
Artikel 40 vragen over interne bereikbaarheid Nieuw Reijerwaard 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum 
27 augustus 2021 

Onderwerp 
Het voorgenomen onderzoek van Royal HaskoningDHV in opdracht van Dutch Fresh Port (DFP) 

over problemen beoordelingskader interne bereikbaarheid van het in ontwikkeling zijnde 

industriegebied Nieuw Reijerwaard. 

Vragensteller 
Jilles Soffree, fractie PvdA Ridderkerk  

Vragen 
Er is een presentatie geweest over dit onderzoek aan bewoners en een vervolggesprek. Naar wij 

weten is de gemeenteraad van Ridderkerk hier niet over geïnformeerd, noch is er over een 

voorgenomen onderzoek enig bericht tot de raad gekomen. Dit verontrust ons en ook bewoners 

zijn zeer verontrust; het gaat immers over de leefbaarheid van hun woonomgeving die al flink 

onder druk staat. Wij hebben de volgende vragen over de aanleiding, de presentatie aan 

bewoners en over de voortgang. Waar nodig is een korte inleiding gegeven. 

1. Vragen over de aanleiding voor dit onderzoek: 

a. Wanneer is het probleem rond de interne bereikbaarheid expliciet op de agenda gekomen 

van DFP? 

b. Was dit naar aanleiding van nieuwe feiten? Zo ja, welke zijn deze nieuwe feiten en hoe 

komt het dat deze niet eerder werden voorzien? 

c. Wanneer heeft dit onderwerp op de agenda gestaan van het Algemeen Bestuur van de 

GRNR? En waanneer is dat daar behandeld? Wij hebben dit niet op de agenda van het 

Algemeen Bestuur GRNR kunnen vinden. 

d. Wanneer en door wie en in overleg met wie is er besloten opdracht te geven voor dit 

onderzoek?  

e. Wat is precies de status van dit onderzoek? 

f. Behoort dit onderzoek niet gedaan te worden in opdracht van de overheid, bij voorbeeld de 

Provincie? 

g. Op welke wijze is de Provincie betrokken, dan wel in kennis gesteld van dit onderzoek? En 

ziet zij de noodzaak er van in? En is zij eventueel bereid naar aanleiding van dit onderzoek 

het Provinciaal InpassingsPlan uit 2012 aan te passen? 

h. Hoe is de keuze voor Royal HaskoningDHV tot stand gekomen? 



i. Wanneer is de gemeenteraad van Ridderkerk in kennis gesteld van deze nieuwe 

ontwikkelingen? Graag expliciet aangeven, want wij hebben helemaal niets kunnen vinden 

over dit onderwerp. Mocht dit niet aan de gemeenteraad gemeld zijn, graag uitleg waarom 

dit niet is gebeurd. 

j. Wanneer zijn bewoners geïnformeerd over de aanleiding en komst van dit onderzoek door 

Royal HaskoningDHV? 

 

2. Vragen over de presentatie aan bewoners en het onderzoek:  

Het voorgenomen onderzoek wekt bij bewoners, maar ook bij ons, grote verbazing. Het schetst 

een aantal problemen die voorheen kennelijk geen probleem waren of niet gezien werden. 

Bovendien worden er ontsluitingen opgevoerd, die definitief waren uitgesloten (Noldijk en 

Boomgaard). 

a. In de presentatie worden er allerlei externe problemen bij gehaald: ontsluiting Ziedewij en 

Stationstuinen (Barendrecht), fileproblematiek Ridderkerkse knoop, MIRT, Van Brienenoord 

corridor. De laatste drie zijn nog in ontwikkeling bij de overheid. 

Vraag: Als er een onderzoek nodig zou zijn, zou het onderzoek dan niet alleen 

moeten gaan over de interne bereikbaarheid binnen het gebied van Nieuw 

Reijerwaard?  

b. Er wordt gesteld dat de interne bereikbaarheid nu al een  probleem zou zijn, omdat er veel 

verkeer tussen de bedrijven van de DFP onderling zou zijn. 

1e Vraag: Als dit werkelijk zo is, waaruit blijkt dit dan? 

2e Vraag: Als er nu al problemen zijn, bij een realisatie van NR van ongeveer een 

kwart, hoe kan het dan zijn dat dit niet is voorzien? En welke gevolgen heeft dit dan 

voor de omvang van het totale plan voor Nieuw Reijerwaard? 

c. De ontwikkeling van WDP Ziedewij blijkt ook bereikbaarheidsproblemen te geven. In 

Barendrecht wil men geen ontsluiting over de Gebroken Meeldijk. 

1e Vraag: Is dit de oorzaak van dit onderdeel van de bereikbaarheidsproblemen? 

2e Vraag: hoe kan het zijn dat dit niet al veel eerder is voorzien en onderkent door de 

gemeentes Barendrecht en Ridderkerk? 

In de presentatie is sprake van mogelijke ontsluitingen via de Noldijk en de Boomgaard, 

waar voorheen deze opties werden geblokkeerd. 

3e Vraag: Waar komt opeens de noodzaak vandaan om deze opties toch weer op te 

voeren? 



d. De ontsluiting van een nieuw te realiseren woonwijk Stationstuinen in Barendrecht zou voor 

meer bereikbaarheidsproblemen gaan zorgen. Deze woonwijk komt op de plaats waar een 

bedrijventerrein is/was gesitueerd 

1e Vraag: Uit welke berekeningen blijkt dat de woonwijk meer verkeersbewegingen gaat 

opleveren dan het bedrijventerrein wat er eerst was? 

2e Vraag: Is ontsluiting van deze gewenste wijk niet in beginsel een probleem voor de 

gemeente Barendrecht? 

3e Vraag: Behoort de gemeente Barendrecht met eventuele problemen rond de 

ontsluiting van deze nieuwe woonwijk niet te melden bij de Provincie en 

Rijkswaterstaat in plaats van bij DFP? 

4e Vraag: moet de gemeente Ridderkerk de problemen rond ontsluitingen van gebieden 

in Barendrecht oplossen ten koste van de leefbaarheid op eigen grondgebied, met 

name de inwoners rond de Rijksstraatweg, Noldijk, Populierenlaan en verder, waar 

die leefbaarheid al behoorlijk onder druk staat?  

5e Vraag: In hoeverre voelt het college zich geroepen de gemeente Barendrecht hierin 

bij te staan? Waar liggen voor haar concrete grenzen aan die bereidwilligheid? Denk 

aan de extra overlast voor omwonenden en aan eerder genomen besluiten en 

gedane toezeggingen aan die bewoners. 

e. Er wordt in de presentatie gesproken over de mogelijkheid om in NR een zogenaamde 

Reefer Hub te realiseren. Het gaat hier over een flink aantal koelcontainers die ook ’s 

nachts gebruikt worden. Dat betekent voor de omwonenden nog meer verkeershinder, 

meer geluidsoverlast, met name ook ’s nachts. 

Vraag: als de geluidsoverlast nu al aanzienlijk is en er mogelijk ook nog windturbines 

op NR bij komen, hoe denkt men dan onder de toegestane geluidsnormen te blijven 

met deze Reefer Hub? Welk effect heeft dat op de plaatselijke leefbaarheid en de 

CO2 uitstoot? 

f. In de presentatie aan de bewoners lijkt het alsof de Rijksstraatweg, de Boomgaard en de 

Buitengebieden (tussen Nieuw Reijerwaard en Lagendijk) onderdeel zijn van het 

plangebied van DFP. 

Vraag: is het college het met ons eens, dat deze gebieden uitdrukkelijk niet behoren 

tot het plangebied van DFP? Zo nee, graag uitgebreid toelichten. Zo ja, gaat het 

college er voor zorgen dat dit wordt aangepast in de tekst en de tekeningen in de 

presentaties en rapporten aangaande dit onderzoek? 

 

3. Vragen over het vervolg: 

a. Komt er op korte termijn een raadsInformatiebrief over de aanleiding en uitvoering van dit 

onderzoek? 



b. Krijgen inwoners naar eigen wensen voldoende tijd om hun zienswijzen op het rapport en 

de daarin te maken tussenstappen en de vervolgstappen in te brengen? 

c. Worden omwonenden in het vervolg, net als bedrijven ook gezien als stakeholders en gaan 

zij ook deel uitmaken van de Stuurgroep? Zo nee, graag expliciet toelichten. Zo nee, 

waarom zijn bedrijven dan wel vertegenwoordigd in de Stuurgroep?  

d. Op welke wijze gaat het college de raad op de hoogte houden van de nieuwe 

ontwikkelingen en betrekken bij besluitvormingen aangaande voorgestelde veranderingen 

in de huidige plannen? 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 

Bijlage: bewonerspresentatie Dutch Fresh Port d.d. 8 juli 2021 
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