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MOTIE VAN DE RAADSLIDEN LAURENS FRANZEN (ECHT VOOR RIDDERKERK) EN JEROEN 
RIJSDIJK (PvdA) INZAKE ESSEN OOSTERPARK 
 
Voorgesteld: 22 februari 2018 
 
Nr. 2018 –  153 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter behandeling van de raadsagenda voor 22 februari 2018; 
 
overwegende dat: 
 
1. op 23 november 2017 aan het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde een omgevingsvergunning 

is verleend voor het kappen van bomen op de locatie Oosterpark te Ridderkerk; 
 
2. er veel onrust is ontstaan bij met name omwonenden en inwoners van Drievliet;  
 
3. in de omgevingsvergunning een herplantplicht is opgenomen. In de bijbehorende voorschriften 

staat dat ter compensatie van de te kappen bomen er een herplant dient plaats te vinden. De 
herplant plaats dient te vinden volgens het rapport ‘Gegevens houtopstanden Oosterpark’; 

 
4. in dit concept-rapport staat dat alle essen zijn aangetast maar de mate van de aantasting varieert. 

Dit varieert van veelal matig tot soms zwaar; 
 
is van mening dat: 
 
1. het college bij de beslissing op de bezwaarschriften het primaire besluit volledig dient te 

heroverwegen aan de hand van de feiten en omstandigheden op het moment van het te nemen 
nieuwe besluit naar aanleiding van de bezwaarschriften; 

 
2. er geen directe noodzaak voor kap kan bestaan als de essen matig zijn aangetast en niet in de 

directe nabijheid van de hoofdpaden zijn gesitueerd; 
 
3. in de beslissing op bezwaar een herplant-termijn van maximaal één jaar na kap dient te worden 

opgenomen;  
 
4. voor een deel van de nieuw te planten bomen een minimale stamdikte dient te worden 

opgenomen; 
 

5. het rooien van alle essen en het gelijktijdig snoeien van houtopstanden tot grote kaalslag in het 
Oosterpark leidt en dit moet worden voorkomen; 

 
verzoekt het college om: 
 
1. in het nieuwe besluit, de eerder beschreven punten, te weten de matige aantasting van veel 

essen, herplantplicht binnen 1 jaar, minimale stamdikte en het voorkomen van kaalslag als 
argumenten mee te nemen; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
De raadsleden, 
   
Laurens Franzen, Echt voor Ridderkerk  Jeroen Rijsdijk, PvdA 
                
 

Aangenomen Verworpen
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