
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 
• Vragensteller: Robert Kooijman  

• Onderwerp/vergaderstuk: Zienswijze begroting 2022 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 

• Vergaderdatum: 20-05-2021 

• Portefeuillehouder: Peter Meij 

• Datum indiening vraag: 20 mei 2021 

• Datum ontvangst antwoord: 20 mei 2021 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Bij de voorbereiding op aanpak Oosterpark wordt er gesproken over vergaande 

beheersmaatregelen zoals het dunnen van het bomenbestand van het Oosterpark om gezonde 

bomen meer ruimte te geven en diversiteit te laten ontstaan.  

Is dit een maatregel die binnen het beheer van NRIJ valt en ook met die gelden kan worden 

uitgevoerd of worden hier eigen (extra) Ridderkerkse middelen voor ingezet?  

 Antwoord 1 

Deze beheersmaatregelen worden in fases uitgevoerd, die voor een (beperkt) deel overlappen 

met regulier beheer van het Oosterpark. Dit staat voor 2024 weer in de planning. Wij werken nauw 

samen met Staatsbosbeheer om dit met elkaar goed door te nemen en zoveel mogelijk werk met 

werk te maken.  

Als het gaat om puur het dunnen van het bomen bestand dan zijn de kosten hiervoor uiteraard 

voor NRIJ, maar structuurwijzigingen (zoals vorming van mantelzomen) dan is de gemeente 

hiervoor kostendrager. 

Vraag 2 

Enerzijds ligt er een bezuinigingsopgave, en anderzijds zijn er (ambitieuze) doelstellingen.  

In hoeverre staan doelstellingen, die stuk voor stuk voor Ridderkerk belangrijk zijn, met de 

voorgestelde begroting onder druk? 



Antwoord 2 

Er wordt komende periode gekeken in hoeverre doelstellingen onder druk staan. De ene 

bezuiniging heeft daarop minder effect dan de andere.  

Zo zal het vervangen van een harde beschoeiing door een goedkopere natuurvriendelijke oever 

niet veel negatief effect hebben op beleving, faciliteiten en natuur. Het weghalen van een 

ongebruikt deel van een parkeerplaats evenmin. Maar de vraag is hoever we komen met 

‘makkelijke’ maatregelen. Dat wordt nu nog onderzocht.   
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