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Raadsvergadering der gemeente Ridderkerk
gehouden op donderdag 22 september 2011

Aanwezig: Mevrouw A. Attema, burgemeester
De gemeentesecretaris: mevrouw M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele
De wethouders: de heren H. Dokter, A. den Ouden, J. Stout en M.A. Vroegindeweij
De raadsleden: de heer T.J. Alderliesten (SGP), P. Boertje (VVD), C.A. van der Duijn
Schouten (SGP), mevrouw T. Duman-Sirin (PvdA), mevrouw M. van Gink (PvdA), de heren
H.C.M. van Houcke (D66/GroenLinks), J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk), M. Japenga
(ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (LR), P. Kranendonk (SGP), mevrouw E.
Mans-Los (LR), de heren A.C. van Nes (Leefbaar Ridderkerk), G.J. van Nes (Leefbaar
Ridderkerk), mevrouw P.J. van Nes-de Man (Leefbaar Ridderkerk), de heren B.
Neuschwander (LR), A.H. Nugteren (Leefbaar Ridderkerk), mevrouw I. Parren-Leutscher
(Leefbaar Ridderkerk), mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren V.A. Smit (SGP), L. van
der Spoel (VVD) en A. Stout (LR)
Griffier: de heer mr. J.G. van Straalen

25

Afwezig: mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks), mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud
(PvdA), de heren P.W.J. Meij (CDA) en C. Louter (CU)
Notulist: mevrouw I.J.H. Lit
1. Opening en vaststelling van de agenda
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De voorzitter: Goedenavond raad, college, aanwezigen op de publieke tribune. Zijn we er
allemaal? Zijn we er klaar voor? De vergadering is geopend.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Louter, de heer Meij, mevrouw Fräser en
mevrouw Van Houwelingen.
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Vaststelling van de agenda. De agenda vastgesteld.
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2. Voorstel om de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard te treffen en de
leden en de plaatsvervangende leden voor het Algemeen Bestuur aan te wijzen
(raadsvoorstel nr. 111)
De voorzitter: We hebben afgesproken dat deze vergadering tot negen uur mag duren,
daarna zijn er commissievergaderingen.
U hebt een motie aangetroffen op uw tafel. Eerste ondertekenaar is de heer Japenga. Hij
krijgt daarom als eerste het woord.
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter.
Een gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard. Gelukkig is vanavond de behandeling
en werkt het korte uitstel van behandeling niet vertragend op het proces. Er is al genoeg tijd
verloren gegaan voor dit gebied. Zowel bewoners, omwonenden als tuinders hebben daar
veel last van. Onzekerheid is voor bewoners en ondernemers funest. Huizenprijzen dalen,
investeringen worden opgeschort, vooruitdenken kan niet meer.
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Als je dan ook nog niet door je eigen gemeentebestuur op de hoogte wordt gehouden van de
ontwikkelingen, dan is dat dubbel triest. Wij vinden dat het college tekortschiet in het
informeren van belanghebbende partijen. Ik heb dat van diverse kanten gehoord. Tuinders,
bewoners en omwonenden. Vanuit onze fractie, maar ook vanuit andere fracties, is er
meermalen op gewezen dat het noodzakelijk is te communiceren. Je kunt dus niet stellen dat
het over het hoofd is gezien of vergeten. Wij hebben er dan ook grote moeite mee dat het
maar steeds niet gebeurt.
Wethouder, het zijn onze inwoners, het zijn onze tuinders, het zijn mensen die in grote
onzekerheid verkeren. Ook als de Gemeenschappelijke regeling er is blijven we
verantwoordelijk voor de mensen die er wonen en werken! Ga er naar toe! Treed in contact
met de belanghebbenden, deel onzekerheid en zorgen, informeer, vertel, steek een hart
onder de riem, zoek zaken uit, kom een keer voor niks, maar doe het!!
De ChristenUnie wil dat adequate communicatie uitgangspunt is voor het verdere proces. Het
is hierbij van belang dat college en ambtenaren van Ridderkerk effectief afstemmen met
bestuur en uitvoerders van de Gemeenschappelijke regeling. De eerste berichten over
toekomstige communicatie vanuit de GR stemmen hoopvol. Onze oproep aan het college is
om vanaf nu de afstemming te zoeken in het belang van de bewoners en tuinders. Beperk de
communicatie niet tot een website. Er zijn mensen die daar geen gebruik van maken. Ga ook
actief met informatie langs de mensen. Graag de toezegging van de wethouder dat hij
persoonlijk in contact zal treden met partijen en de afstemming tussen college en GR in de
komende startfase actief zal bevorderen.
Vorige week is Barendrecht unaniem akkoord gegaan met het voorstel dat nu voorligt.
Vanavond besluit de raad van Ridderkerk. In Rotterdam ontstaat overigens vertraging.
Gisterochtend bleek de Rotterdamse commissie FIB ontevreden over de
informatieverstrekking. De raad beschikte niet over de businesscase, de procesafspraken en
de aanvullende overeenkomst. Om die reden heeft de commissie besloten om de
behandeling over te doen op 12 oktober, daarna gaat het naar de raad. Wethouder, levert dit
vertraging op voor de start van de GR?
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Communicatie en participatie.
In elke commissie en raad is geklaagd over de communicatie naar bewoners, omwonenden
en tuinders. Ik heb daar zojuist al iets over gezegd. Ik wil het nu toespitsen op participatie.
Ik wil complimenten maken naar de nieuwe vereniging van de Rijksstraatweg. Ze hebben op
een evenwichtige manier aangegeven wat hun wensen zijn en dat ze betrokken willen
worden bij het verdere proces van planvorming en realisatie. Ze weten goed de punten te
benoemen die in het geding zijn: hun woongenot in algemene zin en meer specifiek overlast
van toenemend verkeer.
Bewoners en andere belanghebbenden moeten betrokken worden, participeren bij de
diverse fasen in het proces. We hebben brieven en mails gehad van onder meer Stichting
Oude Kern Rijsoord, van het wijkoverleg in Rijsoord, van bewoners van Ridderkerk-West, van
de vereniging Nieuw Reijerwaard en van LTO Glaskracht. Het is gewenst om partijen die mee
willen denken en doen te laten participeren. Kan de wethouder toezeggen dat dat ook gaat
gebeuren? Zich ervoor in te spannen?
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Ontsluiting. De woonbuurten niet verder belasten met vervoersbewegingen. Ontwerp het
terrein zodanig dat bedrijven met intensieve vervoersbewegingen direct aan de snelweg
worden aangelegd en de bedrijven met weinig vervoersbewegingen wat meer naar het
midden.
Ontsluiting via Ridderkerk-West of de Rijksstraatweg, daar zijn we absoluut op tegen. Het
gebied is toch ooit mede gekozen vanwege de ligging aan de Rijkswegen. Meer verkeer door
de woonbuurten en straten is wat ons betreft niet acceptabel.
Er is genoeg gevraagd en geantwoord over en gewijzigd in de teksten voor de
Gemeenschappelijk Regeling. Voorzitter, mag ik van de wethouder weten of de stukken nu
juridisch waterdicht zijn?
Als fractie van de ChristenUnie hebben we in voorgaande jaren al iets gezegd over de
herontwikkeling. We hebben voor de zomervakantie een bijeenkomst gehad over
duurzaamheid in de polder. De wethouder was daar zelf ook aanwezig. Ons verzoek is om
de uitkomsten van die avond mee te nemen. We vinden het van belang dat het gebied
verstandig en met oog voor de leefbaarheid wordt ingericht. Wat ons betreft wordt er zorg
besteed aan een stedenbouwkundig fraaie inpassing. ‘Landscaping’ is de term die in
vakkringen wel wordt gebruikt om de inpassing van in wezen minder fraaie gebouwen in
groene stroken te realiseren. De hoogte van gebouwen is ook een punt van aandacht. Hoger
langs de snelweg, daarmee een geluidskering realiserend en steeds lager naar het
middendeel. Verkeersintensieve bedrijven bij de oprit naar de snelweg en verkeersextensieve
bedrijven verder naar het midden. Als de gebouwen een bepaalde hoogte moeten hebben,
waarom dan niet de diepte in? AGF is gebaat bij koeling en daar heb je dan al een natuurlijke
hoeveelheid van in huis.
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Het parkeren van vrachtwagens moet goed opgelost worden. Het mechanisch koelen van
vrachtwagens moet in de nieuwe situatie verboden worden. (Overigens is het ronken van
vrachtwagens bij nacht en ontij nog steeds aan de orde van de dag in Veren Ambacht, wordt
daar nog iets aan gedaan?)
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We hebben als fractie steeds aangedrongen op contact met de belanghebbenden, tuinders
en bewoners als van groot belang en daaraan nevengeschikt snelheid in het proces. Dat
laatste wil ik nogmaals doen. In de businesscase staat bij de conclusies dat de ontwikkeling
van Nieuw Reijerwaard gegeven de financiële bijdragen van Rijk, provincie en stadsregio
financieel verantwoord is. Er wordt een positief saldo berekend. Daar wordt wel de opmerking
bij gemaakt dat snelheid is geboden. Dat brengt me bij de slotconstatering dat snelheid zowel
sociaal als financieel zeer gewenst is.
We dienen samen met alle andere fracties in de raad een motie in waarin aandacht wordt
gevraagd voor een aantal voor de raad prangende zaken rond verkeer, groene buffer,
belangen van bewoners en tuinders, de ontsluiting en duurzame inrichting. Daarmee wil de
raad aan de te benoemen leden van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling de
zorgen en wensen meegeven. Andere fracties zullen op de diverse onderwerpen nader
ingaan.
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We willen het bestuur van de GR sterkte en wijsheid wensen om alle belangen die er liggen
zo goed mogelijk te verenigen in het belang van de omwonenden en heel Ridderkerk.
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De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Japenga. Mijnheer Smit.
De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Gemeenschappelijke regeling Nieuw
Reijerwaard is opnieuw een markant moment in het traject naar de ontwikkeling van dit
gebied tot bedrijventerrein. De SGP heeft flink wat vragen gesteld over de regeling. Hoewel
wij dat ook al in de commissie hebben gedaan, hechten wij eraan ook in deze
raadsvergadering nog eens onze dank voor de beantwoording daarvan uit te spreken. Het
bundelen van de vragen, de beantwoording en de zichtbare verwerking in de tekst van de GR
hebben wij als een prettige manier van werken ervaren. Daardoor kunnen wij ons nu richten
op politieke conclusies.
Wat de SGP betreft is dat vooral het feit dat wij de GR aanvankelijk te vrijblijvend
geformuleerd vonden als het gaat om in het verleden gemaakte afspraken. Gelukkig zijn in
de overwegingen nu naast de bestuursovereenkomst ook de procesafspraken van begin dit
jaar vermeld. Ook de aanvullende overeenkomst waarmee de onderhavige colleges hebben
ingestemd of dat ongetwijfeld nog zullen gaan doen, geeft extra houvast. Niettemin hechten
wij eraan om te onderstrepen dat de provincie en de GR zo veel mogelijk recht moeten doen
aan de inhoud van het destijds door de raad aangenomen amendement. Daarin stonden de
voorwaarden waaraan voldaan moest worden om het gebied tot bedrijventerrein te
ontwikkelen, althans voor wat betreft de Ridderkerkse raad. Het is nu niet het moment om op
al die onderdelen uitgebreid in te gaan en voor een deel zijn die ook in de vanavond
ingediende motie vermeld, maar een goede, duurzame en vooral ook tijdige ontsluiting van
het gebied zowel richting rijksweg via de IJsselmondse Knoop als richting Veren Ambacht is
van cruciaal belang om de meerwaarde van clustering van AGF-bedrijven te realiseren. Het
Barendrechtse deel, Veren Ambacht en Nieuw Reijerwaard moeten als het ware als één
samenhangend geheel van AGF-bedrijven kunnen functioneren, zo staat ook in het rapport
van Hillenraad. Verder is een substantiële bufferzone achter de Rijksstraatweg met een
goede inpassing van de Rijksstraatweg als zodanig van groot belang. Hetzelfde geldt voor
een goede inpassing van de monumentale hofstee Bouwlust. En niet in het minst ook de zorg
voor tuinders die soms nog maar enkele jaren geleden letterlijk verplicht zijn verkast voor
andere infrastructurele werken in dit gebied zoals de Betuwelijn, het Waalbos en de HSL.
Het is en blijft buitengewoon zuur dat zij in ieder geval voor hun persoonlijk gevoel opnieuw
door de overheid worden verjaagd zonder concreet uitzicht te hebben op alternatieven in
Nieuw Reijerwaard of in de directe nabijheid. Zoiets bevordert het vertrouwen in de overheid
niet en daarom zou het goed zijn om een uiterste inspanning te leveren om dat kleine aantal
tuinders dat door wil gaan, een economisch verantwoord alternatief liefst in of anders buiten
Nieuw Reijerwaard te bieden, doch in ieder geval op korte termijn de helpende hand te bieden
bij het vinden van die alternatieven.
De SGP zal van de door het Algemeen Bestuur vast te stellen algemeen verbindende
voorschriften met veel belangstelling kennisnemen. En zeker ook van het voorontwerp
inpassingsplan zoals dat begin volgend jaar gereed moet zijn. Dat is de kern waar het
uiteindelijk toch om gaat. Dat plan zal na een zwaarwegende adviesronde door Provinciale
Staten worden vastgesteld.
Voorzitter, de SGP stemt in met de vanavond voorliggende versie van de
Gemeenschappelijke regeling. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Spoel.
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De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Een gemeenschappelijke regeling is een
complexe juridische constructie en voor een gewoon raadslid soms moeilijk te begrijpen en
ingewikkelde materie.
Als toekomstige deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling is het van groot belang dat
we als raad zeker nu als één blok opereren.
Als politici moeten we juist in dit dossier, en dat valt soms niet mee, uitstijgen boven
partijpolitiek en gezamenlijk eendrachtig optrekken.
Het gaat erom als raad een eensgezind, krachtig signaal te geven om duidelijk te maken dat
Ridderkerk zich terecht keihard maakt om de belangen van de inwoners en ondernemers
veilig te stellen. Zij hebben daar recht op!
Dat deze zorg raadsbreed leeft is nog eens onderstreept door een gezamenlijke motie,
waarin een opsomming wordt gegeven van welke zaken bij de realisering van Nieuw
Reijerwaard zeer hoge prioriteit hebben. Ik wil alle raadsfracties complimenteren met de wijze
waarop deze motie met elkaar tot stand gebracht is.
Voorzitter, de VVD wil ook de Barendrechtse raad een compliment maken: mede door
optreden van de raad daar is er door de colleges een aanvullende overeenkomst gemaakt op
de eerdere procesafspraken. Ook deze insteek laat zien dat in ieder geval de colleges van
Barendrecht en Ridderkerk zich in zullen spannen om te zorgen dat een goede ontsluiting,
een groene buffer, een duurzame ontwikkeling enzovoort daadwerkelijk vorm gegeven zullen
worden met grote aandacht voor de belangen van de inwoners en ondernemers. Wij zullen
de colleges daar ook op aanspreken. Rotterdam heeft de aanvullende overeenkomst nog niet
getekend, maar wij gaan ervan uit dat ook het Rotterdams college deze overeenkomst zal
omarmen.
Uit de raadsleden worden twee leden in het Algemeen Bestuur benoemd en een
plaatsvervanger. Een niet geringe taak die zij op zich nemen in het belang van Ridderkerk.
Zij beseffen als geen ander dat zij niet namens hun partij, maar namens de gehele raad zullen
gaan optreden. De VVD heeft nog een vraag aan het college. In het Algemeen Bestuur
hebben we straks met vier leden één stem. Wat als de verhouding in de stemmen van
Ridderkerk 2:2 is? Hoe gaan we dit dan oplossen? Wat de VVD betreft als volgt. De raad is
het hoogste orgaan en de stemmen zullen in dat geval de doorslag geven. Deelt het college
deze mening?
Voorzitter, de VVD stemt in met het voorstel. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Onderdelinden.
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De heer Onderdelinden: Voorzitter, de Ridderkerkse raad staat voor een belangrijke
beslissing. Er ligt een voorstel voor van het college om goedkeuring te geven aan een
gemeenschappelijke regeling voor de realisatie van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.
De oprichting van de Gemeenschappelijke regeling heeft als doel om praktische uitvoering te
geven aan door Ridderkerk ondertekende overeenkomsten ten aanzien van Nieuw
Reijerwaard. Desondanks blijven bij dit belangrijke onderwerp de emoties nog steeds terecht
een belangrijke rol spelen. De politiek en de inwoners van Rijsoord blijven moeite houden met
de bestemming bedrijventerrein voor Nieuw Reijerwaard. In januari 2011 is de gemeente
Ridderkerk ten aanzien van de polder Nieuw Reijerwaard onder curatele gesteld door de
provincie Zuid-Holland. Ridderkerk is de zeggenschap over deze polder kwijt. Er komt 90 ha
bedrijfsterrein en de provincie Zuid-Holland is bezig met het opstellen van een inpassingsplan
voor Nieuw Reijerwaard. Maar, we staan niet met lege handen. Het CDA heeft samen met
een
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aantal partijen de belangen van de bewoners in Rijsoord in een amendement vastgelegd.
Een amendement dat bijna een geheel nieuw raadsvoorstel inhield. Daar hebben we,
ondanks veel kritiek, hard voor geknokt.
De voorwaarden die in het amendement staan, laat het CDA ook nu niet los. Voor een
behoorlijk deel zijn de voorwaarden opgenomen in de aanvullende overeenkomst die voor
ons ligt. Het gaat om een groene buffer van minimaal honderd meter, gesitueerd achter de
tuinen van de bewoners langs de Rijksstraatweg. Het CDA krijgt sterk de indruk dat dit bij de
provincie ‘tussen de oren’ zit en men zich hiervoor ook sterk maakt. Dan gaat het over een
directe ontsluiting van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard op de A15 en A16. Dat is het
meest ingewikkelde onderdeel van Nieuw Reijerwaard. Er wordt door Rijkswaterstaat een
nieuw onderzoek uitgevoerd naar de verwachte verkeersontwikkeling. In januari 2012 komt
de provincie met een voorstel voor de ontsluiting.
Wellicht gaat die lopen via de noord-westroute van Nieuw Reijerwaard.
De verbindingsweg Populierenlaan naar de Rotterdamseweg mag niet als een sluiproute
gaan functioneren voor AGF-vrachtverkeer.
Het primaire etiket van het bedrijventerrein. De primaire doelgroep blijft de AGF-sector die
aanvullend moet zijn op het agro-logistieke cluster van de Freshport Barendrecht Ridderkerk.
Dan gaat het over duurzaamheid. Wij willen als compensatie voor extra milieubelasting voor
het gebied het meest milieuvriendelijke bedrijventerrein van Nederland realiseren. Dat moet
de groene parel van Ridderkerk worden. Toch zijn we nog niet helemaal tevreden.
Er is een groep die zwaar getroffen wordt. Dat zijn de bewoners van de Rijksstraatweg tot aan
de Voorweg. Zij hebben Veren Ambacht al in de voortuin en krijgen als toegift Nieuw
Reijerwaard in hun achtertuin. Deze bewoners zijn tot nu toe niet naar buiten getreden, maar
sinds de zomervakantie is er een vereniging opgericht om voor hun belangen op te komen.
Voor deze groep is hun huis praktisch onverkoopbaar geworden. Zij kunnen geen kant meer
op en wij gaan ervan uit dat de provincie op een zorgvuldige wijze het inpassingsplan gaat
maken. Er zijn twee opties.
Een forse groene buffer van minimaal honderd meter achter de achtertuinen in combinatie
met een regeling voor planschade. Of de bewoners moeten de kans krijgen om hun huis te
verkopen aan de gemeente of de Gemeenschappelijke regeling.
Het CDA vraagt aan de vertegenwoordigers van Ridderkerk in het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling, zich daarvoor in te zetten. Het CDA is ervan overtuigd dat de
provincie Zuid-Holland zich fair en redelijk opstelt ten opzichte van de belangen van de
bewoners van de Rijksstraatweg. Mevrouw Spies, CDA-gedeputeerde in Zuid-Holland voor
ruimtelijke ordening, is iemand met wie we goed zaken kunnen doen. Het is wel belangrijk dat
we als Ridderkerkse raad ten aanzien van Nieuw Reijerwaard gezamenlijk optrekken om het
gezamenlijke doel te dienen.
Onder de Crisis- en herstelwet is de gemeenteraad de enige instantie die door de provincie
wordt gehoord. We kunnen invloed uitoefenen op het inpassingsplan van de provincie
Zuid-Holland, maar dan moeten we niet meer rollebollend over straat gaan. Vandaar ook
onze steun voor de gezamenlijk ingediende motie.
Voorzitter, we zetten vanavond niet de laatste stap in het dossier Nieuw Reijerwaard. We
vragen van het college om zich goed te laten informeren over de ontwikkelingen in de
Ridderkerkse projectgroep, die wekelijks bij elkaar komt.
Wij hebben onze twijfels of het college echt helemaal up-to-date is.
U mag zich niet laten verrassen door plotselinge interventies. Zorg ook voor goede en
regelmatige contacten met de provincie. Het is jammer dat de Rotterdamse raad gisteren niet
tot een besluit is gekomen. Het Rotterdamse college van B&W had zich niet goed voorbereid
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op het debat. Ik kan mij voorstellen dat Rotterdam wil wachten tot het besluit in Ridderkerk is
genomen.
Rotterdam komt er nu via de overeenkomst achter dat het etiket van havengerelateerde
bedrijvigheid tot 2020 niet aan de orde is in Nieuw Reijerwaard. Dat is voor hen een forse
tegenvaller. Zeker met de wetenschap dat ze wel veel geld investeren in de ontwikkeling van
Nieuw Reijerwaard. Onze inschatting is dat de Rotterdamse raad alsnog gaat instemmen met
de Gemeenschappelijke regeling.
Voorzitter, we staan aan het begin van een precair traject. De grote uitdaging is om duurzame
ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein te realiseren. Daar gaat het CDA zich voor 100%
voor inzetten. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Neuschwander.
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De heer Neuschwander: Dank u wel, voorzitter. De raad van Ridderkerk buigt zich vanavond
over de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard. Een overeenkomst waarin
technische afspraken worden vastgelegd tussen de betrokken partijen: Ridderkerk,
Barendrecht en Rotterdam. Deze Gemeenschappelijke regeling is een logische consequentie
van de stap die Leefbaar Ridderkerk net als alle andere partijen van deze raad tijdens de
raadsvergadering van 17 januari heeft genomen.
Inmiddels heeft de raad van Barendrecht zich unaniem uitgesproken over de GR en is een
aanvullende overeenkomst tussen de drie colleges aangenomen, waarin nog een aantal
belangrijke onderwerpen voor dit complexe traject wordt gewaarborgd.
Voorzitter, ik kan u zeggen dat wij blij zijn met de aanvullende overeenkomst en wil hierbij de
raadsleden van onze BAR-partner, Barendrecht, bedanken voor de energie die zij hierin
hebben gestoken.
Wij zijn nu negen maanden verder na de raadsvergadering van januari. Ik kan u zeggen dat
onze fractie nog worstelt met dit complexe onderwerp. De wond is dicht, maar het
verwerkingsproces is nog maar net begonnen. Er zijn veel vragen die leiden tot bezorgdheid.
Ik noem er een paar: hoe wordt de ontsluiting van Nieuw Reijerwaard geregeld, hoe
garanderen we dat de ontsluiting geen verkeersdruk veroorzaakt op het bestaande wegennet
in Ridderkerk-West en -Noord? Leefbaar Ridderkerk gaat voor een directe ontsluiting, een
directe aansluiting op de IJsselmondse Knoop via de A15.
Hoe gaan we om met de bewoners van de Rijksstraatweg en de belangen van de bewoners
van Ridderkerk-West? Wat is de rol van de tuinders in dit geheel? Hoe breed wordt de groene
buffer? Wordt hierdoor de overlast voor de omwonenden tot het minimum beperkt? Om die
belangrijke onderwerpen nogmaals onder de aandacht te brengen, heeft deze raad
raadsbreed besloten om een motie in te dienen. De heer Japenga heeft die zojuist toegelicht.
Nu komt een moment dat we de verantwoordelijkheid moeten overgeven aan onze
vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke regeling. Dit is geen makkelijke opgave, maar
we zullen ons moeten realiseren dat we met vertrouwen aan die samenwerking zullen moeten
werken. Onze fractie zet haar schouders eronder en zal in de komende jaren het
ontwikkelingstraject op de voet volgen.
We wensen de leden van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling veel
wijsheid toe. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van Houcke.

802

22 september 2011

5

10

15

20

25

30

35

40

45

De heer Van Houcke: Dank u wel. Voorzitter, de teerling is geworpen, Nieuw Reijerwaard
wordt een bedrijfsterrein voor de uitdijende AGF-sector die van nationaal belang is.
Nadat ook mijn fractie D66/GroenLinks in januari jongstleden alle medewerking had
toegezegd aan de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard, is vanavond de instelling van de
Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard aan de orde: een innig
samenwerkingsverband met Barendrecht en Rotterdam. Bepaald niet vrijblijvend, daarin
voorziet de wet en met veel bevoegdheden in het rechtsgebied Nieuw Reijerwaard om het
bedrijfsterrein te ontwikkelen. Wel maken wij ons zorgen over de financiële risico’s die we
vanavond aangaan.
We realiseren ons dat het vanavond NIET gaat over het ruimtelijk inpassingsplan dat de
provincie op dit moment aan het maken is. In dát plan stelt de provincie de ruimtelijke kaders
waarbinnen het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling uitvoering gaat geven aan zijn
werkzaamheden.
Wij steunen het initiatief van de portefeuillehouders, c.q. colleges van de drie gemeenten om
een soort aanvullende bestuurlijke overeenkomst of ‘side letter’ te maken waarin een aantal
van de bestaande kwesties nadrukkelijk wordt benoemd.
Maar er zijn desalniettemin nog tal van onzekerheden, zorgen en wensen. Per slot van
rekening ligt Nieuw Reijerwaard op Ridderkerks grondgebied.
Daarom geeft de gemeenteraad de te benoemen Ridderkerkse bestuursleden in deze
Gemeenschappelijke regeling in een motie een aantal opdrachten mee die betrekking
hebben op de positie van de bewoners van de Rijksstraatweg, de inpassing van de bedrijven,
inclusief de groene buffer, de positie van de tuinders, maar ook de wensen en zorgen die in
de raad leven ten aanzien van de verkeersafwikkeling en de consequenties daarvan voor
lucht en geluid voor veel Ridderkerkers, en de toekomst van het ecologisch zeer belangrijke
en unieke landgoed Het Huys ten Donck.
D66/GroenLinks vindt het zorgelijk en is er zeer ontstemd over, dat met de nodige moeite en
op het laatste moment, door dóór te blijven vragen, duidelijk is geworden dat er inmiddels ook
een relatie is gelegd met de Ridderkerkse haven voor de overslag van containers die over de
weg naar Nieuw Reijerwaard zullen moeten worden vervoerd. De grotendeels pas vandaag
bekend geworden data en acties van de afgelopen drie jaar lijken soms zelfs met elkaar in
tegenspraak, maar ze maken duidelijk dat er met betrekking tot de haven en de overslag van
AGF-producten voor Nieuw Reijerwaard zaken zijn geregeld waarover de raad NIET is
geïnformeerd. Dat is politiek een hoogst ernstige zaak waarvoor de huidige, nog maar enkele
maanden geleden aangetreden portefeuillehouder, politiek verantwoordelijk is.
Alhoewel we hem deze gang van zaken persoonlijk nauwelijks kunnen aanrekenen, willen wij
vanavond van hem de klip-en-klare toezegging dat hij de raad vanaf nu regelmatig, gevraagd
en ongevraagd, van alle ontwikkelingen die met fruit en de haven te maken hebben, op de
hoogte houdt. Anders zullen wij het initiatief nemen dit onderwerp apart te agenderen voor
uitgebreide bespreking. Iets wat ons overigens sowieso nuttig lijkt, want ook al wordt vandaag
gemeld dat de haven niet tot de competentie hoort van de Gemeenschappelijke regeling,
tegelijkertijd wordt gemeld dat datzelfde “Nieuw Reijerwaard” toch de verbetering van de weg
naar de haven gaat betalen.

50
Ten slotte over de motie: als mede-indiener van de door alle fractievoorzitters ingediende
motie stemmen wij natuurlijk van harte in met de inhoud ervan en voerde de heer Japenga op
dit punt ook namens ons het woord. We geven onze nieuwe bestuursleden in de
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Gemeenschappelijke regeling daarmee een aantal duidelijke opdrachten mee. We gaan
ervan uit dat daarmee ook de andere partners, inclusief het provinciebestuur dat bezig is het
ruimtelijk inpassingsplan te maken, onze zorgen en wensen serieus nemen.
Wij wensen onze nieuwe, te benoemen bestuursleden in de Gemeenschappelijke regeling
succes, wijsheid en het noodzakelijke vermogen dat wat voor ons – Ridderkerk - belangrijk is,
regelmatig terug te koppelen naar de raad en ook regelmatig te communiceren met de
bewoners aan de Rijksstraatweg, de tuinders, de bewoners in West, en al die andere
Ridderkerkers die op de een of andere manier te maken krijgen met de effecten van de 90 ha
bedrijfsterrein. Ik dank u wel
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20

25

30

35

40

45

50

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Een aantal jaar (drie) geleden was goed
duidelijk dat tegenhouden van de ontwikkeling niet meer mogelijk was. In de jaren ervoor was
een goede vertraging ingezet, maar de krachten waren zeker na het afwijzen van de locatie
Hoekse Waard niet meer te stuiten. Molens draaien langzaam, maar draaien wel door, en
bijna bleek door een verkeerde inschatting van de draaisnelheid en opgebouwde energie
Ridderkerk te worden vermorzeld, waarbij de in het proces behaalde
onderhandelingsresultaten weer van tafel zijn verdwenen. In een aanvullende overeenkomst
heeft het college geprobeerd weer wat resultaten terug te brengen. Mager, maar het ligt er,
dank ook aan Barendrecht.
In de fractie leeft het gevoel dat vandaag een belangrijk moment is omdat het na deze
handtekening uit onze handen is.
Oude gespreksverslagen ook van zomer 2010 lieten toen al aan duidelijkheid niets te wensen
over, hoe aardig de sfeer ook was. Daarna verslechterde het rap. De fractie is zich ervan
bewust dat tijd alleen die verstreken is na de dreiging met een grenscorrectie niet automatisch
leidt tot betere betrekkingen en dus ook tot een voor Ridderkerk potentieel gunstiger
ontwikkelingsresultaat. Dat vraagt inzet.
Nu lijkt de sfeer weer goed en aardig maar doel en tijdspad zijn gelijk. Het blijft voor
Ridderkerk dus nog steeds of juist nu meer nog, nodig om met inzicht te opereren. En in
gezamenlijkheid.
Er worden in Ridderkerk bekers verkocht met de tekst: ´Teamwork: een groep mensen die
dingen doen op mijn manier.´ Die bekers zouden terecht op velerlei bureaus regionaal en
provinciaal, maar zeker ook lokaal kunnen staan. Dit soort samenwerking is broos en levert
niet de beste resultaten, wel vaak de snelste. Het zoeken is dus naar de balans, vanuit de
verschillende partijen, niet vanuit een geërfd of gekoesterd ‘Calimero-gevoel’ of als een
‘Rupsje Nooitgenoeg’, wel op basis van respect en fatsoen. En dat gaat van nature de een
beter af dan de ander.
De raad van Rotterdam had gisteren de aanvullende overeenkomst, of de laatste versie van
de Gemeenschappelijke regeling, of de businesscase nog niet gezien. Ook Rotterdamse
raadsleden bleken aangewezen op en zich te informeren door de site van Barendrecht.
Duidelijk werd gisteren dat Rotterdam flexibel omgaat met raadsbesluiten. Het voorstel werd
als ‘niet rijp’ beoordeeld. De wethouder gaf aan bewust als laatste te hebben willen besluiten.
Met als gevolg dat de besluitvorming een raadsvergadering werd opgeschoven, zodat het
nogmaals in een commissievergadering van 12 oktober kan worden besproken. Dit geeft
vertraging waardoor de overeenkomst in ieder geval niet op 1 november zal ingaan.
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Vertraging heeft de grootste invloed op het financieel risico. Het financieel risico is nu, met
een lage waarschijnlijkheid, vastgesteld op een kleine 4 miljoen per gemeente.
Het goed laten sluiten van de grondexploitatie is hoofdthema bij Barendrecht en Rotterdam.
Logisch, we kunnen een grote schuldenlast niet dragen maar tegelijkertijd een risico, want je
krijgt het in geval van nood het snelst sluitend door dan tegen dumpprijzen de grond uit te
venten aan bedrijven die via een creatieve kronkel nog steeds in de AGF-hoek vallen.
De PvdA wil geen NIKE-overslag in de polder. Puur logistieke bedrijventerreinen zijn er
voldoende elders, waar de grond goedkoper is. Een bedrijf dat bananen aanvoert in een
container voor fruitsalades voor supermarkten, is dat AGF? En wanneer met die bananen niet
meer gedaan wordt dan overslaan in kleinere porties in supermarktlorries? Dan nog steeds?
Voor een sluitende grondexploitatie is een goede grondprijs de meest sterke aanjager en die
ziet de PvdA dan graag goed hoog. De Ridderkerkse grond mag duur verkocht worden.
De raad spreekt nu over het aangaan van een gemeenschappelijke regeling. Maar de
provincie en de kwartiermaakster (mevrouw Van Grunsven) luisteren mee. Bij dezen het
verzoek aan de wethouders om ook vooral de bijdragen ter beschikking te stellen aan alle
betrokkenen.
Op dit moment wordt het inpassingsplan gemaakt, waar we alleen nog een
adviesbevoegdheid hebben. We nemen een voorschot om alvast weer hardop mee te
denken…
Onnodig te zeggen dat dit terrein alleen rendabel kan zijn wanneer er een goede ontsluiting
is, goed in sociale zin en niet alleen in financiële.
Dat betekent dat de wijk West niet hoort te veranderen in een Rotterdam-Overschie, waar de
forens op de eettafel kijkt, maar dat de ontsluiting wordt aangelegd aan de westkant van het
terrein. Het knooppunt aan het eind van de Verbindingsweg functioneert nu al onvoldoende,
dus dat moet ook worden aangepakt. Ook zou gedacht kunnen worden aan een ringweg
waarbij een deel van de IJsselmondse Knoop wordt ingezet.
Specifiek aandachtspunt is het sluipverkeer. Veel chauffeurs die bekend zijn in onze regio
zullen gaan sluipen door de wijken over Populierenlaan, Rotterdamseweg en Rijksstraatweg.
Uit de meest recente raadsbrieven met betrekking tot de haven, blijkt dat er ook nog na of via
een subsidie of pilot, een verkeersstroom wordt gestimuleerd van de Greenery naar een
gereanimeerde haven; over de wenselijkheid daarvan lijkt met veel partners maar niet met de
raad te zijn gesproken of geëvalueerd.
De PvdA-fractie is bereid om zo nodig een wegblokkade op te werpen op het viaduct over de
A16 om het verkeer door de woonwijken te ontmoedigen.
In de oude businesscase wordt al gesproken over multi-modaliteit. Weg en water zijn
besproken, vraag voor nu is dan ook: hoe staat het met de railverbinding?
Komt de goederentrein eerder dan de tram? Wanneer wordt de raad daarover geïnformeerd?
Tuinders en de bewoners van de Rijksstraatweg voelen zich inmiddels door de kat en hond
gebeten en als ratten in de val. Zij hebben afgelopen maandag bij elke fractie geventileerd dat
hun zeker ”niet zo optimaal mogelijk de kans is geboden om een bijdrage te leveren aan de
politieke en maatschappelijke besluitvormingen."
Het lijken redelijke mensen, en geen ‘golddiggers’; zij zoeken ook een weg naar de toekomst.
Het lijkt zeer wel mogelijk om met hen in gesprek te gaan over de wijze waarop. Toch blijven
wonen met een zo groot mogelijke groene buffer of liever opkopen van de huizen met de
gelden die vrijkomen wanneer ook dat deel wordt ontwikkeld?
De PvdA-fractie is van mening dat dat gesprek en onderzoek op zo kort mogelijke termijn
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moeten plaatsvinden. Dat hoort bij het uitgangspunt ‘het creëren van zo optimaal mogelijke
leefomstandigheden voor de inwoners van Ridderkerk’.
De beroepsbevolking van Ridderkerk werkt voor 60% in de gemeente, en waar werk is volgen
mensen/gezinnen. De toekomstige werkgelegenheid moet dan ook als kans worden
uitgewerkt voor de gemeente Ridderkerk.
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Voor nu is het zaak om naast het AGF-label ook richtlijnen mee te geven over het soort
bedrijven.
Een fractiegenoot verwoordde ooit dat als het dan moet, dan maar het mooiste en beste
bedrijventerrein. En dat betekent dus niet à la Veren Ambacht, waar de geluiden zijn dat er
geherstructureerd gaat worden tot 20-30 meter hoog. Maar mooi en best in de zin van
duurzaam, het minst belastend voor de omgeving, dus maximaal milieucategorie 3, hoog
beeldkwaliteitplan, aan de wijkranden geen hoge panden, groene wanden en inpakking, met
verplicht parkmanagement, en veel aandacht voor de nabij wonende inwoners, luchtkwaliteit
en geluidoverlast.
En in een keer goed aangelegd, om te voorkomen dat de gemeente opdraait voor onnodig
hoge beheerkosten.
Het is opmerkelijk dat nergens in de stukken gesproken wordt over een Fonds Bovenplanse
voorzieningen, een potje met geld waaruit net iets andere of duurdere oplossingen kunnen
worden betaald die lokaal zeer gewenst zijn.

25

30

35

40

45

Een ander opmerkelijk feit is de actie van de oud-wethouder (Ad Los) die op Radio Rotterdam
(en in de Combinatie 22 september 2011) heeft aangegeven nog steeds mogelijkheden te
zien om het bedrijventerrein tegen te houden. Zijn deze mogelijkheden onderzocht, heeft hij
een punt? Dan zouden we dat bij de besluitvorming moeten betrekken. Graag een reactie van
het college.
De personen die gaan deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling en het bedrijventerrein
gaan inrichten, de provincie gaan adviseren en met hen en de regio gaan samenwerken bij
de praktische uitvoering, worden straks vastgesteld. De namen zijn al bij de pers bekend,
Barendrecht en Rotterdam hebben alleen coalitiegenoten. De Ridderkerkse
vertegenwoordigers kennen de strijd, het amendement van SGP/CDA/CU (2008) en de
huidige motie. Deze mensen dragen ook zorg voor een goede informatieverstrekking naar de
raad en de inwoners.
In de vorige bijdrage over dit onderwerp hebben wij aangegeven dat wij kritisch zijn en blijven,
dat ontwikkeling niet van harte gaat maar ook dat wij ons en ons netwerk in willen zetten voor
een acceptabele ontwikkeling.
Gezien de vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling en de vertegenwoordiging van
Ridderkerk zullen wij terughoudend zijn, omdat zij natuurlijk in de eerste plaats ten aanzien
van een goede ontwikkeling aanspreekpunt zijn. De insteek van de fractie van de PvdA is nu
wel voldoende bekend. Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Ripmeester. Wethouder, we hebben alle fracties
gehoord.

50

Wethouder Stout: Dank u wel, voorzitter. Ik heb hartverwarmende woorden gehoord. Door
veel fracties is gezegd dat we samen ervoor moeten gaan om er voor Ridderkerk een zo goed
mogelijk plan van te maken. Dat stemt mij positief. U kunt van ons aannemen dat het college
daar hard mee bezig is. Om de Ridderkerkse belangen op een goede wijze te behartigen.
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Ik ga in op de vragen. Ik begin bij de heer Japenga. Hij heeft kritiek over de communicatie.
Daarnaast is hij hoopvol over de communicatie. Dat laatste moet ik mij aantrekken. Ik deel de
kritiek niet helemaal. De provincie maakt het inpassingsplan. Het college is bezig om een
communicatielijn in te zetten om de burgers op de hoogte te stellen van dat wat er speelt.
Helaas is het wat vertraagd. Maar de informatie komt er wel degelijk aan.
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Ik heb ook gehoord dat er veel dank uitgaat naar de raad en commissie van Barendrecht. Ik
wil dat rechttrekken. Het waren niet alleen raad en commissie van Barendrecht die voor de
aanvullende overeenkomst hebben gezorgd. U hebt er net zo hard aan meegewerkt.
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Participatie actief. We hebben er vandaag over gesproken. Er is een concept
communicatieplan. Het moet nog verder worden uitgewerkt. We zijn wel degelijk bezig om de
communicatie goed te regelen.
Ontsluiting is ook een veel genoemd item. Er is een studie geweest naar de IJsselmondse
Knoop. Er zijn varianten uitgekomen naar de A38. Op dit moment is de provincie zelf met een
onderzoek bezig en heeft voor de ontsluiting naar de A38 geen enkele waarde. De provincie
richt zich daar niet op. De provincie is bezig met een onderzoek naar de noordvariant en een
directe aansluiting op de rijkswegen voor het transitverkeer.
Dan is er ook gevraagd of de stukken van de GR juridisch getoetst zijn. Dat is lastig. Zoals u
weet zijn er diverse versies in omloop. U zult vanavond besluiten over versie 11. Gemeente
Barendrecht heeft unaniem besloten over versie 10 en in Rotterdam over versie 9. Elke
gemeente heeft daarin haar eigen dynamiek. Het moet duidelijk zijn dat er aan het einde een
versie moet liggen. Daarover moeten alle raden besluiten. Mocht dat versie 11 zijn en blijven,
dan staat dat voor Ridderkerk vandaag op de agenda.
Er is ook gevraagd naar de consequenties van het feit dat Rotterdam gezegd heeft het door
te zullen schuiven. De consequentie is dat de oprichting van de GR twee maanden opschuift.
Dat is vervelend, maar wil niet zeggen dat het proces daarmee stilligt. We hebben met elkaar
procesafspraken gemaakt. De provincie is met het inpassingsplan bezig.
Wij hebben gevraagd aan onze kwartiermaker om in ieder geval bijgepraat te worden over het
inpassingsplan. Wij zullen binnenkort met de provincie in gesprek gaan over het
inpassingsplan.
Ik heb ook gehoord dat Ridderkerk actief moet communiceren met de provincie. Wij hebben
afgelopen vrijdag een fijn gesprek gehad met Liesbeth Spies en de heer Wijntjes. Wij hebben
daar veel vertrouwen in. De provincie Zuid-Holland zal er alles aan doen om een hoogwaardig
inpassingsplan of gebied te creëren waar in ieder geval veel mensen iets mee kunnen, iets
positiefs van kunnen vinden.
Ik heb gehoord dat parkeren moet worden opgelost. Dat is neergelegd in de
planvoorbereiding Nieuw Reijerwaard. Ook voor de problemen van Veren Ambacht.
De vragen van de heer Smit. Goede ontsluiting wordt genoemd. Ik heb er al iets over gezegd.
De bufferzone: die staat minimaal geregeld in de aanvullende overeenkomst, maar ook daar
heeft de provincie van gezegd dat dit een hele goede buffer moet worden. Er is 9 miljoen
subsidie om de leefbaarheid en het groen in het plan te verwezenlijken.
Zorg voor tuinders en alternatieven, helpende hand. Ik denk dat dat moet. We zullen daar
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veel aandacht voor hebben. Ik kan daar instemmend op reageren.
De heer Van der Spoel vond ook dat de raad als één blok moet opereren. Dat is goed. De
belangen van Ridderkerk moeten we goed behartigen.

10

Er is een link gelegd met Barendrecht. Het is een gezamenlijk iets om te komen tot de
aanvullende overeenkomst. Op een gegeven moment lag er een idee voor een motie.
Barendrecht vond het beter om dat aan de voorkant te regelen. Als er dingen zijn die je
samen vindt, is het makkelijker om die aan de voorkant te regelen. Het is gezamenlijk.

15

Wat gebeurt er als van de vier afgevaardigden in het Algemeen Bestuur van Ridderkerk het
twee tegen twee zou zijn? Dat is lastig. Er zal dan gesproken moeten worden. We moeten dat
voorkomen. Lastig, maar ik kan het niet anders maken.
Als het twee tegen twee is, denk ik dat wij met een stem moeten uitkomen.
Duurzaamheid is ook vaak genoemd. Er is 9 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor groen,
leefbaarheid en duurzaamheid.
De zwaar getroffen bewoners. Dat kan ik me voorstellen. Ook wij vinden dat. Er liggen
verschillende opties voor. Later moet bekeken worden wat we daarmee kunnen. We moeten
contact houden.
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Twijfels of het college up-to-date is. Ja! Wat zal ik erover zeggen? Wij doen er alles aan om
aan de voorkant van de kar te zitten. We weten allemaal dat het inpassingsplan door de
provincie wordt gemaakt, maar we hebben goed contact met de provincie.
Mijnheer Neuschwander. U gaf meer een statement. Geen vragen. Over een directe
ontsluiting voor bewoners. Over tuinders. Vertrouwen.
Mijnheer Van Houcke, het verhaal van de haven. U hebt waarschijnlijk de beantwoording van
de vragen ontvangen. Wij menen dat het erg ver gaat om een directe koppeling te leggen met
Nieuw Reijerwaard. Zeker omdat het een uitvoering is van een bestemmingsplan uit 2007,
waarin gevraagd wordt om in ieder geval de geluidssituatie en veiligheidssituatie van de
knooppunten te verbeteren.
Er is een koppeling gelegd met Nieuw Reijerwaard. Maar hoofdzakelijk financieel omdat de
GR zelf mag bepalen een financiële bijdrage te leveren aan activiteiten waarvan men vindt
dat die goed zijn voor de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard.
De vraag is natuurlijk hoe we daar grip op hebben, zodat het niet zo is dat er allerlei
activiteiten buiten het rechtsgebied van de GR of het plangebied van de provincie gebeuren.
U heeft waarschijnlijk gelezen dat firma Groenenboom groeiambities heeft. Wij spreken over
het verbeteren van een verkeerssituatie. Dat er containervervoer mogelijk is. We hebben
straks voldoende grip op uitbreiding van Groenenboom zodat we daar nog iets mee kunnen.
Enerzijds activiteiten, anderzijds een wijziging van het bestemmingsplan en de fysieke ruimte
die het niet toelaten om er een haven zoals Rotterdam van te maken.
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Wethouder, begrijp ik u goed dat uitbreiding wel een
feit zal zijn, maar dat u kijkt hoe u het binnen de perken kan houden of zegt u dat we die
uitbreiding niet willen?
Wethouder Stout: Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat het nu niet ‘im Frage’ is. Het gaat nu om
het verbeteren van de verkeerssituatie. Er zijn vragen gesteld of dat niet impliciet betekent dat
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er een uitbreiding toegestaan wordt. Als dat later aan de orde komt, wij als Ridderkerk
voldoende grip hebben met de drie instrumenten die ik u net noemde.
De heer Van Houcke: Voorzitter, ik luister met verbazing naar het antwoord van de
wethouder. Volgens mij gaat hij in op vragen die niet gesteld zijn. Het gaat niet zozeer om de
inhoudelijke kant die u aangeeft. Maar het gaat vooral over het feit dat wij op een zeer laat
moment, namelijk rond de middag, na doorvragen en doorvragen eindelijk informatie hebben
gekregen die samenhangt met de haven die gerelateerd is aan Nieuw Reijerwaard. Wij
wisten dat niet. Drie jaar geleden zijn daar vanuit de raad al indringende vragen over gesteld.
Toen is categorisch ontkend dat die relatie er lag. Nu blijkt dat toch het geval te zijn. Dat heb
ik benoemd als een zeer ernstige zaak in politieke zin. Ik zou het plezierig vinden als u daar
ook op in zou willen gaan.
Wethouder Stout: Mijnheer Van Houcke, u hebt het toch over die relatie. Ik heb juist
geprobeerd die relatie niet te leggen. Daarnaast is het zo dat mijnheer Koppes het toen had
over een uitbreiding op een heel andere schaal, waar toen nee tegen is gezegd. Wat nu voor
u ligt, is puur het verbeteren van een ontsluiting, de haarspeldbocht, om een veilige situatie
te creëren. Daar hebt u als raad in 2007 het bestemmingsplan voor vastgesteld. Het is niet
anders dan uitvoering geven aan dat bestemmingsplan.
De heer Koppes bij interruptie: Ik heb in 2008 vragen gesteld. Waar ik toen vragen over heb
gesteld, staat nu heel concreet te gebeuren. Daar kan ik kort over zijn. Dank u wel.
Wethouder Stout: Het staat te gebeuren? Ik leg de link niet. Ik kan daar kort over zijn.
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De heer Van Houcke heeft gevraagd naar de subsidieaanvraag. Wij hebben in de
beantwoording van de brief duidelijk gezegd dat wij in ieder geval als college, u als raad
informeren.
De heer Van Houcke: Voorzitter, ik ben er niet op uit om het vuur bij deze wethouder na aan
de schenen te leggen. Ik begrijp zijn positie. Dat spreek ik uitdrukkelijk uit.
Op 5 juli is door het college van Gedeputeerde Staten een besluit hierover genomen. Daarna
zijn stukken naar de Statenfracties gestuurd. Uitgerekend over de subsidie. Nu komt er op
een veel later moment de opmerking dat op 30 augustus een subsidieaanvraag is gedaan
aan Provinciale Staten. Op zijn minst klopt dat niet. Ik vind het goed en wel. Ik begrijp dat het
voor de wethouder lastig is om in een geheugen te graven van lang geleden. Maar misschien
kunnen we dit op een later moment in een commissie agenderen om die zaak toch eens goed
door te praten. Er is een aantal zaken dat werkelijk niet klopt.
Wethouder Stout: Het antwoord is ja.

45
De heer Van Houcke: Heel kort voorzitter, ik heb in mijn eerste termijn gevraagd om een
toezegging op dit gebied. Als de wethouder dit als zodanig wil bevestigen, ben ik tevreden.
Dan praat ik er vanavond niet meer over.

50

Wethouder Stout: Ja, dat gaan we doen.
Mevrouw Ripmeester vroeg naar de consequenties voor het tijdpad. Ik heb gezegd dat het in
werking treden van de GR waarschijnlijk twee maanden opschuift. Dat is vervelend, we
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hadden het graag goed geregeld. Nu schuift dat wat op. Maar het proces gaat wel door.
Een goede grondprijs is een must. Dat is waar. Dat maakt het verschil.
Ontsluiting: is denk ik ook voldoende aan de orde geweest.
De relatie met de haven: hebben we besproken.
U vraagt ook aandacht voor de bewoners aan de Rijksstraatweg. Die hebben het zwaar. We
moeten daar voldoende aandacht voor hebben.
Niet zoals Veren Ambacht. Nee, dat moet niet. We moeten een aantal problemen in Veren
Ambacht met elkaar oplossen. Enerzijds het parkeren. Zo zijn er nog andere zaken. We
hebben over geluid gesproken. Daarover zijn afspraken met de bewoners gemaakt. Dat
loopt. Uit de workshop Duurzaam Bouwen bleek dat we met elkaar naar een heel hoge
beeldkwaliteit streven. Ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Iedereen die bij dit project
betrokken is, beseft dat we er iets moois van kunnen maken. Die uitdaging ligt er. De kansen
moeten we grijpen. Dat is het, voorzitter.

20
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel voor de antwoorden. Ik had ook een uitspraak gevraagd
op de uitspraken van de oud-wethouder.

25

Wethouder Stout: Dat is lastig. Ook ik heb het krantenbericht van vandaag gezien. Het was
denk ik mijnheer Los zijn goed recht om te zoeken naar wegen om Nieuw Reijerwaard niet
voor elkaar te krijgen. Ik denk dat dat ontzettend lastig wordt. Ik weet niet wat ik daarop moet
zeggen.
De voorzitter: Behoefte aan een tweede termijn?

30

35

De heer Japenga: Voorzitter, rond de communicatie. Ik bedank de wethouder voor de
antwoorden. Als ik hem goed begrijp geeft hij aan dat hij naast de Gemeenschappelijke
regeling ook blijft communiceren en afstemmen. Dat is prima. Daar is het op gericht.
De oprichting van de Gemeenschappelijke regeling schuift iets op. Dat vind ik jammer.
Het is gebeurd. Rotterdam heeft het gisteren laten gebeuren. Ik hoop dat we de verloren tijd
weer zullen inhalen. Snelheid is geboden.
Ik ben blij te horen dat er goede contacten met de provincie zijn. Dat biedt perspectief.
De wethouder zei dat we er samen voor moeten gaan. Ik ben blij dat we als gezamenlijke
fracties in de afgelopen periode naar brede steun zijn gegroeid. Dank u wel.

40

45

De heer Smit: Ik wil een puntje graag nog toegelicht hebben. De kwestie die door de heer
Van der Spoel aan de orde is gesteld over de stemmen in het Algemeen Bestuur. Volgens
mij is een juiste wijziging in versie 11 dat alle leden in het Algemeen Bestuur één stem
hebben. Bij meerderheid van stemmen wordt beslist. Het door hem opgeworpen probleem is
dan niet meer aan de orde. Ik wil dat even geconstateerd hebben. Dank u wel.
De heer Van der Spoel: Voorzitter, inmiddels was mij al een briefje onder de neus
geschoven dat dit zo zou zijn. Ik heb het niet zo in de stukken teruggevonden. Dan is dat
probleem in ieder geval opgelost.

50
De heer Smit: Het is twee keer twee en dat staat in artikel 4 op bladzijde 9.
De heer Van der Spoel: Met dank aan de VVD-fractie van Barendrecht. Zij hebben op dit
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punt aangedrongen.
Zoals aangegeven, ondanks alle emoties, is het heel belangrijk dat we eensgezind als een
blok optreden. En juist nu uitstijgen boven partijpolitiek als we de belangen van inwoners zo
goed mogelijk willen behartigen.
Alles staat in de motie. Ik wil gelet op de eerste opmerking over Barendrecht, alle fracties
oproepen om ook hun fractie in Barendrecht, Rotterdam en in Provinciale Staten van alle
informatie te voorzien. Zodat we allemaal up-to-date en weloverwogen beslissingen kunnen
nemen.
De heer Onderdelinden: Nog even over de versies. De wethouder deed daar nogal laconiek
over. Hij had het over versie 9, 10, 11. Betekent dat concreet dat Barendrecht formeel
opnieuw moet vergaderen over versie 11? Dat kan weer tot vertraging leiden.
De heer Neuschwander: Ik wil nog kort inhaken op een onderwerpje waar we net over
gesproken hebben. Het gaat over communicatie. Gebrekkige informatie.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat de wethouder de komende periode de raad zal
informeren. Ik ben blij met de brief die vandaag tot ons is gekomen. Meneer Van Houcke
sprak erover. Ik ben niet blij met de inhoud, dat zeg ik ook.
Ik moet helaas vaststellen dat de trend van gebrekkige informatie is ingezet in 2008. Even
kijkend naar de heer Van Houcke: de pilot waarover gesproken werd met de koelcontainers
in de Ridderkerkse haven was een pilot in 2009. Ik had ook graag gewild dat we toen
geïnformeerd waren. Het is lange tijd stil geweest en de discussie wordt nu weer
aangemoedigd. De heer Koppes heeft daar toen meerdere keren aandacht voor gevraagd.
De heer Japenga: Op het punt van communicatie denk ik dat het juist is wat de heer
Neuschwander zegt. Ook al langer geleden ging het niet goed. Over de huidige communicatie
hebben we de afgelopen weken diverse keren wat gehoord. Dat is voldoende aangestipt.

35

Mevrouw Ripmeester: Ja, van gelijke strekking. Wanneer je zo ontevreden was over de
communicatie in de vorige periode, is het zeker zaak om zo snel mogelijk in de nieuwe
periode te verbeteren. En niet te wachten tot dit moment.

40

De heer Neuschwander: Ja, mevrouw Ripmeester, dat is een leuk verhaal. Maar het gaat
erom dat als ik op vragen die gesteld worden in de raad geen antwoord krijg en ik hoor
vervolgens na diep navragen een collega van u, meneer Van Houcke, en we krijgen die
antwoorden dan uiteindelijk boven water, vind ik dat in- en intriest.
Mevrouw Ripmeester: Dit gaat natuurlijk niet alleen over de communicatie over de haven,
maar ook naar de bewoners en inwoners toe.

45

50

De heer Neuschwander: Dat is een heel belangrijk punt, mevrouw Ripmeester. De
communicatie naar bewoners en belangenorganisaties. Die organisaties hebben waardevolle
informatie. Ik heb onlangs nog met hen gesproken. Dan vallen woorden als
milieueffectrapportages. Begrippen waar we iets mee kunnen. Het zijn mensen die goed op
de hoogte zijn van alle ontwikkelingen. Dat moeten we koesteren. Ik hoop dat de wethouder
dat doet en in het participatietraject de werkgroep Lucht en Geluid en de
bewonersverenigingen betrekt. Hier wil ik het bij laten.
De heer Van Houcke: Voorzitter, nog een enkele opmerking. Het is en blijft politiek. Er zijn
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meningsverschillen. En verschillende insteken. Zo hoort het ook te blijven. Ik ben blij dat we
onder druk in de afgelopen tijd sterk met elkaar de indruk hebben gekregen dat het
noodzakelijk is dat we dezelfde kant op gaan. Dat is niet vanzelf gegaan. Het is in het belang
van Ridderkerk.
In die zin ben ik ervan overtuigd na een plezierig gesprek met de wethouder, dat hij er zeer
open in zit. We trekken met z’n allen uiteindelijk aan hetzelfde touwtje. Dat is in het belang
van Ridderkerk. Dank u wel.
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Ik was natuurlijk niet verrast om te horen dat
de wethouder aangeeft de Ridderkerkse belangen goed te gaan behartigen. Daar twijfelde ik
ook niet aan.
Ik vraag de wethouder wanneer hij in gesprek gaat met de bewoners en de vereniging Polder
Nieuw Reijerwaard.
U sprak over een bovenplanse voorziening die gelijk zou zijn aan de subsidie voor de groene
buffer of een inpassing. Nou, niet helemaal. Een bovenplanse voorziening is eigenlijk een
potje onvoorzien. Bestemmingsplanolie voor als de raderen haperen. Ik was blij met de
uitspraak over de tuinders. Dat u ze wilt helpen.
Ik word wel nerveus van opmerkingen over subsidiestromen die hoofdzakelijk financieel zijn.
De koppeling tussen haven en Nieuw Reijerwaard is voornamelijk financieel. De subsidie is
eigenlijk meer de technische uitvoering. Zo hebben we ook het DHV-rapport: dat is er wel,
maar wordt niet ambtelijk of bestuurlijk afgedekt. Maar ik word nerveus van alle stukken die
er liggen.
U gaf aan ten aanzien van de uitspraken van de vorige wethouder dat het lastig is. Lastig
betekent niet nee. Mijn vraag was of hij een punt had. Ik kan mij voorstellen dat u daar niet
makkelijk een antwoord op hebt. Maar ik wil u vragen of u daarop later schriftelijk wilt
reageren. Dank u wel.
De voorzitter: Wethouder in tweede termijn?

35

40

Wethouder Stout: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Onderdelinden sprak over de versie die
niet helemaal duidelijk was. Ik heb net gezegd dat iedere gemeente haar eigen dynamiek
heeft. Dat gaat ook over de stukken. Uiteindelijk ligt er maar één definitieve versie. Daarover
zullen raden stemmen.
Mocht het zo zijn dat Rotterdam nog aanvullende vragen wil stellen en als het nodig is de GR
dan aan te passen, komt dat ook weer naar u toe. Versie 12 bij wijze van spreken.
Dus dan is het een kwestie van in dat traject alle vragen verzamelen en tot een eindversie
komen. Ik denk niet dat het zo zal zijn dat als Rotterdam vragen heeft het weer teruggaat naar
Ridderkerk en zo verder. We moeten met elkaar wel komen tot een eindversie. Daar moet u
als raad de laatste stem in hebben.

45

De heer Onderdelinden: Wij willen u best gedogen, maar het is wel zo dat wat u nu zegt
eigenlijk zou kunnen inhouden dat als de raad van Rotterdam in november kiest voor versie
14 of 17 – ik plaag nu – dit inderdaad weer terug moet komen in onze raad. Dan blijven we
achter elkaar aanlopen. Of is dat niet zo?

50

Wethouder Stout: Dat klopt. U hebt daar gelijk in. Het is à la het processchema. De
verwachting dat er nieuwe vragen komen is steeds nihil. Alle opmerkingen zijn er grotendeels
uitgehaald. De kans dat Rotterdam nog vragen verwerkt wil zien, is niet zo groot. Het kan
gebeuren. Ik zie geen andere oplossing.
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De heer Japenga: Voorzitter, volgens mij was volgens het eerste schema dat we gehad
hebben al helder dat we uiteindelijk dan een finaal exemplaar met alle veranderingen
voorgelegd krijgen.
Wethouder Stout: Dat klopt. Als er geen opmerkingen verwerkt hoeven worden, dan blijft het
versie 11 en dan hebt u daarover vanavond besloten. Als Rotterdam inderdaad nog
steekhoudende opmerkingen heeft die verwerkt moeten worden, komt het terug in versie 12
waar u dan opnieuw over moet besluiten.
Ik ga verder met de beantwoording in tweede termijn.
Er is ook iets gezegd over de MER. De provincie is daarmee bezig. Zoals het er nu uitziet zal
er waarschijnlijk geen MER-verplichting Nieuw Reijerwaard zijn. Er zal een onderzoek moeten
komen om aan te tonen dat dat niet het geval is. Ik denk dat het goed is u hierover later te
informeren.

25

Mevrouw Ripmeester had het over bovenplanse voorzieningen. En nervositeit over
subsidiestromen. De subsidie waar ik het over had, is al vastgelegd. De subsidie voor
verbetering aan de haven. Daar mag de GR over besluiten als ze vinden dat dat goed voor
Nieuw Reijerwaard zal zijn.

30

Ja, de oud-wethouder die een stuk in de krant heeft geschreven. Het is goed om daar later
op terug te komen.
Dat was het, voorzitter.

35

De voorzitter: We zijn aan het einde van de beraadslaging over dit punt. De besluitvorming.
Versie 11. Besloten wordt in te stemmen met de Gemeenschappelijke regeling Nieuw
Reijerwaard versie 11. Stemverklaringen?

40

De heer Koppes: Voorzitter, ik stem tegen dit voorstel omdat we bijna een derde van ons
grondgebied hiermee verkwanselen voor onduidelijke doeleinden. Alsmede omdat deze
regeling tot stand moest komen na de nodige dreigementen en deze raad uiteindelijk wordt
gebruikt tot het formeel bekrachtigen van een overeenkomst die voor onze gemeente op vele
gebieden zeer slecht zal uitpakken. Ik kan en wil niet buigen voor chantage. Dank u wel.

45
De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog?
De heer Van Nes: Voorzitter, de Gemeenschappelijke regeling geeft volgens mij te weinig
zekerheid. Hij is me te vrijblijvend. Daarom zal ik tegen stemmen.

50
De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Ik concludeer dat de Gemeenschappelijke regeling
is aangenomen met 21 stemmen voor en 2 tegen. Vastgesteld.
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Dan gaan we over naar punt b. De collegeleden Stout en Vroegindeweij aan te wijzen als lid
van het Algemeen Bestuur en wethouder Den Ouden als hun plaatsvervanger.
Stemverklaringen? Niemand. De leden zijn aangewezen.
Punt c.
De heer Neuschwander: Dank u wel, voorzitter. Ik spreek namens alle fractievoorzitters van
deze raad en als lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Nieuw
Reijerwaard dragen wij voor de heer V.A. Smit, de heer W.P. Onderdelinden en als hun
vervanger mevrouw P.J. Van Nes. Ik wil opmerken dat er van de zijde van de
fractievoorzitters geen behoefte is aan een schriftelijke stemming. Dank u wel.
De voorzitter: Dan zijn deze leden aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur.
Tot slot wenst mijnheer Van Houcke het woord te voeren vanwege een persoonlijk feit. Gaat
uw gang.
De heer Van Houcke: Dank u wel, voorzitter. Ik ben een paar weken geleden bij u langs
geweest en heb u gevraagd of ik vanavond even het woord mag voeren. Ik stel het op prijs
om vanavond zelf te vertellen dat ik met ingang van 7 september besloten heb mij terug te
trekken als fractievoorzitter van D66/GroenLinks en als raadslid van de gemeente
Ridderkerk.
Dat betekent dat op 6 oktober mijn laatste raadsvergadering is. Dit feit heeft niets te maken
met de afwezigheid van mijn collega. Zij is vanavond gewoon ziek. De verhoudingen zijn
buitengewoon goed. De vraag van de burgemeester was ‘er is toch niets aan de hand?’ Nee,
er is niets aan de hand.
Mocht u nog meer willen weten, dan kunt u vanavond laat of morgen de website raadplegen.
Dank u wel.

35
De voorzitter: U bent er op 6 oktober nog bij.
Er is een einde gekomen aan deze raadsvergadering. Ik wens u allen een plezierige
inhoudelijke commissievergadering toe.

40

3. Sluiting
De voorzitter: Hiermee is een einde gekomen aan deze raadsvergadering. Ik wens u allen
wel thuis. Het is 20:58 uur.

45

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2011,
de griffier,
de voorzitter,

50

J.G. van Straalen

mw. A. Attema
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