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 Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) inzake Woningbouwlocatie De Landerij Rijsoord 
 

  
 
Geachte heer Piena en mevrouw Van Nes-de Man, 

Op 8 juni heeft u ons een brief gestuurd met vragen over woningbouwlocatie De Landerij Rijsoord.  
 
Voordat we uw vragen beantwoorden schetsen we u eerst kort de huidige stand van zaken, waarbij 
vooral geldt dat we over de nodige zaken nog volop in overleg zijn met de ontwikkelaar over dit plan. Er 
wordt bijvoorbeeld nog nader onderzoek gedaan naar geluid vanwege de belasting van de snelwegen. 
Daarnaast is er nog overleg gaande met de provincie over dit plan. Op deze aspecten dienen wij eerst 
meer duidelijkheid te verkrijgen, alvorens wij uw raad op de gebruikelijke wijze in dergelijke processen 
kunnen informeren. 
 
De ontwikkelaar heeft op eigen initiatief een reclamebord geplaatst langs de Geerlaan voor dit project om 
voeling te krijgen bij belangstelling voor dit project. Hierdoor zijn wij ingehaald door de actualiteit en zag u 
aanleiding voor het stellen van de verschillende vragen. In het vervolg van deze brief gaan wij verder in 
op uw vragen. 
 
Vraag 1 
Welke toezeggingen heeft het huidige college aan de projectontwikkelaar gedaan en heeft u daarbij een 
uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt dat een dergelijke medewerking een bevoegdheid is van de 
gemeenteraad? Wij ontvangen graag de correspondentie tussen u en de ontwikkelaar.  
 
Antwoord: 
Met de ontwikkelaar is een intentieovereenkomst afgesloten op 18 april 2019. Deze intentieovereenkomst 
is een uitwerking van het principeverzoek waar uw gemeenteraad over is geïnformeerd per brief op 24 
november 2017 (kenmerk1277780).  
 
In de intentieovereenkomst heeft het college een inspanningsverplichting op zich genomen. De 
inspanning van de gemeente is erop gericht om de kans op een goede ruimtelijke inpassing van de 
plannen van de ontwikkelaar in de omgeving te vergroten. 
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In de intentieovereenkomst is het volgende opgenomen ten aanzien van de verschillende bevoegdheden 
tussen college, gemeente en andere partijen: 
 

Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht, zal een anterieure 
overeenkomst moeten zijn gesloten. 
 
Na het sluiten van een anterieure overeenkomst zal de gemeente zich inspannen voor 
vastlegging van de gewenste planologische situatie door vastlegging (procedures) in een 
bestemmingsplan. Deze procedures worden bepaald middels de geldende wettelijke procedures 
met de daaraan verbonden waarborgen van rechtsbescherming voor belanghebbenden, dit met 
inachtneming van publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden. Bedoelde taken en 
verantwoordelijkheden van de gemeente kunnen met zich meebrengen dat de gemeente (en 
haar organen) - bijvoorbeeld naar aanleiding van inspraakreacties, zienswijzen, bedenkingen, 
bezwaren, (hoger) beroepen of verzoeken om een voorlopige voorziening van derden, gewijzigde 
standpunten, visies, et cetera van andere overheden en/of uitspraken van de (bestuurs)rechter -
besluiten neemt of anderszins (rechts)handelingen verricht, die nadelig kunnen zijn voor (de 
uitvoering van) deze anterieure overeenkomst. Alsdan is gemeente niet gehouden haar 
(inspannings)verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen, noch tot enige vorm van 
(schade)vergoeding gehouden. 

 
Met deze tekst is voldoende geborgd dat de verschillende organen van de gemeente verschillende 
verantwoordelijkheden en taken hebben, en dat de planvorming beïnvloedt kan worden door andere 
factoren zoals zienswijzen et cetera.  
 
In de nog te sluiten anterieure overeenkomst wordt ook standaard een dergelijk voorbehoud opgenomen.  
 
Vraag 2 
Uit welke beleidsdocumenten van de provincie Zuid-Holland maakt u op dat kassen die elders worden 
gesloopt hier kunnen worden gecompenseerd in RvR woningen?  
 
Antwoord: 
Dit is geregeld in de provinciale omgevingsverordening. In artikel 6.9 Ruimtelijke kwaliteit van de 
Omgevingsverordening staat dat een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling. Er moet wel worden voldaan aan bepaalde voorwaarden.  
 
In dit geval is er sprake van een ontwikkeling op basis van artikel 6.9 lid 1 sub b. Het gaat  hier om een 
ruimtelijke ontwikkeling die past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, maar wel wijzigingen op 
structuurniveau voorziet. In de provinciale terminologie wordt dit gezien als aanpassen.  
 
De ruimtelijke ontwikkeling wordt dan uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo gelijk 
blijft door:  

(a) zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de relevante 
richtpunten van de kwaliteitskaart en  

(b) het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid. 
 
In artikel 6.9 lid 3 sub a staat beschreven wat de aanvullende ruimtelijke maatregelen zijn. Een van de 
maatregelen is het duurzaam saneren van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt. Dit 
is in deze casus aan de orde.  
 
In artikel 6.9 lid 3 sub b staat dat de genoemde ruimtelijke maatregel in beginsel getroffen wordt binnen 
hetzelfde plangebied als de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, tenzij kan worden gemotiveerd dat dat 
niet mogelijk is. In dat geval kunnen ook ruimtelijke maatregelen elders in de motivering inzake ruimtelijke 
kwaliteit worden betrokken.  
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Op basis van het provinciaal beleid is het dus niet noodzakelijk om de woningen te bouwen op de locatie 
van de kassen, als dit goed gemotiveerd kan worden. 
 
Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat uw gemeenteraad op 10 december 2020 het bestemmingplan 
Waalboskwartier heeft vastgesteld. Hier is ook meegewerkt aan de sanering van een kas in de gemeente 
Zwijndrecht, terwijl de woningen op Ridderkerks grondgebied zijn gebouwd. Dit plan is na uitspraak van 
de Raad van State op 17 maart 2021 onherroepelijk geworden.  
 
Vraag 3 
Kunt u gemotiveerd aangeven waarom de raad zou moeten meegaan in uw redenatie om die elders 
gesloopte kassen in Rijsoord te compenseren?  
 
Antwoord: 
Uw gemeenteraad van Ridderkerk heeft op 26 maart 2015 de Startnotitie Glassanering door Ruimte voor 
ruimte (bijlage 1) vastgesteld. Hierin heeft uw gemeenteraad als doel uitgesproken dat ze wil bereiken dat 
de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het Deltapoortgebied (eiland IJsselmonde) wordt verbeterd. De 
Startnotitie is een uitwerking van de Gebiedsvisie Deltapoort die over geheel IJsselmonde gaat.  
 
Om de ruimtelijke kwaliteitsverbetering te bereiken wordt verspreid glas op IJsselmonde gesaneerd door 
toepassing van de regeling Ruimte voor ruimte. Hierdoor krijgen tuinders die gebruik maken van deze 
regeling de mogelijkheid om hun bedrijf te verplaatsen naar geschiktere locaties of te stoppen.  
 
Uw raad heeft dan ook in 2015 door vaststelling van de Startnotitie destijds uitgesproken mee te willen 
werken aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op heel het eiland IJsselmonde.  
 
Ten aanzien van de inbreng van de verschillende kassen van elders in de locatie in Rijsoord vallen deze 
uiteen in twee categorieën. Een aantal kassen staat op locaties waar het vanwege milieutechnische 
(denk aan geluid of lucht) of landschappelijke inpassingen niet mogelijk of gewenst is om te bouwen.  
 
Bij een aantal andere kassen gaat het om ‘reststukken’ kas of bedrijfsbebouwing. Bijvoorbeeld een 
tuinder heeft 6.000 m2 glas. Dit is 1,1 bouwrecht. Een andere tuinder heeft 4.000 m2 glas. Dit is 0,9 
bouwrecht. Als er strikt enkel op de locatie gebouwd zou worden, dan zou enkel bij de eerste tuinder een 
mogelijkheid zijn om het bedrijf te stoppen. Bij de tweede tuinder zou de gemeente niet mee kunnen 
werken. Gevolg hiervan is dat de tweede tuinder niet kan stoppen met zijn bedrijf, met alle gevolgen van 
dien (zoals verrommeling). 
 
Door verkoop van het restrecht van 0,1 kunnen beide tuinders nu stoppen met het bedrijf. Hierdoor wordt 
bereikt dat de regeling, die is bedoeld om kassen te saneren waardoor tuinders hun bedrijf op een 
fatsoenlijke wijze kunnen stoppen, een groter bereik krijgt. Gevolg daarvan is dat er meer ruimtelijke 
kwaliteit wordt behaald over geheel IJsselmonde. 
 
Een voorbeeld van een dergelijke constructie is de sanering van de kas tussen de Pruimendijk 180 en 
184. Deze kas had een te klein oppervlakte. De betreffende tuinder heeft een stuk recht bijgekocht van 
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een tuinder in de Oudelande. Hierdoor kon de kas aan de Pruimendijk gesaneerd worden, en kon een 
woning teruggebouwd worden. Op 18 oktober 2018 is hiervoor het bestemmingsplan Pruimendijk RvR 
tussen 180 en 184 door uw gemeenteraad vastgesteld. Ook het eerder genoemde bestemmingsplan 
Waalboskwartier is hiervan een voorbeeld. 
 
De gemeente Ridderkerk is dan ook al langere tijd bezig met plannen waarbij kassen van elders 
betrokken worden in de planvorming.  
 
Vraag 4 
Welke garanties hebt u dat de elders aangekochte kassen daadwerkelijk zullen worden gesloopt?  
 
Antwoord: 
In de koopovereenkomsten met de verschillende tuinders worden hiervoor boetebedingen opgenomen. 
Via privaatrechtelijke route wordt sloop en het gesloopt houden dan ook geborgd. 
  
Voor de kassen in Ridderkerk sluit het college anterieure overeenkomsten waarin wordt afgesproken dat 
de betreffende locatie wordt wegbestemd.  
 
Met de andere gemeentes wordt ambtelijk afgestemd hoe gewaarborgd wordt dat de betreffende kas ook 
daadwerkelijk planologisch wordt verwijderd. Indien nog nodig wordt dit anterieur vastgelegd, en wordt 
het bestemmingsplan gewijzigd. 
 
Ook hiervoor geldt het voorbeeld van het Ruimte voor ruimte traject dat is doorlopen voor het eerder 
genoemde bestemmingsplan Waalboskwartier. De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft op de locatie van 
de kas het bestemmingsplan “2e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Langeweg 480a, 
Heerjansdam” op 27 oktober 2020 vastgesteld. Hierdoor is er geen directe bouwtitel meer voor deze kas. 
   
Vraag 5 
Heeft u van de gemeenteraden van die betreffende gemeenten een raadsbesluit waaruit blijkt dat 
wanneer die kassen zijn gesloopt de ter plaatse vigerende bestemmingsplannen zodanig zullen worden 
aangepast dat bebouwing op die percelen in welke vorm dan ook in de toekomst wordt uitgesloten.?  
 
Antwoord: 
Nee, zie het antwoord op vraag 4. Ook bij de andere gemeenten is het aan het college om een dergelijk 
voorstel voor te leggen aan de raad. 
 
Vraag 6 
Onderschrijft u de gedachte dat de bouw van 10 RvR woningen minder afbreuk doet aan de kwaliteiten 
van deze agrarische polder dan de bouw van 50 woningen en daarom landschappelijk beter inpasbaar 
zijn?  
 
Antwoord: 
Een goede landschappelijk inpassing is niet gelijk aan een mathematische opgave. Een plan met 10 
woningen kan landschappelijk slecht ingepast zijn als die niet op de juiste wijze rekening houdt met het 
landschap. Zelfs een enkele woning kan storend zijn, als die niet goed is ingepast.  
 
Het belang van een goede inpassing van woningen in het IJsselmondse landschap is al vroeg erkend bij 
het begin van de verschillende ruimte voor ruimte trajecten. Om dit te waarborgen is de Handreiking 
ruimte voor ruimtelijke kwaliteit (bijlage 2) opgesteld in samenspraak met de verschillende deelnemende 
gemeentes op IJsselmonde en de provincie Zuid-Holland. 
 
Het plan is uitgewerkt op basis van de principes die zijn opgenomen in de Handreiking, en past goed in 
het landschap. 
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Vraag 7 
Bent u met ons van mening dat bebouwing van deze polder met ruim 50 woningen een uitbreiding is van 
het bestaand stedelijk gebied en derhalve ten koste gaat van het toch al onder druk staande buitengebied 
van de gemeente.  
 
Antwoord: 
Omdat er gebruik wordt gemaakt van de Ruimte voor ruimte regeling is er geen sprake van een 
uitbreiding van het bestaand stedelijk gebied. Over dit aspect hebben wij nog wel nadere afstemming met 
de provincie.  
 
De ruimtelijke kwaliteit van de polder is daarbij door de verrommelde kassen slecht. Door het plan krijgt 
de polder juist een kwaliteitsimpuls. Ook wordt de polder bereikbaar gemaakt voor omwonenden via 
wandel- en fietspaden.  
 
Vraag 8 
Kunt u gemotiveerd aangeven waarom tegen de achtergrond van door de raad vastgestelde 
beleidsstukken zoals de Omgevingsvisie, Groenvisie, Woonvisie, Gebiedsvisie Deltapoort 2025 alsmede 
de Provinciale Omgevingsvisie u tot de conclusie komt dat de bouw van plm. 50 luxe dure landhuizen in 
ons buitengebied noodzakelijk c.q. wenselijk is?  
 
Antwoord: 
Omgevingsvisie 
In de Omgevingsvisie is dit project opgenomen in het uitvoeringsprogramma (bladzijde 64) als ruimte 
voor ruimte Rijsoord (40).  
 
Groenvisie 
In de Groenvisie (3.1.2) is het volgende opgenomen: 

Groen is altijd een volwaardige component bij een ruimtelijke ontwikkeling. Naast de kwaliteit en 
kwantiteit van het groen, hoort ook aandacht te zijn voor de waarde van groen. Nu gebeurt het vaak 
dat groen achteraf wordt ingepast en daardoor weinig kwaliteit heeft. Of het moet wijken voor 
ontwikkelingen, zodat de kwantiteit afneemt. Om groen een volwaardige component te kunnen laten 
zijn, is het daarnaast van belang om:  
• de identiteit van het groen duidelijk in beeld te hebben;  
• te beschrijven welke doelen we met het groen nastreven;  
• ook de toekomstige waarden te beschrijven.  
Groen is dus niet de sluitpost, maar is een volwaardige component van de ontwikkeling. 

 
Bij dit plan is van begin af aan het landschap leidend geweest. De groene inpassing is daaraan ontleend. 
Door de grote van het plangebied is het daarnaast mogelijk om dit landschap ook te ontsluiten voor 
andere omwonenden. 
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Woonvisie 
In Ridderkerk is nog steeds behoefte aan woningen in het hogere segment. Daar voorziet dit plan in. Wel 
is er meer differentiatie aangebracht in het plan. Er worden dus niet enkel grote vrijstaande landhuizen 
gebouwd. Hierdoor is in de planvorming wel het aantal woningen toegenomen van 30 naar 50. In de 
raadsinformatiebrief was al aangegeven dat het aantal woningen niet vaststond doordat er gebruik 
gemaakt zou kunnen worden van differentiatie door het plaatsen van meerdere bouweenheden in een 
bouwvolume. 
 
Gebiedsvisie Deltapoort 2025 

De gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht hebben onder de 
paraplu van Deltapoort samengewerkt aan de opgave om verspreid liggend ‘glas’ binnen IJsselmonde te 
saneren. In februari 2012 is hiertoe onder meer de Gebiedsvisie Deltapoort 2025 (IJsselmonde-Oost) 
vastgesteld. Deze visie biedt het ruimtelijk kader waarbinnen verschillende gebiedsopgaven binnen 
Deltapoort, waaronder de sanering van bedrijven binnen de sector glastuinbouw, kunnen worden 
uitgevoerd met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het betreffende gebied. 
 
Binnen de Tuin van Deltapoort wordt in de gebiedsvisie een coulisselandschap voorgestaan. Dit 
gewenste landschap met een groene geleding moet vervolgens het ruimtelijk decor bieden voor 
ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw en recreatie. Er wordt in de visie geen 
behoud van de openheid van het huidige (polder)landschap nagestreefd, maar juist een andere invulling 
van dit themagebied. Meer concreet wordt een bijzonder en gemengd milieu nagestreefd van diverse 
woon-, werk- en recreatiefuncties, gevat in een groen raamwerk. Bij dit alles krijgen kassen in het gebied 
niet de mogelijkheid om uit te breiden en wordt juist gestimuleerd dat deze kassen via de RvR-regeling op 
vrijwillige basis worden gesaneerd. Voor de financiering van de sanering speelt de realisatie van RvR-
woningen een cruciale rol. 
 
Provinciale Omgevingsvisie 
Het plan maakt gebruik van artikel 6.9 Ruimtelijke kwaliteit en past binnen de gestelde kaders. Zie ook de 
beantwoording onder 2. 
 
De ontwikkeling past binnen de genoemde kaders. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat het 
plan niet enkel bestaat uit 50 luxe en dure landhuizen, maar dat er (mede op verzoek van het wijkoverleg 
Rijsoord) differentiatie is aangebracht in het plan om een grotere verscheidenheid aan woningen te 
creëren. Eén bouwrecht staat dan ook niet gelijk aan één woning, maar aan één bouwvolume (900 m3). 
Deze volumes kunnen in meerdere woningen gesplitst worden. Hierdoor kan er een meer gedifferentieerd 
aanbod op de markt worden gebracht.   
 
Vraag 9 
Graag ontvangen wij een overzicht van de percelen met kassen die de ontwikkelaar elders zegt te 
hebben aangekocht met vermelding van kadastrale aanduiding, gemeente, oppervlakte en aantal m2 kas 
per perceel.  
 
Antwoord: 
Gelet op de privacy van de deelnemende tuinders geven wij in dit stadium geen gedetailleerd overzicht. 
De ontwikkelende partij heeft in het projectgebied zelf circa 40.000 m2 kassen en bedrijfsgebouwen 
verworven. Buiten het plangebied circa 85.000 m2. Dit zijn in totaal 25 bouwrechten. Om het project uit te 
kunnen voeren zijn 34 bouwrechten nodig. De ontwikkelende partij voert hiervoor gesprekken. Hij heeft 
aannemelijk gemaakt dat deze rechten op korte termijn kunnen worden verworven. 
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Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Startnotitie Sanering Glas 
2. Handreiking Ruimte voor ruimtelijke kwaliteit 


