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Vragen en antwoorden

Vraag 1

In hoofdstuk 7 op blz. 51 van het document “Strategie Klimaatadaptatie Ridderkerk” staan onder 

andere de volgende bullits:

“- We faciliteren initiatieven vanuit de samenleving door inzet met gemeentemiddelen en kanalen.”

“- We ontzorgen door concrete acties en (financiële) instrumenten in te zetten. Bijvoorbeeld door 

subsidies vanuit de gemeente of het waterschap.”

Graag nadere uitleg en enkele voorbeelden van inzet van financiële middelen. Aan welke omvang 

per jaar wordt gedacht.

Antwoord 1

Met onze communicatie en participatie werken we samen met de duurzaamheidsthema’s. De 

website “Onze Toekomst is Duurzaam” speelt hier een centrale rol in.  Initiatieven vanuit de 

samenleving kunnen we bijvoorbeeld faciliteren door partijen bij elkaar te brengen. Zodat 

ervaringen worden uitgewisseld, handelingsperspectieven worden geboden en kennis en 

verbinding wordt gefaciliteerd. Hiermee kunnen inwoners of ondernemers concrete stappen 

maken. Door een podium te geven aan lokale initiatieven kunnen we het initiatief met de 

samenleving delen, anderen enthousiasmeren over het initiatief en hun succes vergroten. De 

gemeente zet zich daarom in om initiatieven kenbaar te maken en te verbinden om zo het web 

aan duurzame initiatieven te vergroten. Een recent voorbeeld is het uitreiken van de 

Duurzaamheidsprijs t.w.v. EUR 2.500. Met het gewonnen bedrag kan Aardoom Hoveniers veertig 



gratis adviezen geven aan inwoners voor het vergroenen van de tuinen. De uitwerking van de 

communicatie vindt plaats in 2022.

Voorbeelden van inzet van financiële middelen zijn:

 Vanuit de Groenvisie is er de “subsidie vergroenen tuin”

 Het waterschap Hollandse Delta heeft een subsidie voor waterinitiatieven

 Aardoom hoveniers heeft in 2021 de duurzaamheidsprijs in Ridderkerk gewonnen met het 

project tuincoach

 Voortzetten Operatie Steenbreek in combinatie met Natuur en Milieu educatie

Vraag 2

Hoe wordt voorkomen dat niet-klimaatadaptieve inrichtingen van de gebouwde omgeving worden 

aangelegd bij nieuwe projecten, zoals bijvoorbeeld bij De Schans heeft plaatsgevonden waar de 

omgeving volledig versteend is?

Antwoord 2

Intern wordt zo goed mogelijk verbinding gelegd tussen de verschillende afdelingen. Zodat de 

minimale eisen op gebied van klimaatadaptatie aan de voorkant van projecten wordt 

meegenomen. Bijvoorbeeld bij De Schans was dit nog niet het geval. 

Vraag 3

Hoe wordt georganiseerd dat bij huidige concrete plannen al de klimaatadaptieve strategie 

toegepast gaat worden, terwijl de strategie nog uitgerold moet worden.

Antwoord 3

We zijn continue aan het leren om klimaatadaptatie steeds beter te concretiseren binnen 

projecten. We zijn bezig om klimaatadaptatie onder de aandacht te brengen van de verschillende 

disciplines en afdelingen binnen de organisatie. 

Vraag 4

De SGP heeft vernomen dat bewoners aan de Oostmolendijk een brief van het Waterschap 

hebben ontvangen met het bericht dat de Oostmolendijk afgekeurd is. Is de gemeente van deze 

brief op de hoogte?

Antwoord 4

De gemeente is op de hoogte van deze brief.



Vraag 5

Wat is er aan de hand met de Oostmolendijk en hoe gaat dit opgelost worden? De Oostmolendijk 

is een belangrijke waterkering en onlangs bij de storm Corrie heeft het water tot aan de dijk 

gestaan.

Antwoord 5

De wettelijke overstromingsnorm van de Oostmolendijk is 1 keer per 100.000 jaar. Met als 

ondergrensnorm 1 keer per 30.000 jaar.  In 2017 is de wettelijke normering en de berekening 

hiervan veranderd. 

Doordat de berekening van de normering strenger is geworden, voldoet de Oostmolendijk niet 

meer. De wettelijke overstromingsnorm is het zelfde gebleven. Daarnaast ontstaan er scheuren in 

het asfalt doordat de dijk in beweging is. Deze problemen kunnen worden verklaard door de 

veenlagen in de ondergrond. 
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