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MOTIE VAN HET RAADSLID PETRA VAN NES-DE MAN (GROEP VAN NES-DE MAN)  INZAKE 
ESSENTAKSTERFT IN RIDDERKERK 
 
Voorgesteld: 22 februari 2018 
 
Nr. 2018 – 154 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter behandeling van de raadsagenda voor 22 februari 2018;  
 
overwegende dat: 
 

1. er inmiddels vergunning is verleend voor het kappen van bomen in het Oosterpark en het 
Wevershoevepark; 

 
2. tegen de vergunning voor kappen in het Oosterpark bezwaren zijn ingediend, een hoorzitting 

is gehouden en het nu aan het college is om het advies van de Commissie Bezwaarschriften 
over te nemen of niet;  

 
3. Staatbosbeheer deze werkzaamheden uit gaat voeren en er inmiddels veel bomen in beide 

parken gemerkt zijn, wat in de meeste gevallen kappen betekent;  
 

4. de bomen in het Oosterpark een stuk bescherming bieden tegen de overlast van het 
autoverkeer van de A15 richting de wijk Drievliet;   ; 

 
5. er een rondleiding is geweest met betrokkenen en Staatbosbeheer in het Oosterpark en een 

inloopavond voor het Wevershoevepark. Daarbij is aangeven dat sommige bomen ernstig zijn 
aangetast door de essentaksterfte, anderen zijn matig aangetast;  

 
6. er in beide parken, maar in ook in de andere parken van Ridderkerk en in de gehele 

gemeente, veel en veel oude essen staan, die buiten het feit dat ze van toegevoegde waarde 
zijn voor de luchtkwaliteit en geluidbelasting, ook van monumentale waarde zijn voor de 
gemeente;     

 
is van mening dat: 
 

a) het college bij de afweging om het advies van de Commissie Bezwaarschriften al dan niet 
over te nemen, zich moet realiseren dat de rigoureuze kap in het Oosterpark voor nog veel 
meer overlast gaat zorgen in de wijk Drievliet. Al de bomen bij elkaar vormen nu een soort 
buffer tegen het geluid en fijnstof van de A15. Dit kan met terugplanten van jonge bomen de 
eerste jaren niet bereikt worden;    

 
b) er in geheel Ridderkerk zeer terughoudend moet worden gekapt en veel meer moet worden 

ingezet op snoeien van de bomen, omdat de kans dat ze op termijn overleven als er goed 
gesnoeid wordt redelijk is;  

 
c) er voor elke boom die uiteindelijk gekapt moet worden, een boom terug geplant moet worden 

ongeveer op de plek waar deze heeft gestaan; 
 
verzoekt het college om: 
 

1. naast het advies van de genoemde commissie de bovengenoemde argumenten en de 
argumenten die aangedragen zijn door betrokken burgers, serieus mee te wegen.  

 
2. terughoudendheid te zijn in het kappen van essen in geheel Ridderkerk, maar veel meer in te 

zetten op snoeien;  
 

3. de herplantplicht binnen één jaar na te komen  en dit één op één te doen.  
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en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Het raadslid, 
 
 
 
Petra van Nes – de Man, Echt voor Ridderkerk 
 
                
 

Aangenomen Verworpen
 

Ingetrokken 15 maart 2018 

 
 


