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Betreft: Woningbouwlocatie in de Geerpolder in Ridderkerk 

 

Ridderkerk, 9 maart 2022 

 

Geacht College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

 

Bij brief d.d. 4 september 2021, kenmerk 380667 hebben burgemeester en wethouders van Ridderkerk 

zienswijzen ingediend tegen de Ontwerpherziening Omgevingsbeleid. 

In zienswijze 12 verzoeken burgemeester en wethouders u een mutatie aan te brengen in de zgn. 3 ha 

kaart behorende bij de Verordening Ruimte ten behoeve van een woningbouwlocatie in de zgn. 

Geerpolder. Deze zienswijze wordt met niet meer onderbouwd dan de mededeling dat over deze 

ontwikkeling op basis van de Ruimte voor Ruimteregeling men ambtelijk in gesprek is met de provincie. 

Bij brief d.d. 14 december 2021 hebt u Provinciale Staten geïnformeerd over de procedure hoe om te 

gaan met mutaties in de 3 ha kaart en aangekondigd dat deze tezamen met het ontwerp van de Module 

Ruimte en Wonen geagendeerd zal worden voor de Integrale Commissie van 3 april a.s. 

Voor wat betreft de ontwikkeling van een woningbouwlocatie in de Geerpolder merken wij het 

volgende op. Noch in de door de raad van Ridderkerk vastgestelde Omgevingsvisie noch in de door de 

raad vastgestelde Woonvisie 2021-2026 is sprake van een dergelijke woningbouwlocatie.  In de 

Omgevingsvisie wordt slechts aangegeven dat in het zuidelijk deel van de polder het beleid met 

betrekking tot Ruimte voor Ruimtewoningen zal worden voortgezet. Dit is ook in lijn met de 

Gebiedsvisie Deltapoort, die -voor zover wij uit provinciale stukken kunnen opmaken- de basis vormt 

voor het ruimtelijk beleid binnen het gebiedsprofiel IJsselmonde. In de Gebiedsvisie Deltapoort is de 

Geerpolder aangeduid als Tuin van Deltapoort waarbinnen ruimte is voor enige Ruimte voor Ruimte 

woningen. Op basis van de nu nog aanwezige glasopstallen in het zuidelijk deel van de polder zou het 

kunnen gaan om maximaal 12 woningen, mits deze uit een oogpunt van ruimtelijke kwaliteit 

landschappelijk inpasbaar zijn in het beoogde coulisselandschap. Daarbij merken wij op dat aan de 

Ruimte voor Ruimte regeling derden geen rechten kunnen ontlenen en dat het aan de gemeente is i.c. 

de gemeenteraad of en in welke mate men gebruik wil maken van de Ruimte voor Ruimte regeling, die 

overigens als zodanig geen onderdeel meer uitmaakt van het provinciaal ruimtelijk beleid. 

Het is ons bekend dat het college in gesprek is met een marktpartij over de bouw van Ruimte voor 

Ruimte woningen in de Geerpolder. Naar mate de tijd verstrijkt neemt ook het aantal woningen 

waarover gesproken wordt gestaag toe. Van 12 naar 32 naar 50 woningen en volgens onze laatste 

informatie zou het nu al moeten gaan om 74 woningen. Zou dit betreffen Ruimte voor Ruimte 

woningen dan houdt dit in dat er 37 ha aan glas zou worden gesaneerd. Wij zijn ervan op de hoogte 

dat het college overweegt om in de Geerpolder ook ruimte te bieden voor woningen die als 

compensatie dienen voor glas dat in andere gemeenten wordt gesaneerd. 



Wij hechten eraan te benadrukken dat de gemeenteraad van Ridderkerk hierover nog geen enkele 

uitspraak heeft gedaan en de voornemens die in de boezem van het college leven niet stroken met de 

door de raad vastgestelde Omgevingsvisie en Woonvisie. In de wijk Rijsoord bestaat momenteel de 

woningvoorraad al voor meer dan 40% uit dure woningen, terwijl op dit moment nog eens ruim 80 

dure woningen in aanbouw zijn of binnenkort in aanbouw worden genomen. Dit terwijl onze 

Woonvisie voor de wijk Rijsoord inzet op woningen voor starters en ouderen. Aan toevoeging van een 

groot aantal woningen in het hoge segment is derhalve in de komende periode geen behoefte. Zeker 

niet tegen de achtergrond dat een zo groot aantal woningen voor de Geerpolder een volledige 

transformatie zou betekenen van het huidige landschap en het er gewoon op neerkomt dat het 

stedelijk gebied van Rijsoord fors wordt uitgebreid ten koste van een nu nog deels open 

polderlandschap. Dit strookt niet met de idee achter de Ruimte voor Ruimte regeling. 

Wij verzoeken u dan ook de zienswijze van het college om de Geerpolder op te nemen op de 3ha kaart 

in de Verordening Ruimte niet te honoreren zolang de gemeenteraad van Ridderkerk zich niet heeft 

uitgesproken over de meest gewenste ontwikkeling van de Geerpolder. 

Een afschrift van deze brief hebben wij tevens gezonden aan de fracties in Provinciale Staten en de 

Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. 
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