
 

Motie 2021 - 128 

Motie Onderzoek toegankelijk maken hittestress-tool voor inwoners 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022; 

overwegende dat: 

1. de klimaatcrisis zorgt voor een toename van extreem weer wat leidt tot problemen zoals 

wateroverlast, droogte en hittestress; 

2. inwoners via bar.klimaatatlas.net al enig inzicht kunnen krijgen in deze problemen op eigen 

huis- of straatniveau; 

3. kwantificatie van het effect van het de plaatsen of verwijderen van groen op hittestress een 

goed inzicht geeft wat de waarde van groen is; 

4. de gemeente binnenkort in het bezit is van een hittestress-tool waarbij deze kwantificatie 

mogelijk is; 

5. er nog geen sprake is deze tool toegankelijk te maken voor inwoners; 

is van mening dat: 

a. kwantificatie, naast een algemeen overzicht van de klimaatatlas, ook voor inwoners een 

duidelijker beeld geeft wat de waarde van groen is; 

b. wanneer deze tool ook toegankelijk zou zijn voor inwoners, dit de verstening van tuinen kan 

tegengaan; 

verzoekt het college om: 

1. onderzoek te doen hoe deze hittestress-tool, naast het gebruik door de gemeente, ook 

toegankelijk gemaakt kan worden voor inwoners; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Björn Ros, GroenLinks  Petra van Nes – de Man, Burger op 1 

Jilles Soffree, PvdA  Robert Kooijman, ChristenUnie 

https://bar.klimaatatlas.net/


  

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 388893 

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021 

Samenvatting 
Onderwerp is de hittestress-tool. 

Het college wordt verzocht onderzoek te doen hoe deze tool, naast het gebruik door de gemeente, 

ook toegankelijk gemaakt kan worden voor inwoners. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 17 ( GroenLinks, CDA, Kloos, Van Vliet, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1, PvdA) 

Tegen: 12 (VVD, Los, Van der Linden, Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk) 
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