
Artikel 40 vragen invulling perceel openbaar groen aan Waal langs Pruimendijk  

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

Datum 

08-10-2021 

Onderwerp  

Perceel aan de Pruimendijk tot aan de Waal openbaar toegankelijk maken en inrichten, stand van 

zaken.  

Vragensteller 

Petra van Nes – de Man BURGER OP 1 

Aanleiding,  

In het bestemmingsplan Pruimendijk 194 is opgenomen dat de eigenaar waar oorspronkelijk één 

huis stond vergunning kreeg voor meer, zie hieronder voor de toelichting. 

Het bestemmingsplan is in maart 2017 vastgesteld.  

https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2017/23-maart/20:00   

‘Openbare ruimte  

Voorwaarde van de gemeente om mee te werken aan de bouw van de woning/ boothuis is de 

realisatie van ruimtelijke kwaliteitswinst. De gemeente heeft deze voorwaarde gesteld naar 

aanleiding van provinciaal beleid aangezien een deel van het projectgebied is gelegen in het 

buitengebied van de gemeente Ridderkerk. Met het realiseren van openbaar toegankelijk gebied 

wordt voldaan aan deze eis. Het gaat om een gebied van circa 20 m breed bij 18 m diep aan de 

westzijde van het projectgebied. Het openbare gebied zal worden ingericht ten behoeve van 

recreatie aan de Waal (groenvoorzieningen en (op termijn een) steiger met zitelementen’. 

(einde citaat) 

Vragen:  

1. De woningen zijn gerealiseerd, het stukje opbaar gebied is nog steeds niet gerealiseerd. 

Wat is de stand van zaken in deze?  

2. Waarom loop dit al zo lang? 

3. Staat de afspraak nog steeds dat dit stukje grond openbaar toegankelijk wordt tot aan de 

Waal? 

a.  Indien dit het geval is, wie moet het dan inrichten, de gemeente of de bewoner?  

https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2017/23-maart/20:00


b. Hoe gaat het in de toekomst met het onderhoud van dit stukje groen en wie betaald dat?  

Nadere toelichting op de vergunning en de afwijking: 

‘Het bestemmingsplan Oostendam biedt onvoldoende ruimte om een vrijstaande woning geschikt 

voor meerdere generaties te bouwen. Dit is wel de wens van de initiatiefnemers. Door een 

verklaring van geen bedenkingen verklaart de gemeenteraad geen bedenkingen te hebben tegen 

het afgeven van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan op deze 

punten. Het bouwplan is ingediend als uitgebreide aanvraag. Het bouwplan wijkt af van wat is 

toegestaan doordat er sprake is van twee geschakelde hoofdgebouwen. Bij een reguliere woning 

mag enkel één hoofdgebouw geplaatst worden. Ook voldoet het plan niet aan verschillende 

bouwvoorschriften, zoals een maximale inhoud van het hoofdgebouw van 650 m3 . Het plan is 

reeds besproken met de sectie stedenbouw en de welstandscommissie als schetsplan en door 

beide akkoord bevonden’.  

(einde citaat) 
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