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Betreft: RIB Groenvisie - monitoringsrapportage en probleemgebieden

Geachte raadsleden ,

De Groenvisie “Groen is onze toekomst” is in uw raadsvergadering van 2 juli 2020 vastgesteld. In de
Groenvisie is een uitvoeringsprogramma opgenomen, waarin diverse acties staan omschreven. In deze
brief informeren wij u per actie over de stand van zaken, de planning en de eventuele nieuwe inzichten
die uitgewerkt worden. Tevens wordt ingegaan op de uitvoering van de raadstoezeggingen met ID 2303
(monitoring van probleemgebieden) en ID 2379 (opstellen van monitoringsrapport Groenvisie)

Groenvisie - monitoringsrapportage (raadstoezegging met ID 2379)
In de bijlage treft u de rapportage over de periode 2020-2022 aan. Alle acties uit de Groenvisie zijn
opgenomen. De status van de acties is benoemd en bij diverse acties is specifieke informatie
toegevoegd

De status van diverse acties, de zorgelijke staat van de natuur, de opgedane kennis bij het opstellen van
de uitwerking van de Groenvisie in het nog vast te stellen document 'Werken vanuit ecologie' en reacties
van inwoners geven ons inzichten om enkele acties nader uit te werken

Kapbeleid
In de Groenvisie is het herzien van het kapbeleid opgenomen en daarbij is de waarde van de boom
bepalend gesteld voor de compensatie in herplant van 1 of meerdere bomen of het storten van de
waarde van de te kappen boom in een Bomenfonds. Wij onderzoeken of het planten van struiken/
heesters voldoende compensatiewaarde kan leveren als de herplant van een boom/ of bomen niet
mogelijk is

Subsidiereqelinq Verqroenen Particuliere Tuinen Ridderkerk 2021-2024
In de subsidieregeling is voor diverse werkzaamheden subsidie mogelijk. Wij zullen maatregelen, die
vanuit ecologie wenselijk zijn, opnemen in deze regeling. Wij onderzoeken ook welke maatregelen, dIe in
hogere mate bijdragen aan een verbetering van de biodiversiteit, voor een hoger % subsidiabel
opgenomen kunnen worden



Uit het aantal aanvragen blijkt wel de interesse van de inwoners voor het aanpassen van hun tuin. In
enkele gevallen was de subsidieregeling niet bekend bij de inwoners. Na uitvoering van het werk werd
subsidie aangevraagd. De aanvraag kan hierdoor niet verleend worden. Wij gaan de regeling hierop
aanpassen. Uitgevoerd werk voor de daadwerkelijke subsidieaanvraag wordt subsidiabel zolang bewijs
van de situatie voor en na uitvoering aanwezig is

Gratis bomen

Jaarlijks wordt de actie gratis bomen uitgevoerd. Sinds de start van de actie in 2019 zijn er bijna 900
bomen verstrekt. Naast het verstrekken van bomen wordt een lijst met struiken/ heesters opgesteld die in
plaats van een boom verstrekt gaan worden

Communicatie
Voor de inwoners, WE’s, scholen en bedrijven is de Groenvisie nog onvoldoende bekend. Aanvragen
om een bijdrage te verkrijgen voor het vergroenen blijven tot heden beperkt. Meer aandacht zal hieraan
besteed worden door de onlangs aangenomen adviseur natuur en milieueducatie (NME). Nadere
communicatie campagnes worden in de uitwerking van de Groenvlsie, in het nog vast te stellen document
'Werken vanuit de ecologie’, opgenomen

Groenvisie - monitoring probleemgebieden (raadstoezegging met ID 2303)
In de Groenvisie is de ambitie 'In 2050 is onze gemeente waterrobuust en klimaatbestendig' opgenomen,
inclusief een plattegrond van Ridderkerk met de afbeelding 'hittestress’ en 'wateroverlast’. De gebieden
waar voor zowel een hoge kans op hitte als een hoge kans op wateroverlast geldt, kunnen gezien worden
als 'probleemgebieden’. De kans op hitte is veelal op locaties met veel verharding en/of platte daken
(bedrijventerreinen). Locaties met een hoge kans op wateroverlast zijn veel meer verspreid over de
gehele gemeente. Dit resulteert in maatwerk om htttestress en/of wateroverlast locaties aan te pakken

In het collegeprogramrna zijn hiervoor de volgende acties opgenomen
195. Met operatie steenbreek vergroenen we de omgeving en zorgen we ervoor dat water lokaal
opgevangen kan worden. Daarnaast heeft groen een positief effect op hittestress.
196. We gaan concreet aan de slag met hittestress. We gaan meer inzicht creëren in
hittegevoelige plekken; waar zit de hitte, waar is schaduw te vinden en welke plekken zijn koel.
197. We vertalen de opgave op het gebied van hitte naar beleid en maatregelen in de
leefomgeving en gebouwen.

Wij vertrouwen erop dat wij u voldoende hebben geïnformeerd en wij beschouwen de raadstoezeggingen
met ID 2303 en ID 2379 als afgedaan.

Hoogachtend ,

het college van burgemeester en wethouders van Ri#erkerk,

le burgemeester,

/

/

mw, A. Attema

\

Bijlage:
monitoring rapportage Groenvisie


