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Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Pagina 44 punt 12 gaat over het monitoren van verschillende soortgroepen. Moeten we hierbij 

denken aan een soortmanagementplan (SMP) zoals dit door steeds meer gemeenten wordt 

ingezet en heeft de uitkomst van dit onderzoek onderzoek ook impact op eventuele ruimtelijke 

ontwikkeling in Ridderkerk in de (nabije) toekomst? 

Antwoord 1 

Nee, het meetnet dat wordt voorgesteld betreft een steekproefsgewijs onderzoek. Dat betekent 

dat ervoor bijvoorbeeld vleermuizen een x aantal meetpunten wordt vastgesteld, met een zo groot 

mogelijke spreiding binnen de gemeente. Dit geeft een globaal beeld van de aanwezigheid van 

verschillende soorten. En nog belangrijker: het geeft na enkele meetrondes inzicht in hoe de 

verschillende soortgroepen zich ontwikkelen binnen Ridderkerk. Dat is een belangrijke vinger aan 

de pols voor het beheer en het beleid. Zo geeft het informatie die relevant is bij toekomstige 

ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: als van een buurt bekend is dat er veel huismussen 

zitten, kan daar in de plannen al rekening mee worden gehouden; uiteraard wordt er waar nodig 

nog steeds aanvullend onderzoek gedaan.   

Vraag 2 

Indien er sprake is van het uitvoeren van een SMP: Deze onderzoeken zijn kostbaar. Voorziet het 

budget van € 25.000,- per jaar hier voldoende in?  



Antwoord 2 

Een SMP is inderdaad kostbaar. Daarom is het niet realistisch om dit gemeente breed in te zetten. 

Wel wordt er op dit moment onderzocht of een SMP kan worden ingezet voor wijken waar de 

energietransitie de komende tijd actief wordt aangejaagd. Zeker voor particulieren die gaan 

isoleren achten we het van belang dat er voor de maatregelen (bv een spouwmuur laten isoleren) 

onderzoek plaats vindt. Maar voor veel particulieren is het niet bekend dat dit verplicht is. Voordat 

we inwoners actief gaan stimuleren om te gaan isoleren, starten we het liefst met een SMP in een 

hele wijk. Dit geeft ook weer meer informatie over de natuurwaarden in een wijk.  

Vraag 3 

Op pagina 41 wordt gesproken over de ambitie om in 2025 70% van alle gazons ecologisch te 

beheren. Dit is naar onze inschatting een hoge ambitie. Ecologisch beheer betekend dat in een 

groot deel van het jaar het gras langer is dan nu het geval is. Op welke manier krijgen burgers de 

ruimte om naast of binnen de in het rapport aangegeven positieve campagne “Ridderkerk gaat 

voor groen” mee te denken over de locaties in hun buurt of straat waar ecologisch beheer wel of 

niet wenselijk is? 

Antwoord 3 

De focus qua ecologisch beheer ligt vooral op gebieden wat verder van de huizen af, waarbij 

vooral de algemene campagne wordt ingezet. Voor plantsoenen in woonwijken – waar mensen 

zich veel directer bij betrokken voelen – gaan we projecten starten onder de noemer ‘Groene 

parels’. Hierbij wordt samen met de bewoners nagedacht over een nieuwe inrichting en ander 

beheer. Daarbij wordt vooral gekeken naar het gebruik en de functie van het groen. Als mensen 

dit willen behouden wordt daar rekening mee gehouden. Denk aan een stukje gazon om te spelen. 

Een groot deel van de campagne gaat om het verspreiden van de boodschap. We vertellen het 

verhaal waarom we de komende jaren breed inzetten op het verhogen van de biodiversiteit. Maar 

inwoners mogen ook zeker met ideeën komen, graag zelfs! Bij het opstellen van het 

campagneplan wordt hier verder over nagedacht. Voorlopig is het idee om in ieder geval een 

speciaal e-mailadres hiervoor in te richten en daarnaar te verwijzen via de verschillende media-

uitingen. Tevens zijn er plannen voor een update van de website (ridderkerk.nl), waarbij inwoners 

beter worden geïnformeerd over het belang van groen en wat ze zelf kunnen doen.  

Vraag 4 

Pagina 34 punt 15 gaat over het ontharden van particuliere en bedrijfstuinen en ook over het 

ontharden van de openbare ruimte. Dit principe wordt vooral gezien als een kans en 

inrichtingsprincipe bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Op welke manier heeft de  



gemeente Ridderkerk inzichtelijk op welke locaties deze kansen nu al liggen en op welke manier 

kunnen deze kansen als Quick Win’s op korte termijn al verzilverd worden? (Bijvoorbeeld 

vergelijkbaar met een overzicht als bijlage 1.) 

Antwoord 4 

Er is op dit moment geen overzicht van quick-wins. Wel is met een snelle blik op de kaart te zien 

dat er bij de bedrijventerreinen veel grijze daken en buitenruimte is. Daar is de komende jaren 

aandacht voor, zie ook het plan voor de groenste ondernemer van Ridderkerk.  

Gemeente Ridderkerk doet in 2023 mee met het NK-Tegelwippen. Komend voorjaar start hiervoor 

een communicatiecampagne om mensen te stimuleren om te onttegelen. Hiervoor worden ook 

diverse activiteiten in de buurt georganiseerd of wordt aangehaakt bij bestaande activiteiten.  

Vraag 5 

Maatregel 1 op pagina 31 gaat over onze groenblauwe verbindingen. Heeft Ridderkerk inzichtelijk 

op welke plekken deze essentiële verbindingen nog ontbreken en waar deze versterkt kunnen 

worden? Op welke manier worden deze groenblauwe verbindingen nu al als essentieel en 

waardevol meegenomen in het ontwerpproces bij het (opnieuw) inrichten van de openbare ruimte? 

Antwoord 5 

In de visie ‘Groen is onze toekomst’ is reeds een kaart opgenomen met de hoofdgroenstructuur. 

Dit betreft ook de groenblauwe verbindingen.  

De voornaamste ontbrekende verbinding bevindt zich in het centrum. Daar is zo veel verstening 

dat de groene ader die van west (Jhr. van Karnebeekweg) naar oost (Blaak) loopt, wordt 

onderbroken. In het centrumplan is ecologie al integraal onderdeel van de nieuwe 

inrichtingsplannen. Daar wordt de komende tijd verder op ingezet.  

Vraag 6 

Huis en Tuin zijn binnen het maatregelenpakket een belangrijke factor. Maar liefst 50% van het 

groen in Ridderkerk is particulier bezit. Is de campagne “Ridderkerk gaat voor groen” ook 

onderdeel van de wijk -of straat specifieke communicatie rondom aanpassing en nieuwe inrichting  

van de openbare ruimte in een wijk of straat? 

Antwoord 6 

Buurtbewoners worden altijd zo veel mogelijk geïnformeerd over aanpassingen van de 

buitenruimte in hun buurt. Aangezien bij deze aanpassingen nu meer nadruk gaat liggen op het 



ecologische aspect, wordt dat meegenomen in de communicatie. Dit gaat zowel over de 

specifieke maatregelen in de buurt als over het grotere verhaal van Ridderkerk gaat voor groen.  

Op het moment dat er in een buurt een transitie van grotere schaal plaats gaat vinden, worden er 

bordjes geplaatst met informatie en een verwijzing naar de website. Denk aan een groot gazon 

wat wordt omgevormd naar kruidenrijk. Het is niet mogelijk om dit op elke locatie te doen. Maar er 

wordt over de volle breedte aandacht aan deze transitie geschonken. Denk aan nieuwsberichten 

in krant, op de site, via de socials. Op wijkniveau zijn er al gesprekken gaande om in 

samenwerking met de wijkregisseurs dit onderwerp meer aandacht te geven. Zo is er het plan om 

voor lokale evenementen (bv buurttent) fysiek materiaal te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor elk van 

de zes soorten een zuil met daarop: “wat doet de gemeente voor deze soort / wat kan jij doen?” 

Vraag 7 

Punt 2 op pagina 41 gaat over advisering binnen ruimtelijk projecten en ontwikkelingen. Het 

implementeren van een puntensysteem op het gebied van klimaatadaptatie en natuur wordt als 

ambitie voor de komende tijd benoemd. Hoe kan er (meer dan alleen adviserend) op korte termijn 

al voor gezorgd worden dat deze twee thema’s als inrichtingsprincipe meegenomen gaan worden 

in het ontwerpproces of reeds bestaande plannen en dat deze principes niet ondergeschikt raken 

aan andere “hardere” belangen en normen op het gebied van inrichting van de openbare ruimte? 

Antwoord 7 

De afgelopen twee jaar is ecologie al ruimschoots meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen. De 

groenvisie gaf daar al wat handvaten aan, om het belang te borgen. Maar dat hopen we met 

bijvoorbeeld een puntensysteem nog beter te borgen. 

Vraag 8 

Inrichting van de openbare ruimte op een manier die recht doet aan de issues van de tijd waarin 

we leven (klimaatadaptatie, biodiversiteit, ecologie etc.)  brengen vaak ook hogere beheerkosten 

met zich mee. Dreigende stijging van deze beheerkosten kan in veel gevallen vertragend werken 

bij het benutten van kansen op dit gebied. Op welke wijze wordt hier op dit moment mee 

omgegaan binnen Ridderkerk en zijn er voor de komende jaren voldoende middelen beschikbaar 

om ook deze mogelijke stijging van beheerkosten op te vangen? 

Antwoord 8 

Areaalwijzigingen en wijzigingen in de beheermaatregelen worden verwerkt in het beheersysteem 

en worden jaarlijks ‘vertaald’ naar benodigde budgetten voor de komende begroting. Bij grote 

budgetwijzigingen zal dit vooruitlopend via de P&C-cyclus (turap, voorjaarsnota) voorgelegd 

worden aan het bestuur. 



Vaak is ecologisch beheer niet per se duurder dan traditioneel beheer. Wel kunnen er extra kosten 

gepaard gaan met de omvorming. Daarin is voor de komende 4 jaar voorzien in dit raadsvoorstel.  

Vraag 9  

Zijn er resultaten bekend van Operatie Steenbreek van de afgelopen jaren? Het is bekend dat er 

900 gratis bomen zijn uitgedeeld, maar hoeveel subsidie is er bijvoorbeeld vorig jaar aangevraagd 

voor het vergroenen van tuinen? 

Antwoord 9 

Door personeelsgebrek heeft Steenbreek de afgelopen twee jaar op een laag pitje gestaan. 

Gelukkig is er onlangs een extra medewerker aangetrokken die onder andere dit onderwerp weer 

de benodigde aandacht gaat geven. O.a. door actieve deelname aan het NK-Tegelwippen.  

In de raadsinformatiebrief (Groenvisie- monitoringsrapportage en probleemgebieden) van 2 

december 2022 is in de bijlage info verstrekt over o.a. de subsidieaanvragen. In 2022 is voor € 

18.385,48 aan subsidie aangevraagd. Op grond van de subsidieregeling Vergroenen particuliere 

tuinen Ridderkerk wordt hierover € 9.192,74 (50%) vergoed. 

Vraag 10 

De informatieavond voor inwoners over ecologie is niet doorgegaan wegens gebrek aan 

belangstelling. Hoe ver van tevoren en op welke manier is de uitnodiging voor deze 

informatieavond gecommuniceerd naar onze inwoners? 

Antwoord 10 

De aankondiging heeft 1 én 2 weken van tevoren in de Blauwkai gestaan. De informatievond zou 

12 oktober 2021 digitaal plaatsvinden. Er was ook ondersteunde berichtgeving op de website, 

social media en www.onzetoekomstisduurzaam.nl. Daarnaast hebben diverse mensen – die in de 

enquête over de groenvisie in 2019 hun mailadres hebben achtergelaten om in de toekomst nog 

een keer mee te denken – een persoonlijke e-mail gekregen met de uitnodiging.  

Er waren drie aanmeldingen. Twee van de drie hadden interesse in een persoonlijk gesprek met 

de ecoloog en wethouder. Dit heeft uiteraard plaatsgevonden.  

Vraag 11 

Wat gebeurt er over 4 jaar met deze visie? Hoe wordt voorkomen dat de visie over 4 jaar van tafel 

wordt geveegd en de investeringen en moeite die in deze visie is/wordt gestoken en uit deze visie 

voortkomt teniet worden gedaan? Immers, vele plannen in deze visie en de gewenste 

gedragsverandering kunnen niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden. 

http://www.onzetoekomstisduurzaam.nl/


Antwoord 11 

Werken vanuit Ecologie wordt tussentijds geëvalueerd in 2024. De eindevaluatie vindt in 2026 

plaats. De gemeenteraad wordt hierin meegenomen. De evaluatie zal gepaard gaan met een 

advies voor de toekomst. Het is aan de gemeenteraad om dit advies over te nemen en de indien 

nodig de beschikbare financiële middelen beschikbaar te stellen. 
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