
RIDDERKERK

Aan de heer J. Soffree
p/a griffie

Uw brief van: 27 augustus 2021
Uw kenmerk:
Bijlage(n):

Ons kenmerk:
Contact:
Doorkiesnummer:
E-mailadres:
Datum :

406493
A.A. Breedveld
0180-451585
a.breedveld@bar-organisatie.nl
8 oktober 2021

Betreft: Beantwoording art. 40 vragen interne bereikbaarheid Nieuw-Reijerwaard

Geachte heer Soffïee,

Op 27 augustus jl. heeft u artikel 40 vragen (RvO) gesteld over de interne bereikbaarheid van Nieuw-
Reijerwaard. Voordat we uw vragen beantwoorden willen we u eerst kort meenemen in de ontwikkeling
en de ambities van Dutch Fresh Port (hierna te noemen DFP)

Sinds 2013 wordt door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard op basis van het provinciaal
inpassingsplan Nieuw-Reijerwaard en bestuurlijke afspraken met het Rijk en de provincie Zuid-Holland
gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. Inmiddels
zijn diverse kavels op het nieuwe bedrijventerrein uitgegeven, is een 2e ontsluitingsweg (de Verlengde
Voorweg) aangelegd, de Verbindingsweg verbreed en zijn de werkzaamheden voor de reconstructie van
de IJsselmondse Knoop aangevangen.

Het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard is sterk verweven met de activiteiten op de
bedrijventerreinen Veren Ambacht en BT-Oost in Barendrecht. Deze drie bedrijventerreinen samen
vormen DFP. De ambitie is om deze terreinen effectief en optimaal te ontwikkelen tot toonaangevend,
duurzaam en innovatief cluster van bedrijven in de Agri, Vers & Food. De ambities van DFP hebben
betrekking op de volgende inhoudelijke opgaven:

1. Mobiliteit en Leefbaarheid.

2. Economische ontwikkeling.
3. Werkgelegenheid, onderwijs en innovatie.
4. Duurzaamheid.

De partijen die samenwerken in DFP zijn de provincie Zuid-Holland, de gemeente Barendrecht, de
gemeente Rotterdam, de gemeente Ridderkerk, de gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard en
VBO Fresh Port. DFP is niet hetzelfde als de GR Nieuw-Reijerwaard. De GR Nieuw-Reijerwaard heeft
uitsluitend de opdracht om een gebied van circa 96 hectare te ontwikkelen tot agro-logistiek
bedrijventerrein en de reconstructie van de IJsselmondse knoop te realiseren. De samenwerking tussen
partijen in DFP heeft andere doelen. Uiteraard is er samenhang en versterken beide elkaar.



In de agenda Mobiliteit en Leefbaarheid zijn de volgende opgaven benoemd
1. Een optimale ontsluiting van de DFP creëren.
2. Tegengaan van overlast door sluipverkeer.
3. Creëren van multimodale bereikbaarheid van de DFP.
4. Oplossen van de problematiek van intern vrachtverkeer.
5. Borgen van de verkeersveiligheid op de DFP.

Vragen over de aanleiding voor dit onderzoek:
Vraag 1a. Wanneer is het probleem rond de interne bereikbaarheid expliciet op de agenda
gekomen van DFP?
Het onderwerp is in 2017 door lokale ondernemers ingebracht bij de provincie Zuid-Holland. De
aanleiding was de door hen ervaren problemen met de bereikbaarheid. Mede ook ingegeven door de
vertraging in de reconstructie van de IJsselmondse knoop. De interne bereikbaarheid is in 2019 bij de
start van de samenwerking in DFP benoemd als te onderzoeken onderwerp.

Over het onderwerp interne bereikbaarheid bestaan tussen de deelnemende partijen verschillende
percepties. Vooral ook omdat de focus bij een aantal deelnemers is verlegd naar de aanleg van een extra
interne ontsluiting

Om objectief te kunnen bepalen of er daadwerkelijk sprake is van knelpunten, is door de stuurgroep van
DFP aan RHDHV in mei 2021 opdracht gegeven om antwoord te geven op de volgende 4 vragen

1. Waarom moet de interne bereikbaarheid worden verbeterd?

2. Op welke termijn zijn maatregelen nodig om de interne bereikbaarheid te versterken?
3. Welke varianten zijn er om de interne bereikbaarheid van DFP te versterken?
4. Hoe scoren de varianten op de nader te bepalen beoordelingscriteria?

Vraag 1 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?
Nee, het onderzoek is vooral bedoeld om in beeld te brengen of er daadwerkelijk sprake is van
knelpunten in:

1. De huidige situatie.
2. De situatie 2030. Hierin worden nieuwe en aanvullende inzichten in beeld gebracht ten opzichte

van de onderzoeken die in het kader van het PIP voor Nieuw Reijerwaard zijn uitgevoerd.
3. De situatie 2030 inclusief de ontwikkeling Stationstuinen. Hierin wordt het effect van de

ontwikkeling van De Stationstuinen op de omliggende infrastructuur in beeld gebracht

Vraag 1c. 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 GFtNR kunnen vinden.

Het onderwerp heeft niet op de agenda gestaan van het AB van de GRNR. De GRNR is namelijk geen
opdrachtgever van het onderzoek. De GRNR is wel één van de deelnemende partijen in DFP.

Vraag 1d. Wanneer en door wie en in overleg met wie is er besloten opdracht te geven voor dit
onderzoek?
De stuurgroep DFP heeft in mei 2021 opdracht gegeven voor het onderzoek.
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Vraag 1e. Wat is precies de status van dit onderzoek?
Het onderzoek is nog niet afgerond en heeft op dit moment nog geen formele status

Vraag if. Behoort dit onderzoek niet gedaan te worden in opdracht van de overheid, bij voorbeeld
de Provincie?

De opdracht voor het onderzoek is verleend door de overheid. De stuurgroep Dutch Fresh Port is het
bestuurlijk overleg tussen Barendrecht en Ridderkerk als grondgebied gemeenten, de gemeente
Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, een vertegenwoordiging van VBO Fresh Port en de
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard. De portefeuillehouders Economie en/of Greenport zijn
namens de betrokken overheden vaste deelnemers in de stuurgroep.

Vraag 1g. 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 Inpassings Plan uit 2012 aan te passen?
Zie voor de beantwoording van de eerste vragen het antwoord onder 1 f. Wij kunnen geen uitspraken
doen over de bereidheid van de provincie Zuid-Holland om eventueel het PIP aan te passen. Zeker niet in
dit stadium waarin het onderzoek nog niet is afgerond

Vraag 1h. Hoe is de keuze voor Royal Haskoning DHV tot stand gekomen?
De aanbesteding heeft plaatsgevonden met in achtneming van de aanbestedingsregels.

Vraag 1i. 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.
De bouwstenen van DFP zijn eerder met uw gemeenteraad gedeeld in verschillende documenten,
waaronder de P&C documenten. Het hierboven benoemde onderzoek wordt in opdracht van de
stuurgroep DFP uitgevoerd. Zodra deze af is zal het onderzoek gedeeld worden met de colleges en de
provincie Zuid-Holland. Vervolgens zullen we uw gemeenteraad informeren over de uitkomsten van het
onderzoek.

Vraag 1j. Wanneer zijn bewoners geïnformeerd over de aanleiding en komst van dit onderzoek
door Royal Haskoning DHV?
Op ons uitdrukkelijke verzoek is de leefbaarheid in het gebied en de betrokkenheid van de inwoners een
belangrijk onderdeel geworden van het onderzoek. De agenda Mobiliteit van DFP is om deze reden
gewijzigd naar de agenda Mobiliteit en Leefbaarheid. In maart 2021 zijn oriënterende gesprekken
gevoerd met inwoners(groepen) om de actuele ontwikkelingen rond DFP toe te lichten en is opgehaald
welke zorgpunten er onder bewoners leven. Daarnaast is gevraagd hoe zij in een eventueel vervolgtraject
betrokken zouden willen worden. Om invulling te geven aan de betrokkenheid van de bewoners heeft de
stuurgroep DFP een manager leefbaarheid aangesteld per mei 2021. Onder begeleiding van de manager
Leefbaarheid zijn de bewoners op 8 juli jl. geïnformeerd over de opzet van het onderzoek van RHDHV.



Vraag 2a. 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. Als er een onderzoek nodig zou
zijn, zou het onderzoek dan niet alleen moeten gaan over de interne bereikbaarheid binnen het
gebied van Nieuw ReijerwaaKl?
In het onderzoek wordt een onderscheid aangebracht tussen de huidige situatie, de situatie 2030 en de
situatie 2030 inclusief Stationstuinen . Het functioneren van het gebied wordt beïnvloed door externe
ontwikkelingen. Om deze reden worden deze ontwikkelingen ook meegenomen in de analyse van
RHDHV

Vraag 2b. 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.
1. Als dit werkelijk zo is, waaruit blijkt dit dan?
Zoals bij de beantwoording van 1a hebben wij aangegeven dat er verschillende percepties zijn ten
aanzien van de interne bereikbaarheid. Om deze reden maakt op ons verzoek een probleemanalyse
onderdeel uit van het onderzoek, dit om meningen en opinies te objectiveren. Uit het onderzoek zal
moeten blijken of er een probleem is, wat de aard en omvang van het probleem is en de eventuele
maatregelen die daarbij horen

2. 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?
Om de ontwikkeling Nieuw-Reijerwaard mogelijk te maken zijn bij de vaststelling van het PIP diverse
mobiliteitsonderzoeken uitgevoerd. Als gevolg hiervan is onder meer de Verlengde Voorweg aangelegd,
is de Verbindingsweg gereconstrueerd en wordt in 2022 gestart met de aanleg van een dubbele kruising
op de IJsselmondse knoop. Bepaald is dat de inmiddels aangelegde en nog aan te leggen infrastructuur
afdoende is voor een adequate afwikkeling van het verkeer.

Vraag 2c. De ontwikkeling van WDP Ziedewij blijkt ook bereikbaarheidsproblemen te geven. In
Barendrecht wil men geen ontsluiting over de Gebroken Meeldijk.
1. Is dit de oorzaak van dit onderdeel van de bereikbaarheidsproblemen?
Nee. Ten behoeve van de ontwikkeling WDP Ziedewij onderzoekt de gemeente Barendrecht of een
aansluiting op de Boezemweg kan worden gerealiseerd. Dit naast de bestaande aansluiting van de
Gebroken Meeldijk op de rotonde van de Tuindersweg.

2. Hoe kan het zijn dat dit niet al veel eerder is voorzien en onderkent door de gemeentes
Barendrecht en Ridderkerk?
Zie hierboven.

3. In de presentatie is sprake van mogelijke ontsluitingen via de Noldijk en de Boomgaard,
waar voorheen deze opties werden geblokkeerd. Waar komt opeens de noodzaak vandaan om
deze opties toch weer op te voeren?
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Op basis van de probleemanalyse worden varianten uitgewerkt, Op verzoek van andere partijen in DFP is
daarbij ook de ontsluiting via de boomgaard opgevoerd. Bij de totstandkoming van het PIP was deze ook
al in beeld was, en om deze reden op initiatief van de andere deelnemers in DFP naar voren gebracht.
Het mag duidelijk zijn dat voor ons een ontsluiting via de boomgaard niet bespreekbaar is. Dit standpunt
hebben wij uiteraard ook ingebracht in de stuurgroep van DFP

De ontsluiting via de Noldijk met een doorsteek via de Gebroken Meeldijk is niet aan de orde. Dit komt
voort uit een onjuiste aanname van de onderzoekers.

Vraagt 2d. 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
1. Uit welke berekeningen blijkt dat de woonwijk meer verkeersbewegingen gaat opleveren

dan het bedrijventerrein wat er eerst was?
In de probleemanalyse is een onderscheid gemaakt tussen de situatie 2030 met en zonder
Stationstuinen. Hieruit zal blijken wat het effect is van Stationstuinen op de infrastructuur in het gebied.

2. Is ontsluiting van deze gewenste wijk niet in beginsel een probleem voor de gemeente
Barendrecht?

Ja

3. 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.

Dit is een verantwoordelijkheid van de gemeente Barendrecht. Wat ons betreft zijn dit twee gescheiden
ontwikkelingen, waarbij wel sprake is van samenhang. Vanwege het effect op de infrastructuur in het
gebied DFP is de ontwikkeling Stationstuinen om deze reden meegenomen in het onderzoek

Moet de gemeente Ridderkerk de problemen rond ontsluitingen van gebieden in
Barendrecht oplossen ten koste van de leefbaarheid op eigen grondgebied, met name de

behoorlijk onder druk staat?
Nee. Zie verder de beantwoording bij 2d,2.

4

inwoners rond de Rijksstraatweg, Noldijk, Populierenlaan en verder, waar die leefbaarheid al

5. 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.

Zie de beantwoording onder 2d,2. Zoals gezegd is een extra ontsluiting via de boomgaard naar Nieuw-
Reijerwaard voor ons geen optie. Op basis van dit vertrekpunt gaan wij uiteraard graag in gesprek met de
gemeente Barendrecht, waarbij de leefbaarheid in het gebied en de betrokkenheid van inwoners
belangrijke punten zijn



Vraag 2e. 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.
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 C02 uitstoot?
De Reeferhub is vooralsnog een voornemen. Realisatie kan helpen om het verkeer in het gebied meer te
verdelen over het etmaal. Dit kan een positief effect hebben op de bereikbaarheid van het gebied. Om te
beoordelen wat de effecten zijn op de hierboven genoemde aspecten is mogelijk nader onderzoek
noodzakelijk

Vraag 2f. 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
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?
Het plangebied van DFP bestaat uit de 3 bedrijventerreinen zoals genoemd in de inleiding hierboven. De
overige gebieden behoren niet tot het plangebied. Deze gebieden grenzen aan het gebied, of liggen
midden in het gebied zoals de Rijksstraatweg, en ondervinden wel de effecten van de ontwikkelingen.
Om deze reden behoren ze wel tot de scope van het onderzoek, met uitzondering wat ons betreft van de
boomgaard.

Vraag 3a. Komt er op korte termijn een raadsInformatiebrief over de aanleiding en uitvoering van
dit onderzoek?
Als het onderzoek is afgerond zullen wij u hierover informeren via een RIB.

Vraag 3b. 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?
Wij staan voor onze inwoners. Het beoogde tempo van de stuurgroep richting besluitvorming eind
oktober/begin november staat wat ons betreft op gespannen voet met het zorgvuldig betrekken van onze
inwoners bij de uitkomsten van het onderzoek. Dit hebben we in de stuurgroep ook naar voren gebracht

Vraag 3c. 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?
Bij gebiedsontwikkeling is het niet ongebruikelijk dat met het bedrijfsleven wordt samengewerkt, ieder
vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. De ondernemers zijn in de stuurgroep vertegenwoordigd
door 2 bestuursleden van VBO Fresh Port. Op ons verzoek is de leefbaarheid en daarmee ook de
betrokkenheid van bewoners op de agenda van DFP ingebracht. Om deze reden is ook de manager
Leefbaarheid aangesteld. Deze geeft richting aan de vorm van participatie en komt proactief met
voorstellen omtrent de participatie met omwonenden. De inbreng en zorgen van bewoners worden via
deze weg betrokken bij de besluitvorming in de stuurgroep.
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Vraag 3d. 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?
Zie de beantwoording bij 3a

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

tml.w.J Klaucke Mw. A. Attema 0-1-\ '




