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 Betreft: Stand van zaken Visie op Ecologie en Visie op Water 

Geachte raadsleden, 
 
In uw raadsvergaderingen van respectievelijk 21 januari en 7 juni jl. heeft u de startnotities voor de Visie 
op Water en de Visie op Ecologie vastgesteld. Beide visies borduren voort op de vorig jaar vastgestelde 
Groenvisie ‘Groen is onze toekomst’. De drie beleidsnota’s tezamen vormen straks een compleet kader 
waarmee we een goede invulling kunnen geven aan de inrichting van de openbare ruimte op het gebied 
van groen, water en ecologie. Dat geldt zowel voor nieuwe inrichting als voor veranderingen in de 
openbare ruimte als gevolg van herinrichtingen, renovatie of maatregelen voor klimaatadaptatie.  
 
In deze brief informeren wij u over de stand van zaken, de planning en onze deelname aan het ‘Project 
Wildcamera’.  
 
Stand van zaken 
Er is een projectgroep ingericht die beide visies ambtelijk voorbereidt. De projectgroep stelt eerst de Visie 
op Ecologie op, omdat deze zowel groen- als wateraspecten bevat. Daarna volgt de Visie op Water.  
 
De afgelopen maanden is gewerkt aan de Visie op Ecologie met als doel: het opstellen van een praktisch 
toepasbaar document, maar wel met de juiste theoretische onderbouwing. De rode draad is een aantal 
‘icoonsoorten’ die de komende jaren centraal komen te staan. Icoonsoorten zijn diersoorten die als 
indicator fungeren voor de biodiversiteit in Ridderkerk. Als er voldoende geschikte plekken zijn voor deze 
soorten om voedsel te vinden, te verblijven, zich voort te planten en zich te verplaatsen, neemt de soort in 
aantal toe. Hiervoor moet de openbare ruimte anders worden ingericht of anders worden beheerd. Niet 
alleen de icoonsoorten profiteren hiervan, diverse andere soorten liften hier in mee.   
 
Om de juiste invulling te geven aan de Visie op Ecologie zijn ideeën en inzichten uitgewisseld met o.a. 
Natuurvereniging IJsselmonde, Waterschap Hollandse Delta, Staatsbosbeheer, Stichting Zuid-Hollands 
Landschap en Wooncompas.  
 



  

 
 
 
 

 

  

 
Het betrekken van onze inwoners en andere stakeholders via een informatieavond resulteerde helaas in 
slechts drie aanmeldingen. We hebben toen besloten om de aanmelders persoonlijk uit te nodigen en de 
informatieavond te annuleren. Wellicht is het onderwerp ‘ecologie’ te algemeen en is het pas interessant 
voor mensen als er concreet iets in hun eigen wijk of straat gebeurt of dat zij weten hoe ze kunnen 
bijdragen.  
 
Planning 
Het komen tot een goed onderbouwde en praktisch uitvoerbare Visie op Ecologie blijkt een proces van 
voortschrijdend inzicht. Derhalve is het niet haalbaar om de besluitvorming in februari 2022 (in deze 
raadsperiode) te laten plaatsvinden. Dat geldt ook voor de Visie op Water, welke door dezelfde 
projectgroep wordt uitgevoerd direct nadat de inhoud van de Visie op Ecologie klaar is. De planning is er 
op gericht om de nieuwe gemeenteraad beide visies in het 3e kwartaal van 2022 ter besluitvorming aan te 
bieden.  
 
Deelname Project Wildcamera  
Tot slot willen wij u informeren over onze deelname aan het Project Wildcamera. Het gaat hier om 
wildcamera’s in achtertuinen van inwoners en het registreren van de voorkomende zoogdiersoorten. Dit 
project is onderdeel van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door een samenwerkingsverband van 
Wageningen University & Research (WUR), de Zoogdiervereniging, het Belgische Natuurpunt en Silvavir 
ecologisch advies.  
 
In samenwerking met de gemeente worden inwoners gezocht die een wildcamera in hun achtertuin willen 
plaatsen. Er zijn vier camera’s voor Ridderkerk beschikbaar. Naast de bijdrage aan het wetenschappelijk 
onderzoek, lenen de beelden en de resultaten zich goed voor communicatieve en educatieve doeleinden.  
Dit sluit mooi aan bij de Visie op Ecologie en de communicatie die komende jaren rondom dit onderwerp 
gaat plaatsvinden. De jaarlijkse kosten van € 10.000 dekken we uit het budget voor de Groenvisie.  
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke 

 
 
 
 
 
mw. A. Attema 

 
 


