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Gemeenteraad
11 april 2019

Geadviseerd besluit
1. de Startnotitie Integrale Visie per wijk  op groen in de openbare ruimte 2020- 2024 vast te stellen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
In het collegeprogramma 2018-2022 is het thema “meer en kwalitatief beter groen” opgenomen.

Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de huidige kwaliteit van het groen en de mogelijkheden 
van meer kwalitatief groen per wijk. 

Rekening moet daarbij gehouden worden met alle opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, 
energietransitie, luchtkwaliteit, biodiversiteit en kwaliteit van het openbaar groen.

Beoogd effect
Het vastleggen van de huidige waarde van het openbaar groen en een visie per wijk om meer en 
kwalitatief beter groen te realiseren.

Relatie met beleidskaders
 Omgevingsvisie Ridderkerk

 Het collegeprogramma 2018-2022

Argumenten
1.1 Met het opstellen van de visie geven wij uitvoering aan het collegeprogramma.

Eén van de thema’s uit het collegeprogramma is “meer en kwalitatief beter groen”. Met de visie zorgen 
wij er voor dat de waarde van openbaar groen en het belang van meer en kwalitatief beter groen 
wordt vastgelegd. Het openbaar groen wordt hiermee een belangrijke afwegingsfactor bij nog te 
maken beleidskeuzes over het aanpassen en inrichten van de schaarse openbare ruimte voor de 
ontwikkelingen als gevolg van de klimaatverandering en energietransitie.

Overleg gevoerd met
N.v.t

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
Hieronder is de globale planning opgenomen om te komen tot de Integrale Visie per wijk op groen in 
de openbare ruimte. 

1.  april                 Besluitvorming Startnotitie door de gemeenteraad.
2.  mei-juni           Overleg voeren met klankbordgroep en inwoners.
3.  juli-augustus    Verwerken gegevens tot een concept Integrale Visie.
4.  september       Concept Integrale Visie vaststellen door het college.
5.  sept-okt.          Overleg met klankbordgroep en inwoners over de concept Integrale Visie.
6.  oktober            Concept Integrale Visie voor overleg in Commissie Samen wonen.
7.  okt-nov.           Verwerken consultaties klankbordgroep, inwoners en raadsleden in de 

Integrale Visie.                      
8.  december        Integrale Visie voorleggen aan het college.
9.  januari 2020    Bespreking  in reguliere commissievergadering Samen wonen.

10.  januari 2020    Besluitvorming Integrale Visie door de gemeenteraad.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
Dekking binnen bestaand budget.
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Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
De visie draagt volledig bij aan duurzaamheid door het behoud, de vermeerdering en de kwalitatieve 
verbetering van het openbaar groen.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het is belangrijk dat, waar mogelijk, adviesgroepen, inwoners, bedrijven, scholen etc. mee kunnen 
denken over de visie op de toekomstige groene inrichting van de openbare ruimte. Om te weten wat er 
speelt moeten ze dus goed geïnformeerd worden. In de startnotitie gaan we hier uitvoeriger op in. 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 2020-2024  
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
11 april 2019

Zaaknummer:
50850

Onderwerp:
Startnotitie Integrale Visie  per 
wijk op groen in de openbare 
ruimte 2020-2024

Commissie Samen wonen
28 maart 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 5 maart 2019,

BESLUIT:

1. de Startnotitie Integrale Visie per wijk  op groen in de openbare ruimte 2020- 2024 vast te stellen.


