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Bijlage RIB Groenvisie 2020-2024;  monitoring rapportage periode 2020-2022 (650659) 
 

                                                                                           

Status  

  Gereed   In uitvoering; doorlopend   In voorbereiding   Nog starten 

 

No Actie Planning Status 

 1 
Aanpassen onderhoud openbare ruimte van 
beeldkwaliteit naar frequentie.     2020 2021-2024 In uitvoering; is doorgevoerd. 

 

No Actie Planning Status 

 2  Ander maaibeleid. 2020 2021-2024 
In uitvoering sinds 2020. Aanpassing 
wordt gefaseerd doorgevoerd. 

Het maaibeleid wordt in ‘Werken vanuit ecologie’ nader uitgewerkt. 

 

No Actie Planning Status 

 3  Onderzoek ongeregistreerd grondgebruik.  2021-2024 Is in uitvoering.  

 

No Actie Planning Status 

 4  Snippergroen beleid.  2021-2024 

Nieuw beleid wordt opgesteld. 
Besluitvorming naar verwachting in 
het 1e kwartaal 2023. 

 

No Actie Planning Status 

 5  Aanvullen Groene kaart met groenambities.  2021-2024 1e kwartaal 2023 is de kaart gereed. 

Met deze kaart kan het verloop van de hoeveelheid groen en kwaliteit daarvan jaarlijks inzichtelijk gemaakt worden. 

 

No Actie Planning Status 

 6  Kennis ontwikkelen inclusieve waarde groen. 2020 2021-2024 
Nog niet in uitvoering. Koppeling met  
actie 7. 

 

No Actie Planning Status 

 7 

 Ontwikkelen en vaststellen nieuw kapbeleid   
 bomen en compensatie bomen inclusief 
 aanpassing APV.  2021-2024 

Nieuw beleid in voorbereiding. 
Verwachting vaststelling 3e kwartaal 
2023. 

Het huidige beleid kent de zogenaamde herplantplicht. Voor het nieuwe kapbeleid wordt meer waarde toegekend aan de 
bestaande (oudere) bomen waardoor - zoals in de Groenvisie is aangegeven - de kap van één boom kan resulteren in 
herplant van meerdere bomen. In stedelijk gebied is hier echter niet altijd ter plaatse ruimte voor. Een bomenfonds kan 
hiervoor ingesteld worden als een soort vangnet waar de waarde van de niet te herplanten boom in wordt gestort waaruit 
de gemeente later en op een andere locatie alsnog overgaat tot herplanten. In plaats daarvan wordt nagedacht of 
compensatie in de vorm van heesters/ struiken een mogelijkheid is in plaats van het bomenfonds. 

 
 

No Actie Planning Status 

 8  Actief uitdragen Visie 2020 2021-2024 Doorlopend. 

Dit is de afgelopen jaren met name intern uitgedragen. De Groenvisie en daarmee de ambities vanuit de Groenvisie 
worden bij reconstructies/ projectontwikkelingen zowel vanuit de gemeente, Wooncompas of marktpartijen meegenomen in 
de besprekingen. In de Blauwkai wordt in het voor- en najaar aandacht besteed aan de subsidieregeling Vergroenen 
Particuliere Tuinen Ridderkerk 2021-2024. Tevens wordt deze regeling onder de aandacht gebracht van de inwoners die 
een brief ontvangen over voorgenomen ingrijpende maatregelen in de woonstraat.  

 

No Actie Planning Status 

 9  Inzetten educatie op scholen. 2020 2021-2024 
Gekoppeld aan NME medewerker. 
Per 1 september 2022 in dienst. 
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No Actie Planning Status 

 10  Onderzoek stimuleringsprogramma voor inwoners. 2020 2021-2024 

Subsidieregeling Vergroenen 
particulier tuinen Ridderkerk 2021-
2024 is vastgesteld en in uitvoering 
sinds maart 2021. 

 

No Actie Planning Status 

 11 
Onderzoek stimuleringsprogramma voor bedrijven/ 
ondernemers. 2020 2021-2024 

Nog geen concrete regeling 
opgesteld. Initiatieven worden 
individueel beoordeeld. 

In het nog vast te stellen document ‘Werken vanuit ecologie’ wordt hiervoor een campagne voorgesteld. 

 

No Actie Planning Status 

 12 
 Inhuur/ aanschafkosten tbv. bovengenoemde 
acties.  2021-2024 

Landschapsarchitect ook in gehuurd 
in 2021-2022 voor o.a. acties 5 en 7.  

 

No Actie Planning Status 

 13  Inhuur tbv. uitrol van de Groenvisie. 2020  

Landschapsarchitect is hiervoor 
ingehuurd. 

Bij het opstellen van de Groenvisie en met name na vaststelling van de Groenvisie is de landschapsarchitect betrokken bij 
het implementeren van de Groenvisie binnen de bedrijfsprocessen. Tevens draagt de landschapsarchitect zijn kennis 
vanuit de Groenvisie over om de uitwerking daarvan te verwerken in het document ‘Werken vanuit ecologie’.  

 

No Actie Planning Status 

 14 
Drukkosten Groenvisie na vaststelling in 
boekvorm. 2020  

Niet voor gekozen. Document is 
digitaal beschikbaar. 

 

No Actie Planning Status 

 15  Inhuur ecoloog. 2020 2021-2024 
Ecoloog is ingehuurd sinds 
september 2020. 

 

No Actie Planning Status 

 16  Kosten analyses/monitoring.  2021-2024 
Analyses worden door de ecoloog 
opgesteld. 

Specifieke monitoring wordt in de uitwerking ‘Werken vanuit ecologie’ opgenomen. 

 

No Actie Planning Status 

 17  Gebruik kruiden/bloemenmengsels  2021-2024  Is in uitvoering. 

Als voorbeeld: Onlangs toegepast onder de lindes aan de Havenstraat. Dit tevens als luizenbestrijding in de bomen. 
Dokhof: omvormen grasberm naar berm met bloembollen en bloemrijke kruiden. 

 

No Actie Planning Status 

 18  Opstellen bomenlijst. 2020  Gereed. In 2020 opgesteld. 

Lijst is dynamisch en gekoppeld aan wenselijkheid vanuit de ecologie. 

 

No Actie Planning Status 

 19  Actie gratis bomen.  2020 2021-2024 
Elk najaar uitgevoerd. 2020, 2021 en 
2022. 

In vervolg op de eerste actie in 2019 (Drievliet; 200 bomen) is de actie voortgezet met bomen van kleinere afmetingen. 
In 2020 Wijk Oost; 185 bomen. 
In 2021 Wijk Zand en Slikkerveer; 235 bomen. 
In 2022 Wijk West, Bolnes en Centrum; 246 bomen. 
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No Actie Planning Status 

 20  Actie Steenbreek. 2020 2021-2024 

Doorlopend. Wordt nieuw leven in 
geblazen door de nieuwe NME 
medewerker per 01-09-2022. 

Bijvoorbeeld tijdens de Duurzaam Wonen Beurs van 29 oktober jl. was er aandacht voor actie Steenbreek.  

 

No Actie Planning Status 

 21 
Bijdrage initiatieven bedrijven/ondernemers; 
Vergroeningsfonds.    2020 2021-2024 Zie 11. 

 

No Actie Planning Status 

 22 

Bijdrage initiatieven inwoners, 
woningbouwcoöperatie, VvE’s; 
Stimuleringsprogramma. 2020 2021-2024 Zie 10. 

Bijdrage initiatief bewoners: Slingehof (uitgevoerd). 
Wooncompas                     : Plantjes om uit te delen.  
Stichting Present                : Sociaal Tuinieren. 
Bijdrage VVE’s                   : Drierivierenlaan (verzoek meedenken en bijdragen aan het vergroenen van het  
                                             versteende gebied). 
Stimuleringsprogramma     : Subsidie Vergroenen Particuliere Tuinen Ridderkerk 2021-2024. 
Tot medio oktober 2022: 79 aanvragen waarvan 8 afgewezen. Inmiddels 57 uitgevoerde acties die resulteren in ca. 567 
m2 sedum daken, ca. 3.900 liter inhoud regentonnen, ca. 175 m2 groen in plaats van verharding, ca. 33 m1 groen in plaats 
van een schutting en ca. 80 m2 waterdoorlatende verharding in plaats van dichte verharding.  

 

No Actie Planning Status 

 23  Bijdrage groene schoolpleinen. 2020 2021-2024 
Bijdrages worden gegeven na 
indienen initiatief van scholen. 

Voorafgaand aan de vaststelling van de Groenvisie zijn 6 schoolpleinen vergroend. Er zijn geen nieuwe aanvragen voor 
groene schoolpleinen binnengekomen. Komende periode worden de mogelijkheden nogmaals onder de aandacht gebracht 
bij scholen. Inmiddels zijn twee van de drie Tiny Forest aangelegd.  

 

No Actie Planning Status 

 24 Bijdrage initiatief voortgezet onderwijs. 2020 2021-2024  Nog geen bijdrages verstrekt. 

Het Gemini college heeft in het ontwerp van de buitenruimte bij de nieuwe school rekening gehouden met veel gevarieerd 
groen. Overleg is gevoerd met het Farel College op initiatief van de voormalige kinderburgemeester. Aldaar is het idee om 
schoolplein te vergroenen omarmd. Uitvoering is nog niet gepland. 

 

No Actie Planning Status 

 25 
Omvormen groenvakken in woongebieden buiten 
de geplande projecten. 2020 2021-2024 

Doorlopend.  Groenbeheerder en 
ecoloog nemen initiatief. 

Niet alleen in woongebieden maar ook in bedrijventerreinen worden omvormingen doorgevoerd. 
Voorbeeld: Kolenbranderstraat; aanpassingen aan de onderbeplanting tussen trottoir en bedrijven. 

 

No Actie Planning Status 

 26 
Aanpassen soort en grootte van bomen grotere 
groeiplaatsen in woongebieden buiten projecten .   2020 2021-2024 

Doorlopend.  Groenbeheerder en 
ecoloog nemen initiatief. 

Het beheersysteem geeft de volgende gegevens aan over de Ridderkerkse bomen waarvan de gemeente eigenaar en/of 
beheerder is: 
Januari 2020: 18.155. 
Januari 2021: 18.395. 
Januari 2022: 18.540. 
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No Actie Planning Status 

 27  Verbeteren hoofdgroenstructuur.  2021-2024 
Doorlopend.  Groenbeheerder en 
ecoloog nemen initiatief. 

Acties 25, 26 en 27 worden veelal in combinatie uitgevoerd. 
Te noemen zijn de aanpassingen van het groen in de hoofdgroenstructuur langs de Koolmees en de Visvliet. 
 
Acties 25 en 26 betreffen locaties waar geen projecten binnen enkele jaren in voorbereiding komen. 

 
De ambities van de Groenvisie worden in de voorbereiding van de volgende projecten meegenomen. 
In de Turaps 2022 is daarvoor extra budget aangevraagd:  

 
- Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan en Aanpassen Voet- fietspad Donkersloot-Vondellaan 
Infrastructurele maatregelen zijn nodig om waar mogelijk de hoofdgroenstructuur te behouden en deels in beide projecten 
te compenseren.  
 
- Rehabilitaties wegen 
Het gaat naast specifiek budget voor extra groen ook om eventuele infrastructurele aanpassingen om aanwezig groen te 
behouden. In 2022 zijn de volgende projecten in voorbereiding: 
- Bloemenbuurt (Oudelandseweg en Goudsbloemstraat).  
- West fase 1. 
- West fase 2.  
- Scheldeplein fase 1 (Haringvliet/Volkerakhof). 
- Markstraat/ Dintelstraat. 
 
Voor de komende jaren is eveneens budget om de ambities uit de Groenvisie te borgen bij het budget voor rehabilitatie 

van wegen opgenomen.  

 
 

 
 
 


