
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN MARTEN JAPENGA (CHRISTENUNIE), ARIANNE 
RIPMEESTER (PvdA) EN FARAHNAZ FRÄSER (D66/GROENLINKS) INZAKE GROENE 
GEBIEDEN IN RIDDERKERK  
 
Voorgesteld: 3 november 2011 
 
Nr. 2011 – 68 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, Gemeentestukken: 2011 - 127, agendapunt 5, tot het vaststellen van de 
Programmabegroting 2012-2015; 
 
constateert dat:  
 

 Ridderkerk met de Structuurvisie, de Woningbouwstrategie en de nadere uitwerking 
van deze strategie in het Werkboek duidelijk in beeld heeft wat bebouwd gebied 
wordt; 

 daarmee zicht komt op gebieden die voor een duurzame groenfunctie in aanmerking 
komen, zoals daar in ieder geval zijn Bolnes Zuid;  

 open gebieden het risico lopen door hogere overheden te worden geclaimd voor 
allerlei doeleinden die de leefbaarheid in Ridderkerk doen verminderen; 

 
van mening dat: 
 

 de open gebieden open moeten blijven ten behoeve van de leefbaarheid; 
 de open gebieden van een functie moeten worden voorzien die het zo veel mogelijk 

onmogelijk maakt om er iets anders mee te doen dan duurzaam groen en (eventueel) 
niet georganiseerde recreatie; 

 
spreekt uit dat:  
 

 op korte termijn hierover helderheid moet komen binnen de gemeente zodat het 
daarna ook ter kennis kan worden gebracht aan anderen; 

 
verzoekt het college: 
 

 de gebieden die een duurzame groenfunctie hebben of daarvoor in aanmerking 
komen in kaart te brengen en vóór de zomervakantie van 2012 aan de raad voor te 
leggen; 

 daarbij ook aan te geven hoe, zo nodig, tot een daadwerkelijke blijvend groene 
inrichting zou kunnen worden overgegaan;  

 bij de voorbereiding van bestemmingsplannen als uitgangspunt te hanteren dat deze 
gebieden op lange termijn open groengebied blijven; 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Marten Japenga (ChristenUnie)   ………. 
 
Arianne Ripmeester (PvdA)    ………. 
 
Farahnaz Fräser (D66/GroenLinks)  …………. 
 



Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
Voor 21: CU, CDA, LR, D66GL, VVD, PvdA 
Tegen 5: SGP 
 
Afgedaan in de commissie Samen wonen d.d. 13 maart 2014 middels brief d.d. 5 maart 2014 
met kenmerk 8337-BBO 

 

 
 

 


