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Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Op blz. 3 van het voorstel stelt u voor om het investeringsvolume voor duurzaamheid 

te verhogen naar 150000 euro. Voor het CDA wordt het niet duidelijk waarvoor dit 

bedrag exact gebruikt wordt, kan u dit nader toelichten? 

Antwoord 1 

In de bijlage is de begroting opgenomen. In de begroting zijn de kosten per jaar per 

thema uiteen gezet. Onder de kosten staan de dekkingen. Eén van de dekkingen 

betreft het bedrag van €150.000,-. Met dit bedrag worden alle kosten voor de 

klimaatvisie gedekt. Zo ook de producten voor milieu. Milieu maakt een aantal 

producten met een cyclus van 5 of 10 jaar, zoals de geluidbelastingkaarten. Eerder 

werden de kosten voor het maken van deze producten separaat begroot. In het 

kader van de Klimaatvisie zijn ook deze kosten meegenomen en daarmee gedekt.  

Vraag 2 

Op blz. 3 van het voorstel stelt u daarnaast voor om de reserve voor de warmtevisie 

te veranderen naar een reserve voor de klimaatvisie. Klopt het dat deze reserve nu 

voor meer doelstellingen gebruikt kan worden en gaat dit niet ten koste van de 

warmtevisie? 



Antwoord 2 

Dit is correct. In 2020 is er een reserve Warmte opgericht in de begroting 2021. Met 

de kennis van toen is er een raming gemaakt voor de uitvoering van de warmtevisie. 

Gaandeweg in de ontwikkeling van deze Klimaatvisie en het hebben van meer inzicht 

bij de uitwerking van alle thema’s is er een her calculatie gemaakt.  

Vraag 3 

Op blz. 13 van de klimaatvisie geeft u aan o.a. regulerend op te treden wanneer een 

woning nog het energielabel E, F of G heeft (doelstelling in 2030 zijn er geen 

woningen meer met energielabel E, F of G). Kan u toelichten op welke manier u 

regulerend wilt gaan optreden wanneer er sprake is van 1 van de energie labels bij 

een woning na 2030?  

Antwoord 3 

In de eerste plaats is dat stimuleren en faciliterend, zoals we dat nu ook doen. Er 

komt echter steeds meer landelijke regelgeving, zoals de minimale labels voor 

kantoorgebouwen en huurwoningen. En nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de 

BENG-norm (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Het verduurzamen van woningen / 

vastgoed blijft de verantwoordelijkheid van eigenaren, maar we sluiten niet uit dat we 

op natuurlijke momenten in de toekomst duurzaam gedrag meer en meer kunnen 

aanmoedigen, waaruit nog zal moeten blijken welke (landelijke) tools er voor handen 

zijn.  

Vraag 4 

Er is een vaker gesproken van een zonnepark in Bolnes (Tussen de Rotterdamse 

weg, A38 en Knooppunt Ridderkerk). Kan u aangeven wat de huidige stand van 

zaken is rondom de mogelijk komst van dit zonnepark? 

Antwoord 4 

De grondeigenaren hebben gesprekken gevoerd met een ontwikkelaar, maar tot 

heden heeft dit nog niet geleid tot een initiatief.  

Vraag 5 



We hebben een sterke ambitie om de CO2 in Ridderkerk te verminderen. Hierbij is 

een groot gedeelte van de CO2 in Ridderkerk afkomstig van de snel- en vaarwegen 

rondom Ridderkerk. Op welke manier wilt het college de CO2 vanaf deze snel- 

vaarwegen aanpakken? 

Antwoord 5 

We sluiten hierbij aan bij de landelijk en regionale aanpak, zoals het stimuleren van 

elektrische rijden. De regionale aanpak is verwoord in het Programma Duurzame 

Mobiliteit. Daarin staan de maatregelen die de 23 gemeenten en de MRDH 

organisatie nu en binnen afzienbare termijn nemen om een duurzame regio met 

schoon, stil en energiezuinig vervoer te creëren. Voorbeelden zijn: het verduurzamen 

van goederenvervoer en woon- werkverkeer, het verbeteren van het fietsnetwerk, het 

toekomstbestendig maken van het openbaar vervoer en het doen aansluiten van 

mobiliteitsdiensten op de reisbehoeften.   

Vraag 6 

Kan het college aangeven of er bij het opstellen van deze klimaatvisie gedacht is aan 

een subsidie voor zonnepanelen en welke voor- en nadelen ziet het college rondom 

een mogelijke subsidie voor zonnepanelen? 

Antwoord 6 

De overstap naar een betaalbare en duurzame energievoorziening moet voor 

iedereen mogelijk zijn. Financieringsarrangementen zijn daarbij onontbeerlijk. Bij 

voorkeur op landelijk niveau, maar waar nodig doen we lokaal wat lokaal kan, zoals 

met de stimuleringsregeling Duurzaamheid. Dit is een revolverend fonds. Een 

subsidie voor zonne-energie heeft niet de voorkeur. Zonnepanelen op particuliere 

woningen renderen voldoende om de autonome groei door te laten gaan, mede door 

het recht op btw teruggave en de salderingsregeling. Voor ondernemers met grote 

daken ligt dat anders, maar daarvoor is er een landelijke subsidie beschikbaar 

(SDE++).  

Vraag 7 

Op welke manier is het college van plan de bereikte doelstellingen te monitoren? 

Bijvoorbeeld op welke manier(en) houden we als Ridderkerk bij hoeveel extra 



duurzame energie we in Ridderkerk opwekken en wordt hierin meegenomen welke 

stappen we de afgelopen jaren al hebben gemaakt? 

Antwoord 7 

Halfjaarlijks stellen we een voortgangsrapportage op. In de voortgangsrapportage 

nemen we een klimaatmonitor op om resultaten en effectiviteit te kunnen 

meten. De landelijke klimaatmonitor van Rijkswaterstaat voorziet decentrale 

overheden van informatie over trends en voortgang. De klimaatmonitor toont enorm 

veel data, zoals het energieverbruik (van woningen, bedrijven, de gehele gebouwde 

omgeving), het aandeel hernieuwbare energie, de CO2 uitstoot, de CO2 uitstoot van 

verkeer en vervoer en van scholen, cultuur, sport en recreatie. Het dashbord is 

openbaar en in te zien via DASHBOARD - Ridderkerk (databank.nl).   

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard
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