ook de mogelijkheid, bij voorkeur vóór 1 juni 2019 een 
reactie te geven. Van die mogelijkheid maken wij graag gebruik.

Conceptvisie Landschapspark eiland IJsselmonde
Wij zijn blij met deze conceptvisie Landschapspark eiland IJsselmonde, die een basis biedt voor 
gezamenlijk te bereiken doelen. Natuur, groen en recreatiegebieden worden steeds schaarser op het 
eiland IJsselmonde. Al jaren zien we de gevolgen van verstedelijking met bijbehorende infrastructuur. 
Aan onze gemeente is dit niet voorbij gegaan met als grote infrastructuurprojecten de Ridderster met de 
rijkswegen A15 en A16. Ook de scheepvaart aan de noord- en oostzijde van onze gemeente draagt bij 
aan de milieulast als gevolg van zware infrastructuur.
Wij kunnen met u niet genoeg benadrukken dat het voor de leefbaarheid en gezondheid van onze 
inwoners op IJsselmonde van het grootste belang is in te zetten op behoud, verbetering en verbinding 
van de natuur- en groengebieden. Daar waar mogelijk om natuur en groen toe te voegen. U geeft aan, 
dat de verstedelijkingsopgave ook in de toekomst nog het nodige zal vragen van IJsselmonde. Dat maakt 
te meer duidelijk dat het van groot belang is de nog resterende natuur-,  groen- en recreatiegebieden te 
behouden, te verbeteren en met elkaar te verbinden. 
Waar transitie van gebieden mogelijkheden biedt op toevoeging zal daarop ingezet moeten worden.  

Reactie op de speerpunten
Wij zullen hieronder in het kort een reactie geven op de drie in de conceptvisie Landschapspark eiland 
IJsselmonde benoemde speerpunten.
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Natuurlijk IJsselmonde
De gemeente Ridderkerk heeft zich verbonden met het initiatief ‘de Rivier als Getijdenpark’.
Aan het zichtbaar en bereikbaar maken van de rivieroevers wordt in Ridderkerk al jaren gewerkt in het 
kader van de transitie van bedrijvigheid aan de rivier naar woningbouw aan de rivier. Daarbij is het de 
inzet om openbaar toegankelijke ruimte te creëren tussen de nieuw te bouwen woningen en de rivier.
In onze Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 (vastgesteld in september 2017) besteden wij aandacht aan de 
getijdennatuur en aan de bereikbaarheid en aantrekkelijke recreatieve inrichting van de rivieroevers.
Voor uitwerking van de reeds vastgestelde Waalvisie hebben wij ons ingezet en dat zullen wij blijven 
doen.

Bestemming IJsselmonde
In onze Omgevingsvisie stellen wij ons ook ten doel om differentiatie aan te brengen in groengebieden en 
om de biodiversiteit te vergroten. Ook op dit punt kunnen wij de conceptvisie van harte onderschrijven 
vanuit onze eigen doelen.
Voor het gebied ten zuiden van Bolnes zien wij graag een groene invulling. Daarbij zou een bijdrage aan 
de energietransitie kunnen worden geleverd door het toevoegen van een zonnepanelenweide.

Bereikbaar IJsselmonde
In onze Omgevingsvisie heeft ook onderzoek naar verbindingen voor zowel fietsers als voor wandelaars 
aandacht gekregen. Het idee van een aantrekkelijke en veilige fietsroute tussen Rotterdam en Dordrecht / 
de Dordtse Biesbosch spreekt ons zeker aan. De Hollandse Banen en een fietsroute ‘rondje eiland’ 
waarmee het eilandgevoel weer versterkt wordt kan ook door ons worden omarmd. 

Uitvoering
De Landschapstafel IJsselmonde zal na vaststelling van de visie werken aan een concreet 
uitvoeringsprogramma. Wij worden graag geïnformeerd over een nieuw / bijgesteld 
uitvoeringsprogramma. Wij zullen daar binnen ons vermogen graag met u aan werken. 

Conclusie
Onze Omgevingsvisie 2035 biedt voor ons onder andere een kader voor de visie op groen, recreatie en 
cultureel erfgoed voor het grondgebied van Ridderkerk. Wij hebben geconstateerd, dat uw conceptvisie 
en onze Omgevingsvisie gelijke doelen nastreven. Wij kunnen ons dan ook vinden in de conceptvisie 
Landschapspark eiland IJsselmonde. 

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Ridderkerk,
de griffier, de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema


