
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 

• Vragensteller: Victor Mijnders 

• Onderwerp/vergaderstuk: Werken vanuit ecologie 

• Vergaderdatum: 12 januari 2023 

• Portefeuillehouder: P. Meij 

• Datum indiening vraag: 9 januari 2023 

• Datum ontvangst antwoord: 12 januari 2023 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

U geeft aan dat de subsidieregeling 'vergroenen van particulieren tuinen' wordt aangepast. Wat 

wordt er specifiek aangepast een de subsidie? 

Antwoord 1 

De huidige subsidieregeling geeft o.a. subsidie (50% met een maximum subsidiebedrag van € 

350,-) voor het wijzigen van verharding naar groen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in 

het aanleggen van gras of - en dat is ecologisch en qua biodiversiteit beter - de aanplant van 

struiken en/of bomen.  

Hierop willen wij de subsidieregeling aanpassen. Voor het stimuleren van de aanplant van struiken 

en/of bomen denken wij aan een subsidie van 75% of 100%. Het maximum subsidiebedrag blijft € 

350,-. Een lijst met geschikte struiken en bomen wordt hiervoor opgesteld. 

Tevens willen wij subsidie verstrekken voor het wijzigen van gras naar de aanplant van struiken 

en/of bomen. 

Vraag 2 

U heeft het in de visie op blz. 6 over overlast door plaagsoorten en hierbij wordt alleen de mug 

genoemd. In verschillende gemeente is er overlast van o.a. verschillende kreeftsoorten die een 

negatieve impact hebben op de biodiversiteit. In hoeverre is er in beeld gebracht/ wordt er vanuit 



deze visie ingezet om biodiversiteit die een negatieve impact heeft (zoals bijvoorbeeld een 

kreeftsoort of Japanse Duizendknoop) te bestrijden? 

Antwoord 2 

De afgelopen jaren is er landelijk en lokaal steeds meer aandacht voor invasieve exoten, zoals de 

Amerikaanse rivierkreeft. Deze soort wordt op dit moment niet gevolgd binnen de gemeente. 

Overigens is deze rivierkreeft ook erg lastig te bestrijden. Voor de Japanse duizendknoop en 

Reuzenbereklauw is grotendeels bekend op welke locaties die in de Ridderkerk voorkomt, deze 

worden ook bestreden. De komende jaren blijven we de ontwikkelingen volgen.  

Vraag 3 

Onder andere de Laatvlieger is een kwetsbare/ bedreigde diersoort die is waargenomen in 

Ridderkerk. Is er bekend welke kwetsbare/ bedreigde diersoorten er in Ridderkerk zijn 

waargenomen en in hoeverre is het verstandig om juist extra in te zetten voor deze 

kwetsbare/bedreigde diersoorten? 

Antwoord 3 

Er is in 2014 een natuurwaardenkaart opgesteld voor Ridderkerk, waarbij veel beschermde 

diersoorten in kaart zijn gebracht. Deze kaart is daarna niet meer bijgewerkt. Uiteraard is er wel bij 

ruimtelijke ontwikkelingen aanvullend onderzoek gedaan naar beschermde flora en fauna waar 

nodig. Er is op dit moment behoefte aan meer detail informatie. In Werken vanuit Ecologie is 

daarom het opzetten van een meetnet opgenomen waarmee we de komende jaren verschillende 

soortgroepen gaan onderzoeken. 

Het centrale idee in Werken vanuit Ecologie is om de basis voor ecosystemen beter op orde te 

brengen. Zo zorgen we er voor dat een breed palet aan soorten het beter krijgen, ook bedreigde 

soorten. 

Vraag 4 

U geeft aan in de visie dat zelfs de meest kleine gebieden (wanneer goed ingericht) een goede 

impact kunnen hebben op de ecologie en biodiversiteit in Ridderkerk. In hoeverre is er hierbij ook 

nagedacht over snippergroen en of het verstandig is om stukken groen te verkopen, terwijl deze 

ook ingezet kunnen worden ten gunste aan de biodiversiteit in Ridderkerk. 

Antwoord 4 

Daar is reeds over nagedacht bij het opstellen van de Groenvisie. In de visie ‘Groen is onze 

toekomst’ staat dat we percelen snippergroen koesteren en meer betekenis willen geven (pagina 

61). Er wordt gewerkt aan een Beleidsnota Snippergroen om dit te bekrachtigen.  
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