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Geachte heer Soffree,

In uw brief van 10 juli jl. heeft u vragen gesteld over het over de stand van zaken van de boomgaard en
de derde ontsluitingsweg. Onderstaand leest u onze reactie op de door u gestelde vragen.

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 geïnformeenl?
In feite hebben wij constant oog gehouden op de ontwikkelingen in de boomgaard. Onze
bevindingen hierbij zijn dat de bomen op reguliere wijze onderhouden zijn. Daarnaast hebben wij
regelmatig contact onderhouden met de eigenaar van de boomgaard.

1 b. 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?
De relatie tussen de eigenaar van de boomgaard en de gemeente is in de afgelopen periode te
kenschetsen aIs constructief.

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.
Het minimale aantal hoog-/halfstammige bomen dat geplant moet zijn is 1.053. Het totaal aantal
daadwerkelijk geplante bomen bedraagt 1 .210. Wanneer deze bomen enige omvang van
betekenis krijgen is moeilijk in te schatten aangezien de groei van bomen van vele factoren
afhankelijk is waaronder het weer. Het is dan ook niet te voorspellen hoe lang het duurt voordat
de geplante bomen minimaal 2,5 meter hoog zullen zijn. Het belangrijkste is dat het juiste aantal
bomen geplant zijn en dat deze goed verzorgd worden, de rest is aan de natuur. Als sprake is
van relevante achteruitgang van het aantal bomen, zal de eigenaar worden aangesproken op
vervangende beplanting.
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2b. Ligt de ontwikkeling van de boomgaard nog op koers? Wat goed gaat en wat niet?
De ontwikkeling van de boomgaard ligt nog op koers. Wat goed gaat is dat de eigenaar van de
boomgaard in goed overleg is met ons. Zo zijn wij door de eigenaar geïnformeerd over het
uitzetten van de enquête waar u in vraag 5 naar refereert en heeft de eigenaar zijn globale
ideeën met de gemeente gedeeld. Momenteel zijn wij in overleg met de eigenaar om te bezien in
hoeverre zijn plannen passend zijn voor het gebied. Binnen nu en twee maanden verwachten wij
een definitief plan te ontvangen en dan zullen wij uiteraard ook de gemeenteraad hierbij
betrekken .

3a. Wilt u zich ervoor inzetten dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en bij uitblijven
worden gehandhaafd? Graag uw antwoord toelichten.
Uiteraard zetten wij ons in om ervoor zorg te dragen dat de gemaakte afspraken na worden
gekomen. Mocht blijken dat de eigenaar de gemaakte afspraken niet nakomt dan gaan wij
conform de daarvoor geldende procedures over tot handhaving

3b. Op welke manier wordt de verdere groei van de boomgaard gemonitord als er na drie jaar
geen controles meer plaatsvinden en welke Uuridische) mogelijkheden u dan nog heeft om
er indien nodig voor te zorgen dat de boomgaard uitgroeit tot een volwaardige
boomgaard?
Wij blijven de ontwikkelingen in en rond de boomgaard volgen en daarover blijven wij ook in
gesprek met de eigenaar. Mocht de eigenaar, zonder voorafgaande toestemming van de
gemeente, overgaan tot aanpassingen in de boomgaard die niet overeenkomen met de
heersende afspraken dan zullen wij overgaan tot gepaste juridische middelen die ons op dat
moment ter beschikking staan. Tegelijkertijd vertrouwen wij er op grond van de onderlinge
contacten op dat dit niet nodig zal blijken te zijn

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.
Allereerst stellen wij vast dat na een rumoerige periode de rust is teruggekeerd. Dat blijkt uit de
onderlinge contacten en het feit dat er ook vanuit de buurt ons geen probleemsituaties blijken. De
reden dat wij u na september 2018 niet meer geïnformeerd hebben is gelegen in het feit dat er
sinds die tijd geen noemenswaardige ontwikkelingen zijn geweest. De eigenaar had de vereiste
bomen geplant, qua aantallen en omvang, en verder was het een kwestie van het volgen van de
groei van de bomen. Zoals aangegeven bij vraag 2b verwachten wij binnen nu en twee maanden
een definitief plan te ontvangen en dan zullen wij uiteraard ook de gemeenteraad hierbij
betrekken

4b. Kunt u toezeggen dat u de raad voortaan minimaal I keer per jaar door middel van een RIB
informeert over de ontwikkelingen met betrekking tot de boomgaard?
Wanneer er ontwikkelingen zijn die noemenswaardig zijn dan zullen wij u uiteraard informeren
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Wanneer deze ontwikkelingen er niet zijn lijkt het ons niet zinvol om een raadsinformatiebrief te
sturen waarin staat dat er geen nieuws te melden is

5a. Bent u bekend met de enquête die bewoners hebben ontvangen?
Ja, we zijn bekend met de enquête. De initiatiefnemer heeft een participat}etraject gestart, om
omwonenden en belanghebbenden op de hoogte te stellen van zijn voorgenomen initiatief. En
om het draagvlak te peilen en suggesties inzichtelijk te krijgen vanuit de buurt.

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?
De initiatiefnemers zullen mede op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde enquête een plan
indienen bij de gemeente. Als het college een standpunt heeft ingenomen over het plan, zullen
wij u daarover uiteraard informeren. De wijze waarop het initiatief zich verhoudt tot de dwangsom
maakt onderdeel uit van het standpunt van het college.

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.
De aanleg van een derde ontsluitingsweg is voor ons college niet in beeld als optie voor de
bereikbaarheid van Nieuw-Reijerwaard. De dubbele kruising bij de IJsselmondse Knoop heeft
minimaal dezelfde capaciteit als de eerder voorgenomen turborotonde

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 dat 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?
Het standpunt van het college ten aanzien van de derde ontsluitingsweg is onveranderd. Het
Provinciaal Inpassingsplan voorziet niet in de aanleg van een derde ontsluitingsweg. Zie hiervoor
ook de uitspraak van de Raad van State van 20 augustus 2014. De gronden van de boomgaard
maken namelijk geen deel uit van het Provinciaal Inpassingplan.

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
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Hoogachtend,

Idderkerk.
de voorzitter,

ahr. H.W.J Klaucke mw. A. Attema


