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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Startnotitie Visie op Water

College van burgemeester 
en wethouders 
1 december 2020

Zaaknummer
215614
 

Portefeuillehouder
P. Meij

Commissie Samen wonen 
7 januari 2021

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
m.heijboer@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
21 januari 2021
 

Geadviseerd besluit
1. De Startnotitie Visie op Water vast te stellen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Om de ambities vanuit de groenvisie te kunnen realiseren is op een aantal vlakken verdieping nodig. 
De Visie op Water beschrijft hoe vanuit oppervlaktewater invulling kan worden gegeven aan de 
ambities van de groenvisie en beschrijft daarin de functie, het gebruik en de beleving van het water.

Beoogd effect
Realiseren van een Visie op Water die kadervormend is voor toekomstige uitvoeringsplannen. 

Relatie met beleidskaders
Omgevingsvisie Ridderkerk

Collegeprogramma 2018-2022

Groenvisie ‘Groen is onze toekomst’

Gemeentelijk rioleringsplan

(concept) Klimaatvisie 'de route naar 2050'

Argumenten
1.1. De Visie op Water wordt een aanvullend document op de door uw raad vastgestelde groenvisie. 

Door het aspect water nader uit te werken kunnen de ambities sneller worden bereikt. 

1.2. Er wordt gehoor gegeven aan de wens van uw raad.

Tijdens de behandeling van de groenvisie in uw gemeenteraad is nadrukkelijk gevraagd om een visie 
op water. 

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t. 

Uitvoering/vervolgstappen
Allereerst vindt inventarisatie en bestudering plaats van beschikbare informatie. De opbrengst van de 
inventarisatie wordt geanalyseerd en gekoppeld aan de ambities uit de groenvisie. Daarbij wordt 
telkens onderscheid gemaakt tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. 

De Visie op Water wordt uiterlijk in de raad van 16 december 2021 ter besluitvorming voorgelegd. 

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
Dekking binnen bestaand budget.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
Het gaat om een duurzame instandhouding en verbetering van het watersysteem door een visie te 
maken op gebied van waterkwaliteit, biodiversiteit in het water en op de oevers, doorstroom van water 
in het watersysteem, mogelijkheden van waterberging en waterbuffering, vissen, zwemmen en andere 
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vormen van recreëren. Daarbij wordt de invloed van droogte, verzilting en piekbuien op het 
watersysteem in Ridderkerk in ogenschouw genomen, evenals de invloed van het beheer en 
onderhoud op de genoemde aspecten. 

Communicatie/participatie na besluitvorming
De visie wordt opgesteld met betrokkenheid van: 

Bewoners (lijst van bewoners die willen blijven meedenken n.a.v. groenvisie)

Wijkoverleggen

Natuurvereniging IJsselmonde

Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid 

Jongerenraad

Waterschap Hollandse Delta

Hengelsportvereniging ERHV De Waal

Staatsbosbeheer

Stichting Zuid-Hollands Landschap

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

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

 

Bijlagen
1. Startnotitie Visie op Water.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
21 januari 2021

Zaaknummer:
215614

Onderwerp:
Startnotitie Visie op Water

Commissie samen wonen
7 januari 2021

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 1 december 2020,

BESLUIT:

1. De Startnotitie Visie op Water vast te stellen.


