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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 10 juli 2020  
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) inzake de stand van zaken met betrekking tot de boomgaard en de derde ontsluitingsweg 
 
Geacht college, 
 
In 2016 heeft de gemeente een vaststellingsovereenkomst gesloten met de eigenaar van de illegaal gekapte 
boomgaard aan de Noldijk in Rijsoord. Daarmee kwam een einde aan een jarenlange juridische strijd. Het 
doel van de vaststellingsovereenkomst was om (opnieuw) te komen tot een duurzame en volwaardige 
boomgaard op deze locatie. In september 2018 heeft u de raad door middel van een raadsinformatiebrief 
(RIB) geïnformeerd dat er voldoende fruitbomen zijn aangeplant en dat u verwacht dat deze zullen 
uitgroeien tot een volwaardige boomgaard. In diezelfde RIB geeft u ook aan dat u de komende drie jaar elk 
half jaar de groei en het beheer en onderhoud van de bomen zult controleren. Dit is tot nu toe de laatste 
keer geweest dat u de raad over de boomgaard heeft geïnformeerd.  
 
Twee raadsleden van de PvdA Ridderkerk zijn afzonderlijk bij de boomgaard wezen kijken. En zijn allebei tot 
de conclusie gekomen dat het terrein van de boomgaard erop zich netjes bij ligt, maar ook dat er met de iele 
boompjes die er nu staan nog allerminst van een boomgaard kan worden gesproken en dat het ook 
waarschijnlijk nog vele jaren duurt voordat dit het geval zijn.  
 
Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen: 
 
Boomgaard 
 
1a. Heeft u sinds het verschijnen van de laatste RIB over de boomgaard elk half jaar de groei en het beheer 
en onderhoud van de bomen gecontroleerd?  
 
Zo ja, op welke momenten is dit gebeurd en wat zijn uw bevindingen tot nu toe geweest?  
 
Zo nee, waarom niet en waarom is de raad hierover niet geïnformeerd? 
1b. De relatie tussen de eigenaar en de gemeente is in het verleden vaak moeizaam geweest. Hoe is de 
relatie tussen de initiatiefnemers (eigenaar/fruitteler) en de gemeente tegenwoordig?  
2a. De boompjes zijn enkele jaren geleden ingeplant en nog steeds erg klein. Ook is er een percentage van 
de boompjes dood. Wat is het minimale aantal bomen dat is overeengekomen? Wanneer zullen de bomen 
enige omvang van betekenis krijgen? Wij denken dan aan bomen van minimaal 2,5 meter. 
2b. Ligt de ontwikkeling van de boomgaard nog op koers? Wat goed gaat en wat niet?  
3a. Wilt u zich ervoor inzetten dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en bij uitblijven worden 
gehandhaafd? Graag uw antwoord toelichten.  
3b. Op welke manier wordt de verdere groei van de boomgaard gemonitord als er na drie jaar geen 
controles meer plaatsvinden en welke (juridische) mogelijkheden u dan nog heeft om er indien nodig voor te 
zorgen dat de boomgaard uitgroeit tot een volwaardige boomgaard?  
4a. Wat is de reden dat u de raad sinds september 2018 niet meer over de ontwikkelingen met betrekking 
tot de boomgaard heeft geïnformeerd? Het is een onderwerp dat de gemoederen in Ridderkerk al heel lang 
bezighoudt en waarover diverse juridische procedures zijn gevoerd. 
4b. Kunt u toezeggen dat u de raad voortaan minimaal 1 keer per jaar door middel van een RIB informeert 
over de ontwikkelingen met betrekking tot de boomgaard? 
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Enquête  
 
Bewoners van de Noldijk/Rijksstraatweg hebben in de afgelopen weken al wel een enquête ontvangen 
waarin vragen worden gesteld over activiteiten die in de boomgaard georganiseerd kunnen worden zodra 
deze volgroeid is. Daarnaast wordt in de enquête gesproken over het bouwen van ‘een ‘ondersteunende 
schuur en een verblijf- en werkplaats voor beheer.’ 
 
5a. Bent u bekend met de enquête die bewoners hebben ontvangen? 
5b. Hoe staat u tegenover de plannen/voornemens uit de enquête, hoe verhouden deze zich tot de 
dwangsom en welke bebouwing en activiteiten zijn op grond van het bestemmingsplan toegestaan? 
 
Derde ontsluitingsweg 
 
De provincie heeft in 2012 een planologische reservering gemaakt voor een derde ontsluitingsweg voor 
bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, dwars door de boomgaard. Voor de aanleg van deze ontsluitingsweg is 
binnen de begroting van Nieuw Reijerwaard nog altijd een bedrag van ruim € 14 miljoen gereserveerd. De 
provincie heeft ten tijde van de planologische reservering aangegeven dat de derde ontsluitingsweg wordt 
aangelegd als dit voor de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard noodzakelijk is. Deze reservering hangt nog 
altijd boven de boomgaard en het omringende gebied waar mensen wonen.  
 
6a. Kunt u aangeven in hoeverre erop dit moment nog serieus rekening moet worden gehouden met de 
aanleg van de derde ontsluitingsweg, welke rol de verkeersafwikkeling daarbij speelt en of het aan te leggen 
kruispunt bij de IJsselmondse Knoop dezelfde capaciteit heeft om het verkeer af te wikkelen als de eerder 
voorgenomen tuborotonde (ovonde)? Graag uw antwoord toelichten.  
6b. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw 
Reijerwaard (GRNR) van 25 mei jl. gaf de accountant aan dat de aanleg van de derde ontsluitingsweg ‘niet 
strikt noodzakelijk’ is. Kunt u aangeven of het standpunt van het college nog steeds is de aanleg van de 
derde ontsluitingsweg onbespreekbaar is?  
 
Zo ja, wilt u zich ervoor inzetten dat deze planologische reservering voor de derde ontsluitingsweg wordt 
geschrapt uit de provincieplannen? Deze brengt voor omwonenden veel onzekerheid met zich mee.  
 
Zo nee, waarom is de derde uitsluitingsweg voor u niet onbespreekbaar? 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om schriftelijke 
beantwoording van deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om mijn vragen afzonderlijk te 
beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
 
Jilles Soffree 
PvdA Ridderkerk  
 

 

 

 

 

 


