
 
Geachte raadsleden, 
 
Op 4 november 2021 is de motie 2021-128 Onderzoek toegankelijk maken hittestress-tool voor 
inwoners aangenomen. Met de motie is er opgeroepen om te onderzoeken of de hittestresstool 
toegankelijk gemaakt kan worden voor inwoners. Na onderzoek en gesprekken met ingenieursbureau 
Nelen en Schuurmans is geconcludeerd dat de hittestresstool nu niet toegankelijk te maken is voor 
inwoners. 
 
De hittestresstool  
De betreffende applicatie is geen eigendom van gemeente Ridderkerk of van de BAR-organisatie. De 
oorspronkelijke opdracht aan het ingenieursbureau Nelen en Schuurmans was om met behulp van 
computermodellen wateroverlast gevoelige plekken in beeld te brengen. De hittestresstool is slechts 
bijvangst. Wanneer het toegevoegde waarde heeft kan de hittestresstool door het ingenieursbureau 
ingezet worden tijdens bewonersavonden. 
 
Computerprogramma 3Di Waterbeheer   
Het 3Di systeem simuleert verschillende situaties die inzicht geven in wateroverlast en overstromingen 
in een gebied. Hiermee ondersteunt het de organisatie bij het voorkomen, beperken en beheren van de 
impact van overstromingen. Het is de bedoeling om mensen binnen onze organisatie in te toekomst op 
te leiden om met de modeleersoftware te gaan werken. Op dit moment besteden wij het rekenwerk uit 
zodat vooraf bij iedere ruimtelijke ontwikkeling de gevolgen voor met name overstromingen inzichtelijk 
zijn.  
 
Het computerprogramma is niet te ontsluiten voor inwoners 
De software is eigendom van ingenieursbureau Nelen en Schuurmans. Om met de software te werken 
is scholing nodig. Gezien de vraag om mensen zelf de mogelijkheid te bieden onderzoek te doen, is het 
niet uitgesloten dat er in de toekomst wel iets wordt ontwikkeld waar iedereen mee overweg kan.  
 
We beschouwen hiermee de motie 2021-128 als afgedaan. 
 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 

de secretaris e de burgemeester, 

D  

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke 

    

 

 

mw. A. Attema 
 

  

 

 

 
Gemeenteraad van Ridderkerk 
p/a griffie 

  
  
  
  

 
Uw brief van: - Ons kenmerk: 568543 
Uw kenmerk: - Contact: C. Stolk 

 Bijlage(n):  - Doorkiesnummer: +31180451234 
   E-mailadres: c.stolk1@ridderkerk.nl 
   Datum: 11 november 2022 
   

 Betreft:  Afdoening motie 2021-128 Motie Onderzoek toegankelijk maken hittestress-tool voor inwoners 


