
Artikel 41 vragen over problemen damwanden Riederwerf 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 
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Onderwerp 

Problemen damwanden Riederwerf 

Vragensteller 

Arianne Ripmeester, PvdA-GroenLinks Ridderkerk 

Inleiding 

Langs de oever van de Nieuwe Maas en aangrenzend aan het Donckse griend, wordt op een 

voormalige scheepswerflocatie het nieuwbouwproject Riederwerf ontwikkeld. De eerste woningen 

werden gebouwd in 2014 en in 2018 werd de tot nu toe laatste afgeronde fase opgeleverd. 

Sindsdien ligt de bouw nagenoeg stil, naar mijn weten voornamelijk vanwege problemen met de 

damwanden tussen de (toekomstige) huizen van het nieuwbouwproject en de Donckse griend. 

Hier zijn eerder vragen over gesteld, die op 15 april zijn beantwoord. In deze beantwoording is de 

stevige inzet van het college op dit dossier duidelijk terug te lezen. Dit is hard nodig, de problemen 

in het nieuwbouwproject zijn groot en complex.  

De nieuwbouwwijk is gebouwd op een voormalige locatie van Schram. De grond is gesaneerd, de 

mobiele olieverontreinigingen zouden zijn verwijderd. De zware immobiele verontreinigingen 

(zogenoemde PAK’s) zijn nog op diepte aanwezig, deze verplaatsen immers niet en zijn onder 

een beschermlaag geplaatst. Na de sanering van de vervuiling door industriële activiteiten heeft 

het terrein lang braak gelegen en hebben asbestdumpingen plaatsgevonden op het terrein. Uit 

een extern onderzoek van derden zou naar voren zijn gekomen dat grond die op de 

nieuwbouwlocatie is gebruikt niet de kwalificatie ‘wonen’ mag dragen, maar zodanig vervuild is dat 

alleen de kwalificatie ‘industrie’ past. Financiële kosten die ontstaan door vervuiling van de bodem, 

worden eerst op de vervuiler (of saneerder) verhaald. Als deze niet kan voldoen (of niet langer 

bestaat) worden de grondeigenaren – de bewoners - aangesproken. Wanneer de bodem (en 

zeker grondwater voor drinkwaterwinning) vervuild zouden zijn, resulteert dit in kosten die voor de 

bewoners in elk geval niet te dragen zijn.  

In het kader van de drinkwaterwinning blijken er  ook zorgen te zijn over de heipalen die tot op 

heden zijn gebruikt op nieuwbouwlocatie voor de bouw van de huizen uit de fasen 1 t/m 4. Voor 

deze fasen zijn heipalen van ongeveer 40 meter lang gebruikt, vanwege de slappe (zand-)lagen in 

de dijk.  Het watervoerend pakket waaruit Oasen grondwater voor het drinkwater wint, ligt 



eveneens op ongeveer 40 meter diepte. De waterwinputten zijn hemelsbreed op ongeveer 600 

meter van de damwand gelegen. Voor de heipalen uit de eerdere fasen is toestemming verleend 

door de provincie. Het blijkt echter verboden om de huizen van fase 5 en 6 te bouwen met behulp 

van exact dezelfde heipalen. De ontheffing hiervoor is eerder dit jaar geweigerd vanwege 

voortschrijdend inzicht – ondanks aanvullende informatie van de projectontwikkelaar doet stelt dat 

de  heipalen wél veilig kunnen worden gebruikt. De reden van weigering zou zien op lange 

termijngevolgen die kunnen ontstaan bij het aanbrengen van deze heipalen, deze gevolgen zijn 

onbekend. Wat dit voortschrijdend inzicht voor de heipalen betekent die reeds zijn aangebracht in 

het drinkwaterwingebied is ook onbekend. 

Er zijn meer aandachtspunten. Inmiddels zijn er ook aansprakelijkheidsstellingen gestuurd door 

Huys ten Donck en Oasen aan de gemeente. De bouw van de laatste twee fasen, 5 en 6, is 

opgeschort. Kopers die een huis hadden gekocht, zien de huizenprijzen stijgen – net als de 

hypotheekrente. En sommigen zullen daardoor daar niet meer kunnen gaan wonen. De bewoners 

in het nieuwbouwproject die een andere keerwand hebben gekocht dan de projectontwikkelaar 

heeft opgeleverd, wachten al ruim 4,5 jaar tot de problematiek en bijbehorende zorgen worden 

opgelost. Huidige en toekomstige bewoners lijken in de problemen te zitten of te gaan komen.  

Het is een ingewikkelde materie. De aansprakelijkheidsstellingen laten zien dat de zorgen in en 

om het gebied groot zijn. Wij hebben behoefte aan meer duidelijkheid en informatie. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:  

Vragen 

1. Wij hebben begrepen dat de damwand ten behoeve van de huizen in fase 4 onrechtmatig 

zou zijn geplaatst, omdat er een andere damwand is gebouwd dan door de gemeente is 

toegestaan via de omgevingsvergunning. Daarnaast zou de benodigde provinciale 

ontheffing  voor het plaatsen van een damwand vlakbij een waterwingebied ontbreken. 

Kunt u aangeven of de plaatsing van de damwand volgens u (on)rechtmatig is?  

2. Wat is de reden dat er nog geen begin is gemaakt met de herstelwerkzaamheden van de 

damwanden die zijn gebouwd in de nieuwbouwwijk? Heeft het uitblijven van herstel te 

maken met de constructiefouten en mogelijke onrechtmatigheid? Graag uw antwoord 

toelichten. 

3. Mocht de damwand onrechtmatig geplaatst zijn, op welke wijze en binnen welke termijn 

gaat deze gelegaliseerd worden? Graag uw antwoord toelichten.  

Bewoners stellen dat door het ontbreken van de juiste vergunningen  de 

projectontwikkelaar kon versnellen, maar dat daardoor bewoners hun rechtsmiddelen 

ontnomen. Het aankopen van de damwand door de gemeente maakt  de damwand  niet 

vanzelf legaal.  



4. Wordt de legalisatie van de damwand bemoeilijkt door het feit dat de huidige falende 

constructie potentieel de drinkwaterwinning in dit gebied (en dan met name de kwaliteit van 

het drinkwater) in gevaar brengt? Een zorg die voortkomt uit de wetenschap dat deze 

nieuwbouwwijk is gebouwd op een voormalige locatie voor scheepsvaartindustrie. Waarbij 

de grond dan wel is gesaneerd maar waar de zogenoemde PAK’s nog op diepte aanwezig 

zijn. Graag uw antwoord toelichten.  

5. De kwaliteit van het drinkwater is belangrijk voor heel veel inwoners. Kunt u garanderen dat 

de kwaliteit van het drinkwater niet in gevaar komt door de falende constructie van de 

damwand of de eerder aangebrachte heipalen? (De heipalen zijn wel met toestemming 

aangebracht in de fasen 1-4, maar mogen voor fase 5 en 6 niet meer op dezelfde manier 

worden geheid vanwege voortschrijdend inzicht).  Zo ja, op welke wijze? En hoe kan zeker 

worden gesteld dat in geval van onverhoopte vervuiling alle kosten op de vervuiler kunnen 

worden herhaald en niet op burgers of de maatschappij?  

6. Hoe wordt voorkomen dat bewoners in de toekomst aansprakelijk worden gehouden of 

kosten moeten dragen voor gevolgen van bodemvervuiling in hun nieuwbouwwijk waar zij 

feitelijk niets aan kunnen doen? 

7. Wat is de reden dat Huys ten Donck en Oasen ook de gemeente aansprakelijk hebben 

gesteld op dit dossier? Op welke wijze worden bewoners hier ontzorgd door de gemeente?  

8. Heeft de betrokken projectontwikkelaar al een omgevingsvergunning aangevraagd voor het 

uitvoeren van de herstelwerkzaamheden? Zo ja, wanneer? 

9. Mocht de projectontwikkelaar deze aanvraag hebben gedaan, is deze vooraf getoetst bij de 

huidige eigenaren? Mocht de projectontwikkelaar deze aanvraag (nog) niet hebben 

gedaan, is het de bedoeling dat de aanvraag vooraf wordt getoetst bij de huidige 

eigenaren? Waarom wel/niet?  

10. Is er al invulling gegeven aan de bestuurlijke toezegging dat bewoners input kunnen 

leveren voor de second opinion over het herstel? Zo nee, kunt u aangeven binnen welke 

termijn uw voornemen is om dit te  doen?  

11. Wat zijn de uitkomsten van de second opinion over het herstel? Mocht deze uitkomsten nog 

niet bekend zijn, wilt u deze delen met de raad zodra deze bekend zijn? 

12. De gemeente heeft zich hard gemaakt voor een mediationtraject vanuit de provincie. Is dit 

het enige mediationtraject of worden er nog andere sporen (trajecten) bewandeld? Zo ja, 

welke en waarom? Voor de bewoners is een oplossing die al hun problemen in één keer 

adresseert, cruciaal. Deeloplossingen zorgen ervoor dat hun positie wordt verzwakt. 

13. Op welke wijze geeft u invulling aan de bestuurlijke toezegging dat bewoners open en tijdig 

worden geïnformeerd over zaken die voor hen van belang zijn? Krijgen bewoners 

bijvoorbeeld ambtelijke ondersteuning om deze technische materie goed te kunnen 

doorgronden en begrijpen? 



14. De afvoer van grondwater is in het projectgebied ingewikkeld. Achter de aangelegde 

damwanden liggen drainagebuizen die niet meer functioneren. Ook uit extern onderzoek 

naar de falende damwanden komt naar voren dat er met verkeerde grondwaterstanden is 

gerekend, het grondwater staat veel hoger dan gedacht. Het extern onderzoeksbureau had 

maatregelen voorgesteld, zoals elektrische bemaling via putten op de locatie. Dat gebeurt 

nu niet.Als in de winter/het najaar veel regen valt, kan het water niet goed afgevoerd 

worden uit het project gebied, dat veroorzaakt onder andere gevaarzetting. De gemeente 

maakt zich al hard voor herstel van delen van het openbaar gebied (de speeltuin) door hier 

drainagemaatregelen te nemen. Ten gevolge van klimaatverandering zal het vaker heviger 

regenen. Daarnaast wordt de nieuwbouwwijk in de toekomst nagenoeg volledig omsloten 

door keerconstructies, waardoor het water nog moeilijker weg kan. Bewoners vrezen een 

zwembad. Welke maatregelen worden nog meer genomen om er voor te zorgen dat de last 

van het goed afvoeren van grondwater bij de projectontwikkelaar worden gelegd en niet bij 

de gemeente en haar inwoners? Wordt bij de vergunningverlening door de gemeente voor 

de nieuwe damwanden rekening gehouden met de drainage? Op welke wijze gaat de 

gemeente borgen dat er op de korte en lange termijn geen problemen zijn met het 

grondwaterpeil in dit gebied?  

15. Wat zijn de (wettelijke) regels met betrekking tot de beheersing van de grondwaterstanden 

en kunt u ons deze toesturen?  

16. Wat is de status van de omgevingsvergunning van de damwand in fase 5 en 6 van het 

project Riederwerf, nu de eerdere aanvraag deels is ingetrokken? En hoe verhoudt e.e.a. 

zich tot de omgevingsvergunning met betrekking tot de bouw van deze huizen? 

17. Bij de ontwikkeling van een dergelijk groot project is een anterieure overeenkomst tussen 

de projectontwikkelaar en gemeente gebruikelijk. Is er hier een dergelijke overeenkomst? 

Zo ja, wordt er conform deze overeenkomst gehandeld? Kan deze overeenkomst worden 

toegezonden? 

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag.  
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