
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 

● Vragensteller: M.M. Dirks, GroenLinks 

● Onderwerp/vergaderstuk: Startnotitie Visie op ecologie 

● Vergaderdatum: 20 mei 2021 

● Portefeuillehouder: dhr. P. Meij 

● Datum indiening vraag: 17 mei 2021 

● Datum ontvangst antwoord: 20 mei 2021 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Waarom behandelen we de visie op water, groen en ecologie apart en voegen we ze 

niet bij elkaar? 

Antwoord 1 

De wens tot een Visie op Ecologie is voortgekomen uit de Groenvisie. Dit geldt ook 

voor de Visie op Water waar de gemeenteraad tijdens de behandeling van de 

Groenvisie om heeft gevraagd. Inhoudelijk is er zeker een overlap tussen deze twee 

onderwerpen en kan zowel de Visie op Water als de Visie op ecologie gezien worden 

als een verdieping van de Groenvisie. De drie stukken zullen na vaststelling 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Vraag 2 

Hoe worden de visie op ecologie op dit moment al toegepast (bijvoorbeeld bij 

lopende projecten)? 

Antwoord 2 

Op dit moment is er nog geen Visie op Ecologie, daar kan dan ook niet op worden 

teruggevallen. Echter is er met de aanstelling van de ecoloog kennis in huis die ook 



bij projecten wordt ingezet. Hierbij wordt getracht om vanuit de groene ambities, 

opgesteld in de Groenvisie, een actieve bijdrage te leveren. Een goed voorbeeld is 

het project rondom de aanpak van het Oosterpark, waar onder andere wordt ingezet 

op het vergroten van de ecologische waarde. 

Vraag 3 

In het voorstel staat dat groen ‘letterlijk’ op waarde wordt geschat. Hoe en waarom 

wordt dit gedaan? 

Antwoord 3 

In de Groenvisie is dit als ambitie gekozen, mede om er voor te zorgen dat het groen 

in de gemeente niet wordt opgeofferd bij ruimtelijke ontwikkelingen. In de Groenvisie 

is de actie “kennis ontwikkelen inclusieve waarde groen” opgenomen.Door er letterlijk 

een prijskaartje aan te hangen, wordt inzichtelijk wat je qua waarde verliest als er 

voor minder groen wordt gekozen. Natuurlijk staat buiten kijf dat groen ook een 

morele en esthetische waarde heeft.  
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