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Geachte mevrouw, heer, 
 
Door de fractie van OP zijn op 29 januari 2023 (aanvullende) schriftelijke vragen over 
het verplaatsen van de manege Papendrechtse Ruiter Club (PRC) in verband met 
woningbouw gesteld. Dit betreft vragen ex. artikel 40 van het reglement van orde van 
de gemeenteraad. In deze brief worden de vragen van de fractie beantwoord. 
 
 
Vraag 1 
Onze fractie is tevens ter ore gekomen dat de gemeente nog geen gemeentegarantie 
zou hebben afgegeven? De vraag is of er nieuwe ontwikkelingen zijn terzake van de 
verlenging van de erfpacht van de manege.  
 
Antwoord 
Nee, er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Conform de beantwoording van het college 
van uw eerdere vragen over verplaatsing van de manege in verband met woningbouw 
in de brief van 22 november 2022 acht het college het behouden van de manege van 
maatschappelijk belang en heeft om die reden besloten om de erfpacht te verlengen.  
 
 
Vraag 2 
Is het nog steeds de bedoeling van het College van b. en w. om het erfpachtcontract 
open te breken en te verlengen voor een periode van twintig jaar?  
 
Antwoord 
Zie beantwoording vraag 1. 
 
 
Vraag 3 
Nu er sprake is van samenwerking in de Alblasserwaard, de Drechtsteden, de 
Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee in een regionale realisatieagenda en daarbij 
een versnelling wordt beoogd die meerwaarde heeft, efficiënt en effectief zou zijn, lijkt 
opname van de manege in de nieuwe woningbouwplannen toch voor de hand te 
liggen?  
 
Antwoord 
De regionale realisatieagenda heeft de aard van een intentieovereenkomst en deze 
behoeft verdere uitwerking tussen partijen. Dit betekent dat de gemeente zich 
vooralsnog vasthoudt aan het vastgestelde Woonplan 2020-2030. Daarin is de locatie 
van de manege niet opgenomen. Voor de uitvoering van het Woonplan zijn 



 

 
 

momenteel voldoende andere locaties opgenomen om de gewenste woningaantallen 
te halen. Wij richten ons op het ontwikkelen van die locaties. Daarnaast achten wij het 
behouden van de manege van maatschappelijk belang. Om die reden heeft ons 
college besloten om de erfpacht te verlengen. 

 
Vraag 4 
Uitplaatsing van de manege naar een nieuwe locatie (ten noorden van de A15 
bijvoorbeeld) zou overwogen kunnen worden, immers ook gunstig voor de manege 
(nieuwbouw, beter gelegen in een natuurlijke omgeving, bos, ideaal voor buitenritten). 
Onderzocht zou kunnen worden wat de kansen hiervan zijn: is het College van b. en 
w. hiertoe bereid, in samenspraak met de manege (PRC)?  
 
Antwoord 
Deze vraag is al eerder negatief door het college beantwoord als reactie op uw vraag 
2 in de brief van 22 november 2022. De huidige locatie is voor de manege juist een 
fijne locatie vanwege de geborgenheid van de omliggende woningen en bedrijven. De 
locatie is goed te bereiken voor leden en vrijwilligers. Vanuit de woonwijk is sociale 
controle, hetgeen ook veiligheid biedt voor de paarden, mensen en goederen. Het 
antwoord van het college blijft hiermee gelijk aan het eerder gegeven antwoord. 
 
 
Vraag 5 
Zijn er commerciële partijen die interesse hebben om woningen te bouwen op het 
terrein van de manege aan de Amberdreef? 
 
Antwoord 
Mogelijk zijn er partijen geïnteresseerd in het bouwen van woningen op de locatie van 
de manege aan de Amberdreef maar het bouwen van woningen op die locatie is nu 
niet aan de orde. Zie beantwoording van de vragen hiervoor. 
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 
de secretaris,                                        de burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems               M.J.M. van Driel  
 
 
 


