
Woordelijk verslag commissie Samen wonen 1 december 2020 

 

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter: Ik open de vergadering openbare commissie Samen Wonen van 1 december 2020. We starten 

met agendapunt 1, opening en vaststelling agenda. Kan de commissie zich vinden in die voorliggende agenda? 

Ja. 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld. Er zijn geen 

aanmeldingen.

3. Concept Klimaatvisie Ridderkerk: de route naar 2050

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 3, concept Klimaatvisie Ridderkerk, de route naar 2050. Het 

college heeft dit concept beleidsstuk voor overleg aan uw commissie voorgelegd. Het is een concept. Dat 

betekent dat de behandeling in de commissie niet gelijk is aan de commissiebehandeling van het eindproduct. 

Deze behandeling biedt de commissie de mogelijkheid om nog bijsturing te geven. Het gaat daarbij natuurlijk 

niet om een onjuiste schrijfwijze van een woordje of zin. Het college hoort graag opmerkingen, suggesties en 

aanvullingen. Ik geef aan dat ik je eerst de mogelijkheid zal geven vragen te stellen over dit concept en daarna 

om reacties op het concept te geven. Ik zal even aangeven hoe we dit agendapunt gaan behandelen. We 

starten zo dadelijk met een toelichting van wethouder Japenga. Die wordt ondersteund door mevrouw 

Santen, die ook een presentatie geeft en de heer Van der Linden. Daarna hebben we een korte presentatie van 

mevrouw Santen. Na de presentatie kunnen hier vragen over gesteld worden. Daarna, als derde, 

mogelijkheden voor commissieleden vragen te stellen over het concept en de presentatie met beantwoording 

van de wethouder. Dan als vierde, mogelijkheid voor commissieleden opmerkingen te maken en wensen te 

uiten. Als vijfde, reactie van de wethouder hierop om mogelijke toelichting en vervolgstappen. Als zesde, is het 

concept hier dan voldoende behandeld. Dan gaan we als eerste naar een toelichting van de wethouder. 

Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Dank u wel voorzitter. Meerdere keren in de afgelopen jaren hebben wij gesproken over 

milieu en duurzaamheid en de energietransitie. De raad heeft ook op verschillende moment gevraagd om eens 

te komen met, ja, een breed overzicht, een masterplan is het ook wel genoemd, breng nou alle onderwerpen 

eens even in samenhang naar ons toe, ook als vervolg op het milieu en duurzaamheidsprogramma. Dit is denk 

ik het moment om met elkaar een aantal zaken op een rijtje te zetten en om samenhang aan te brengen. De 

visie zoals die hier ligt, zet lijnen naar de toekomst uit. Tevens zorgt de visie voor overzicht over een aantal 

terreinen die met elkaar samenhangen. Die samenhang betreft dan vooral onze leefbaarheid, nu en in de 

toekomst. Ik vat het zo maar even samen. Een aantal onderwerpen zal u ook bekend voor komen. 

Bijvoorbeeld de RES en de warmtevisie, maar ook mobiliteit. Onderwerpen die al in de raad zijn geweest of 

deze maand in de raad zullen zijn. Om het voorbeeld maar even te noemen, de warmtevisie heeft alles te 

maken met onderwerp drie. Dat is … Dat noemen we hier in deze notitie warmte en in december ligt de 

warmtevisie ter besluitvorming voor aan de raad. Deze visie, zoals die hier ligt, wil een paraplu zijn voor de 

genoemde onderwerpen. Waar we in deze visie de, ja, zeg maar de lange lijn naar 2050 schetsen, komen of 

zijn er al voor de onderscheiden onderwerpen aparte voorstellen naar de raad. Deze afzonderlijke 

onderwerpen ook, onderwerpen hebben ook allemaal hun eigen tijdshorizon. De RES wordt bijvoorbeeld elke 



twee jaar herijkt en de warmtevisie elke vijf jaar. Zo werken we toe naar 2050, maar staan onderweg 

regelmatig even stil om te herijken, de klokken gelijk te zetten en nieuwe innovaties en ontwikkelingen in de 

vernieuwde plannen op te nemen. Zo gaan we nu, zeg ik dan maar even, rustig van start. De blik wel op 2050, 

maar zetten haalbare en logische stappen. We zijn daarmee niet haantje de voorste, moet ik zeggen. 

Belangrijker vinden we dat iedereen mee kan doen en mee kan komen. De verantwoordelijkheid rust ook op 

ons allemaal. Vanavond horen we dus graag aan de commissie wat nog scherper kan of wat er gemist wordt 

en daarna werken we toe naar een definitieve versie met een uitvoeringsprogramma erbij en een financieel 

plaatje. Dat is even de korte intro, voorzitter.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Dan gaan we over naar de presentatie van mevrouw Santen. Graag vragen na de 

presentatie stellen. Ik zie dat mevrouw Van Nes, Burger op 1, al een vraag heeft.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u. Ik heb een vraag van orde. Mag iedereen in deze commissie vragen 

stellen vanuit de partij? Of is er één woordvoerder per fractie? 

De voorzitter: Dat is een commissievergadering, dus er is, ja, één woordvoerder. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Weet je het zeker?

De voorzitter: Ja.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, het is lastig hè, het is een heel uitgebreid document en moeten weer via de app 

of via de mail vragen aan elkaar uitgezet te spelen. 

De voorzitter: Ja, dat begrijp ik, dat dat lastig is, maar er is er eentje per onderwerp aan het woord. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Oké, dank u. 

De voorzitter: Dan gaan we over naar de presentatie, mevrouw Van Santen.

Mevrouw Van Santen: Dank u wel voorzitter. Ik ga even mijn scherm delen. Dan moet hij natuurlijk even naar 

het begin. Dat is dan weer … Zo, sorry. Zichtbaar, op deze wijze. Ja, welkom … Of welkom, fijn dat ik in uw 

midden mag zijn. Dat is een tijd geleden. Het is leuk om dat weer eens een keer te doen. Ik ga u vanavond 

meenemen in een vogelvlucht door de opbouw van de Klimaatvisie. Ik zal starten met een aanleiding en een 

inleiding, even kort de Klimaatvisie en thema’s benoemen, de tijdlijn nog even behandelen en de 

vervolgstappen vervolgens mee eindigen. Dan is het woord aan u. Nou, dit is als het goed is voor u een bekend 

plaatje, de doelenboom van het milieu en duurzaamheidsprogramma, 2016 2020, waarin we destijds een 

aantal thema’s hebben bedacht, duurzaamheid, natuur- en milieueducatie en milieu en die in allerlei doelen 

hebben uitgewerkt. Dat is vervolgens eigenlijk verder doorontwikkeld tot de zogenoemde praatplaat 

energietransitie. Daarin ziet u al het akkoord van Parijs staan en het Klimaatakkoord Nederland en de 

Regionale Energie Strategie, eigenlijk allemaal nieuwe ontwikkelingen die maakten dat we naar een andere 

manier van werken moesten in feite. Dat is ook wat er nu aan de hand is. De opgave is in de afgelopen jaren 

eigenlijk verbreed van echt het, wat ik weleens zeg, het ouderwetse milieuthema, zoals geluid en lucht en 

externe veiligheid, naar duurzaamheid, energie, klimaat en gezondheid, ook een belangrijk thema. Met het 

aflopen van dat milieu- en duurzaamheidsprogramma nu, eind 2020 ontstaat, zoals de wethouder ook al zei, 

de kans om deze opgave breder op te pakken. Het raakt veel meer. Waarbij we als gemeente ook niet meer 

alleen een sturende rol hebben, maar vooral een faciliterende rol, want in deze opgave op dit moment is 



samenwerking echt het sleutelwoord. We kunnen en willen het niet meer alleen als gemeente en we zullen 

het echt samen met eenieder gaan doen. Nou, daaruit is eigenlijk deze Klimaatvisie voor Ridderkerk het 

concept natuurlijk de route naar 2050 ontstaan. Wat zijn dan de ingrediënten die we daarvoor, ja, aangereikt 

hebben gekregen en hebben gebruikt? Dat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen, echt het van de Verenigde 

Naties die jullie daar ook in klein beeld zien en die als bijlage ook in de Klimaatvisie zijn opgenomen. Die zijn … 

Nou ja, dat is eigenlijk meer aanleiding geweest om te komen natuurlijk tot het klimaatakkoord van Parijs, wat 

weer vertaald is in het Klimaatakkoord van Nederland, waar daarnaast ook een klein plaatje van staat. Dat 

Klimaatakkoord van Nederland, waar daarnaast ook een klein plaatje van staat. Dat Klimaatakkoord van 

Nederland, dat bevat een aantal richtingen, een aantal afspraken waar we ook als Ridderkerk ons aan zullen 

houden, die we in de Klimaatvisie Ridderkerk vertalen. Daartussenin zit eigenlijk nog een laag van de Regionale 

Energie Strategie, de RES. Daar zijn jullie ook al een aantal keren in meegenomen en dat zal ook de komende 

jaren blijven bestaan. Nou, en als we dan de vertaling maken naar Ridderkerk en samenhang van beleid, dat 

levert nog weleens vragen op, want dat is natuurlijk een vrij veelomvattend verhaal, dan heb je eigenlijk … 

Links staat die Regionale Energie Strategie met een aantal uitvoeringslijnen, zoals we dat in de regio noemen, 

die natuurlijk ook onze eigen Klimaatvisie raken, dus waar we goed moeten zorgen voor afstemming, waar we 

ook goed op aangehaakt zijn. We hebben onze eigen Omgevingsvisie Ridderkerk, waarin we ook al gezegd 

hebben: een duurzame gemeente en gezondheid en leefbaarheid zijn belangrijke thema’s. In deze Klimaatvisie 

vertalen we dat eigenlijk in zeven thema’s, die daar ook in die groene bal staan, warmte, opwekking, 

besparen, mobiliteit, klimaatadaptatie, opslag en circulaire samenleving. Daaromheen ziet u ook als het goed 

is allemaal bekende vastgestelde producten, dus het mobiliteitsplan werd al genoemd en we zijn natuurlijk 

bezig als gemeente met verduurzamen van vastgoed. De Groenvisie Ridderkerk is begin dit jaar vastgesteld. 

We hebben een aantal actieplannen nog, luchtkwaliteit, geluid. Nou, dat zijn allemaal stukken die eigenlijk al 

bijdragen aan deze Klimaatvisie, aan het parapluplan. Nou, hoe hebben we dat dan opgebouwd? Er zijn een 

aantal algemene uitgangspunten genoemd die daar nog, die zeven die daar nog naast staan. Die zijn eigenlijk 

vertaald in die thema’s die ik net al even noemde, ook zeven thema’s met daarbij twee thema’s die eigenlijk 

door al die zeven thema’s heen lopen, dat zijn namelijk communicatie en educatie aan de ene kant en 

financieringsarrangementen aan de andere kant. Ik zal ze zo nog even kort doorlopen. Dat allemaal moet 

uitgewerkt worden in een uitvoeringsprogramma, waar we nu nog druk mee bezig zijn om, zoals de 

wethouder ook al zei, daar ook natuurlijk te kijken wat we, welke middelen we daar ook bij nodig hebben en 

op welke manier we dat kunnen doen. Nou, dan hebben we deze zeven thema’s. Ik zei het al, ik loop ze even 

in een vogelvlucht langs. Opwekking, is de eerste, waarbij we eigenlijk zeggen van: nou, de Regionale Energie 

Strategie is leidend daarin. We gaan kijken naar de potentie van daken voor zonnepanelen, zowel van 

inwoners, maar ook van ons eigen vastgoed en van commercieel vastgoed. We gaan een kansenkaart … 

Hebben we deels al gemaakt, maar die gaan we nog verder verfijnen voor zonnepanelen. Heel nadrukkelijk, de 

windturbines. Daarvan is heel duidelijk afgesproken: dat zijn er maximaal drie en dat zijn de bekende drie. Dan 

hebben we thema besparing. Dat gaat echt over het verhogen van de energie labels. Veel woningen en 

commercieel vastgoed zitten nu nog aan een laag label, dus een E- of een F-label en dat moet toe naar C of in 

elk geval B, B of minimaal C moet ik zeggen, uiteindelijk in 2050. Nou, dat gaat ook over bewustwording en 

gedragsverandering, dus dat is heel hè … Zet je licht uit als je ergens weggaat, anders koken, dat soort dingen, 

en over ons eigen, het verduurzamen van ons eigen maatschappelijk vastgoed. Nou, het derde thema, 

warmte, daar ga ik niet zo heel veel over zeggen vanavond, want daar bent u vorige week donderdag 

uitgebreid ook over bijgepraat. Dat ziet natuurlijk vooral toe op het opstellen van de wijkplannen. Nou, dan 

hebben we thema opslag. De opslag lokaal van alternatieve energie, die zullen we in de omgevingsplannen 

gaan opnemen, de omgevingsplannen die natuurlijk voortkomen uit die nieuwe Omgevingswet. Dus daar 

hebben we ook nog even de tijd voor om dat goed te doen. De warmte-opslag van het regionaal warmtenet is 

daar ook een onderdeel van. Hebben we thema mobiliteit. In, uit mijn hoofd gezegd, maart dit jaar door u is 



het mobiliteitsplan vastgesteld, waarin ook aangegeven is: we gaan een laadvisie maken voor laadpalen over 

de gemeente, we gaan het fietsgebruik stimuleren verder. In dit punt is ook nog opgenomen dat we het 

wagenpark van de BAR-organisatie richting CO2-neutraal zullen brengen. Dus drie belangrijke doelen. Dan 

hebben we het thema circulaire samenleving, veelal gehoord als circulaire economie, maar we hebben hier 

echt gezegd: het gaat om meer dan economie alleen, het gaat echt om die samenleving. Daarvoor zullen we 

volgend jaar naar u toe komen om een plan voor circulaire samenleving, nou ja, voor te leggen. Eén van de 

thema’s die daarin heel belangrijk is, is om de voedselverspilling ook te verminderen. Dan staat daaronder nog 

een heel mooi plaatje, dat wil ik straks best nog toelichten als daar vragen over zijn. Het staat ook in het stuk. 

Maar vanwege de tijd wil ik daar nu even niet op verder gaan. Als er vragen over zijn, dan hoor ik dat graag 

straks. Nou, het laatste inhoudelijke thema is de klimaatadaptatie. Ook daarvoor zullen we in 2021 naar de 

raad komen voor de klimaatadaptatiestrategie om de punten die daarboven staan, dus hoe kunnen we nou 

klimaatbestendig en water robuust echt handelen en toegaan naar die inrichting? Om dat ook aan u voor te 

leggen. Nou, twee overkoepelende thema’s die ik al even aanstipte, dat zijn communicatie en educatie en die 

financieringsarrangementen, dus het communicatie- en educatieverhaal, gaat natuurlijk heel erg over: ja, hoe 

krijgen we het belang van dit hele plan ook goed over het voetlicht bij onze inwoners, bij de samenleving? 

Natuurlijk, dat begint al op de scholen, dus daarom is die natuur- en milieueducatie ook opgenomen. Dat is 

eigenlijk gewoon een lijn die we doortrekken vanuit het milieu- en duurzaamheidsprogramma. We zullen 

volgend jaar gaan starten, samen met de Erasmus Universiteit, naar een onderzoeksprogramma 

gedragsbeïnvloeding. Nou ja, het woord zegt het eigenlijk al, en daar zullen we de komende jaren dan ook, ja, 

proberen zo goed mogelijk informatie te vergaren over hoe we dat hoe we die communicatie en educatie dan 

ook het beste kunnen vormgeven. Nou, dan hebben we daar een tijdlijn voor gemaakt, waarin aan de 

bovenkant eigenlijk de verplichte doelen vanuit het Rijk ook zijn weergegeven in het rood en waar aan de 

onderkant in het groen eigenlijk onze eigen doelen of het voorstel voor onze eigen doelen zijn weergegeven 

vanuit al die verschillende thema’s. Dus daar ziet u weer een aantal bekende onderwerpen terug, zoals 

mobiliteit, zoals de energieopslag, zoals de woning met energie labels. Ja, zoals u … Ik zei al: het is een 

presentatie in vogelvlucht over deze Klimaatvisie. Het is heel veelomvattend. Deels weten we nu natuurlijk al 

voor bepaalde thema’s wel wat ons volgend jaar te wachten staat, maar grotendeels zullen we dat ook met 

elkaar de komende jaren gaan verkennen. Nou, dat is in dit plaatje wel vind ik altijd heel treffend 

weergegeven. Er zijn korte termijn acties, maar er is ook die lange termijn. Uiteindelijk werken de toe naar die 

stip op de horizon, die energietransitie in 2050. Die stem van iedereen, die daar linksonder is verbeeld, die is 

daarbij natuurlijk heel essentieel. Nou, voor Ridderkerk is dit het plaatje dat we voor ons zien, waarbij we nu 

vanavond bij elkaar zitten voor consultatie. We zullen dan begin volgend jaar de reacties van u en van andere 

externe partijen verwerken. Dat zal in maart of april naar het college gaan en dan voor verdere uitwerking ook, 

dus samen met het uitvoeringsprogramma in mei en juni naar de raad komen. Dat was even in vogelvlucht de 

presentatie. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan stel ik voor om eerst de vragen over de presentatie … Wil ik de commissieleden 

die vragen hebben over de presentatie, voordat we overgaan tot de vragen over het concept. Zo ja, graag een 

digitaal handje. De heer Rottier, SGP, u kunt uw vraag stellen.

De heer Rottier: Dank u wel voorzitter. Ik heb een paar vragen. Doelstelling van dit plan is om de CO2 te 

reduceren. Gaan wij ook de CO2-uitstoot monitoren in dat traject? Want daar lees ik eigenlijk niks …

De voorzitter: De heer Rottier.

De heer Rottier: Ja.



De voorzitter: Ging de eerste vraag nou over de presentatie? Ging deze vraag over de presentatie?

De heer Rottier: Ja, dat is een vraag die verband houdt met de presentatie. Als je zegt: die moet later komen, 

wil ik dat best doen. Dan houd ik hem vast.

De voorzitter: Ja. Ja, graag. 

De heer Rottier: Dan heb ik een andere vraag die wel direct op de presentatie slaat. We hebben het milieu- en 

duurzaamheidsprogramma. Er is gezegd: het wordt verbreed naar dit. Maar ik zie ook onderwerpen 

verdwijnen, bijvoorbeeld het onderwerp bodem of het onderwerp veiligheid. Waar blijft dat? Ik ga het even 

hierbij laten.

De voorzitter: Mevrouw Santen.

Mevrouw Santen: Ja, dat zijn geen thema’s die verdwijnen. Die staan natuurlijk ook nadrukkelijk nog wel in die 

groene bal zeg maar die we hebben. Maar dit zijn voornamelijk wettelijke thema’s die wij eigenlijk via de, nou 

ja, gebruikelijke manier om die te verantwoorden ook zullen verantwoorden. Dat is via de P&C-cyclus, dus via 

de jaarrekening, de tussenrapportages en de begroting. 

De voorzitter: De heer Rottier, SGP, wilt u daarop reageren?

De heer Rottier: Ja, ik kan niet die onderwerpen terugvinden in die groene bal. Ik zie daar nergens bodem 

staan en ik zie nergens veiligheid staan. Dus ik begrijp dat dat eigenlijk dan uitsluitend wat in de begroting is. 

Dat is heel beperkt.

De voorzitter: Mevrouw Santen.

Mevrouw Santen: Ja, nou, we zullen ze … Ik denk dat we deze wel even meenemen naar de aanpassing ook 

dat we ze in elk geval terug zullen laten komen in de groene bal zeg maar, dat we ze daar herkenbaar in terug 

laten komen. Verder is het inderdaad, ja, de reguliere P&C, ja. 

De voorzitter: De heer Rottier, SGP.

De heer Rottier: Ja, mijn sug… Mijn suggestie zou zijn om dat zeg maar transparant te doen, gewoon de 

onderwerpen die daar stonden en waar het dan blijft zeg maar.

De voorzitter: Duidelijk. Zijn er verder nog vragen over de presentatie? Graag een digitaal handje. Mevrouw 

Dirks, GroenLinks.

Mevrouw Dirks: Ja, als het goed is hoort u mij nu. Ja, ik vroeg me af, bewustwording wordt eigenlijk alleen 

maar specifiek benoemd bij besparing. Is daar een reden voor? Want eigenlijk is het denk ik wel heel erg 

belangrijk bij alle onderwerpen.

De voorzitter: Mevrouw Santen.

Mevrouw Santen: Ja, dank u wel. Dat is zeker. Dat is … Dat is eigenlijk één van de redenen dat we hebben 

gezegd: die communicatie en educatie, daar is die bewustwording ook een belangrijk onderdeel van of in en 



daarom is dat eigenlijk ook één overkoepelend thema over die meer inhoudelijke thema’s heen. Dus dat zit in 

dat spoor zeg maar van communicatie en educatie is bewustwording een belangrijk onderdeel. 

De voorzitter: Mevrouw Dirks, GroenLinks, wilt u daarop reageren?

Mevrouw Dirks: Ja. Ja, jullie kunnen nog niet echt antwoord geven op hoe je die gedragsverandering en die 

hele communicatie wil bewerkstelligen, maar u heeft wel enig idee welke richting jullie dan gaan om dat voor 

elkaar te krijgen, echte bewustwording en de gedragsverandering?

De voorzitter: Mevrouw Santen.

Mevrouw Santen: Ja, dat is iets waar bijna iedereen of waar bijna ook alle gemeenten in Nederland natuurlijk 

mee worstelen. Want eigenlijk heb je gewoon te maken met een soort cultuuromslag. Dus dat begint vaak met 

kleine stapjes. Dat is natuurlijk in bijvoorbeeld het afvalbeleidsplan ook al ingezet. Dat is de bewustwording 

van: ja, gooi niet, bij wijze van spreken, al je voedsel weg, maar zorg er ook voor dat dat, nou ja, dat je nog wat 

restjes bewaart en dan kan je er nog een keer een avond van eten. Dus dat zijn … Dat begint gewoon met hele 

kleine stappen om mensen daarin mee te nemen. Daar moet je vooral niet te grote stappen in zetten.

De voorzitter: Mevrouw Dirks, GroenLinks.

Mevrouw Dirks: Ja, duidelijk. Dank u wel.

De voorzitter: We gaan naar de vraag van Burger op 1, mevrouw Van Nes.

Mevrouw Van Nes  -de Man  : Ja, dank u voorzitter. Ik heb op pagina 10 een vraag, wil ik ook zelf ook eventjes 

terug horen. 

De voorzitter: Gaat het even over de presentatie, mevrouw Van Nes?

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, ja, ja. Ik zit netjes met de … Probeer ook netjes de pagina aan te geven. Pagina 

10. De gemeente neemt een faciliterende en ondersteunende rol. Hoe zien wij dat? Daar past eigenlijk de 

vraag bij twee bij, vraag twee van mij bij. Wat zijn dan … Nou, niet helemaal. Wat zijn acceptabele kosten? Wat 

verstaat men daaronder? Ja, ik hoor het graag. De aanjagers van initiatieven, subsidies, menskracht, hoe ziet u 

dat? Dus een vergelijkbare vraag past daar ook een beetje bij, staat op pagina 11. Op pagina 12, de groene bal, 

staat bij opwekking ook boven …

De voorzitter: Mevrouw Van Nes, we doen even … We doen de vragen over de presentatie en dit gaat volgens 

mij echt over het concept wat u waar u de vragen nu over stelt. Of niet?

Mevrouw Van Nes  -de Man  : Ik heb inderdaad dit conceptvoorstel naast de presentatie.

De voorzitter: Ja, sorry, die vragen … Ja, die vragen …

Mevrouw Van Nes-de Man: Oké.

De voorzitter: Ik wilde even de vragen afhandelen van de presentatie. 

Mevrouw Van Nes-de Man: O, dan heb ik er wel één over de groene bal.



De voorzitter: Ja, dan kunt u die stellen.

Mevrouw Van Nes-de Man: Excuus, dat had ik … Ik zit ook gelijk mijn vragen even op te schrijven, want ik 

mocht ze niet tussendoor stellen. Bij de groene bal staat bij opwekking, moet ik hem even opzoeken, 

opwekking staat dan beleidsuitgangspunten bomen en zonnepanelen. Waarom staat bomen daarbij?

De voorzitter: Mevrouw Santen.

Mevrouw Santen: Er is een … Ja, er is een Groenvisie natuurlijk vastgesteld, maar er is ook een beleidsvisie 

over de bomen. Ja, dan moet ik even hulp inroepen van Henk van der Linden of hij even hier kan bijschakelen 

over waar het om de bomen gaat.

De voorzitter: De heer Van der Linden.

De heer Van der Linden: Een hele goedenavond, voorzitter. Wat wij hebben gekregen, is dat er inderdaad een 

afwegingskader is gemaakt rond het conflict wat soms ontstaat tussen aanwezige bomen en zonnepanelen en 

simpel gezegd: wie moet daar wijken? Daarom staat het in die samenhang. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Oké. Ja, dank u. Duidelijk.

De voorzitter: Heeft u verder nog vragen over de presentatie, mevrouw Van Nes?

Mevrouw Van Nes-de Man: Meer heb ik … Nee, niet. Nee, nee, nee. Nee, dank u.

De voorzitter: Dan gaan wij zo, doen we zo de vragen over het concept. De heer Breeman, CDA. 

De heer Breeman: Ja, dank u wel voorzitter. Mevrouw Van Santen had het net over de cultuuromslag. Om het 

allemaal goed te doen, moet we al heel langzaam gaan, stapje voor stapje voor stapje en dan zeker niet te 

snel. Het conflicteert volgens mij ergens met onze strategie. Wij willen natuurlijk de strategie heel snel 

veranderen en de mensen daarop aan dat ze adaptief. Hoeveel tijd hebben we nodig, zodanig nodig, dat 

mensen echt zeg maar deze hele energiestrategie, een transitie zeg maar, ook gaan accepteren? Wat hebben 

we daar voor tijdsplan voor staan? Dat was mijn vraag.

De voorzitter: Mevrouw Santen.

Mevrouw Santen: Ja, dank u wel. Dat is een hele goede vraag, maar dat is ook één van de redenen dat we wel 

de samenwerking ook met de Erasmus Universiteit hebben opgezocht, om juist daar ook onderzoek naar te 

doen. Niet alleen van: hoe kunnen we nou die gedragsbeïnvloeding goed vormgeven, maar ook, nou ja, 

inderdaad, hoeveel tijd hebben we daarvoor nodig? Wat je natuurlijk ziet, is dat er een aantal mensen al een 

stuk verder zijn in die, nou ja, in die gedachtegang, en een aantal mensen, nou ja, die heeft er bij wijze van 

spreken nog nooit van gehoord. Dus die verschillen, die worden ook natuurlijk steeds groter. Ja, de kunst is 

uiteindelijk om, ja, om daar op alle borden goed te schakelen en ook die mensen misschien wel in contact te 

brengen. Maar de strategie daarvoor, daar zijn we nog hard op aan het broeden. Dus …

De voorzitter: De heer Breeman, ja, wilt u daarop reageren?

De heer Breeman: Voor mij voldoende, dank u wel.



De voorzitter: Dan zie ik dat er verder geen vragen meer zijn over de presentatie. Dan gaan we nu over tot de 

vragen over het concept. Graag een digitaal handje als u vragen heeft over het concept. Dan starten we met 

de vragen van de SGP, de heer Rottier.

De heer Rottier: Dank u wel voorzitter. Dan herhaal ik mijn vraag van daarnet over het CO2 monitoren. Ik heb 

de vraag … Ja, er worden aantallen woningen genoemd, of het misschien mogelijk is om een onderscheiding in 

aan te brengen. Bijvoorbeeld de woningen van Wooncompas apart en misschien de bedrijven apart, omdat ik 

denk dat je ook een aanpak moet gaan kiezen voor verschillende doelgroepen. Die kan dan misschien daaruit 

worden afgeleid. Ik heb een vraag, de doelstelling in 2050 is honderd procent CO2-neutraal, terwijl het 

rijksbeleid 95 procent is, welke gedachte aan die keuze ten grondslag ligt en of onderzocht is of dat ook echt 

haalbaar is. 

De voorzitter: Mevrouw Santen of wethouder Japenga.

Mevrouw Santen: Ja, ik zal … Even kijken, de doelstelling van de reductie van CO2 en de monitoring. Nou, ook 

dat is iets waar we in regionaal verband met andere gemeenten over in  gesprek zijn, want dat is, nou ja, het 

heeft ook in de krant gestaan, het is eigenlijk een zoektocht van: als we dat dan als doel hebben, dan zou het 

inderdaad ook heel mooi zijn als we daar een soort monitoringsstoel voor hebben. Dat blijkt nog heel 

ingewikkeld te zijn. Dus ja, daar zullen we ook echt, nou ja, niet het wiel voor gaan uitvinden in elk geval, maar 

goed kijken wat andere gemeenten, regio’s, overheden daarin doen. Het verschil voor het aangeven van de 

woningen en de bedrijven, dat zullen we in de uitvoering zeker meenemen omdat dat inderdaad, nou ja, nogal 

bepalend is welke strategie we daar inderdaad ook in de communicatie op loslaten en hoeveel we daarop in 

zullen moeten gaan zetten. Dus dat is een heel goed idee. Even kijken, en die derde ben ik even kwijt. O ja, 95 

procent, 100 procent. Ja, dat gaat natuurlijk heel erg over de ambitie. Het is geen verplichting om die honderd 

procent, op die honderd procent in te zetten. Aan de andere kant kan het ook wel een heel mooi statement 

zijn om daar in elk geval naar te streven. Hoe haalbaar dat is, ik weet niet of Henk mij daar nog iets over kan 

vertellen of ons daar nog iets over kan vertellen.

De voorzitter: De heer Van der Linden.

De heer Van der Linden: Dank voorzitter. Ik zit gelijk even de Klimaatvisie door te akkeren. Volgens mij is de 

doelstelling dat we gaan naar een … Dat staat, ik zit gelijk even door te bladeren … Naar een vrijwel CO2-

neutrale gemeente, nagenoeg CO2-neutrale gemeente. Dat is eigenlijk de term die ook het Rijk gebruikt voor 

zijn doelstelling op zijn CO2-reductie. Dus het is een … Het is iets genuanceerder. Dus ja, dat is wel een 

dingetje. De andere vraag ben ik nu kwijt, maar wat was dat …

De voorzitter: Kan de vraag herhaald worden?

Mevrouw Santen: Nee, de vraag ging volgens mij alleen nog over de 95 of de 100 procent. Dus ik weet even 

niet waar die honderd procent nu … 

De heer Van der Linden: nee die kom ik namelijk niet tegen in het …

De heer Rottier: Ja, die …

De voorzitter: Ja, de heer Rottier, SGP.



De heer Rottier: Dat verschil heb ik opgehaald uit die tijdslijn, waarbij in rood bovenaan de rijksdoelstelling 

staat en in groen de doelstelling van Ridderkerk. Als je dan aan het eind van die lijn kijkt, bij 2050, staat 

bovenaan 95 procent …

De heer Van der Linden: Ja, ik zie hem staan. 

De heer Rottier: Daaronder CO2-neutraal. Dus (niet hoorbaar) … procent.

De heer Van der Linden: Ik denk dan dat die, maar dat … Dan kijk ik ook even naar mevrouw Santen, ik denk 

dat we die gelijk meenemen dat die wordt aangepast naar de tekst die ook op die pagina staat en nagenoeg 

CO2-neutraal.

De voorzitter: Mevrouw Santen.

Mevrouw Santen: Ja, lijkt me een goed voorstel.

De voorzitter: De heer Rottier, zijn de vragen zo beantwoord?

De heer Rottier: Ja, prima voorzitter, dank u wel.

De voorzitter: Dan wou ik even aangeven, ik heb iedereen die zijn digitale handje omhoog heeft gestoken, heb 

ik genoteerd. Mocht u nou stapelende vragen hebben, kunt u het digitale handje weer opsteken. De heer 

Breeman, CDA.

De heer Piena: Voorzitter. Voorzitter, even tussendoor, mijn handje werkt niet, maar ik steek hem wel op. Dan 

zwaai ik even. Maar dan heb ik hem opgestoken.

De voorzitter: Ja, dat is prima.

De heer Piena: Oké.

De voorzitter: Ja, dat is prima. De heer Breeman, CDA, is het een stapelende vragen.

De heer Breeman: Ja, dank u wel voorzitter. CO2-neutrale gemeente, een fantastisch en goed uitgangspunt. 

Maar volgens mij zitten wij in een omgeving met heel veel rijkswegen en verkeer wat CO2 zeg maar 

produceert. Dat dacht … Ik dacht dat dat altijd meegenomen werd in onze gemeente. Dus hoe krijgen we dat 

op den duur dan neutraal, zolang er nog auto’s blijven rijden op benzine en diesel?

De voorzitter: Mevrouw Santen.

Mevrouw Santen: Ja, ook in die zin terechte vraag. Dit is natuurlijk een doelstelling die ook het Rijk zichzelf 

heeft opgelegd en niet alleen ons als gemeente gelukkig. Dus dit is … Kijk, dit is natuurlijk echt iets wat we ook, 

nou ja, in heel Nederland zeg maar met alle overheidslagen zullen moeten doen. Dus ook het Rijk zal daar een 

steentje aan bijdragen. Dat heeft natuurlijk bijvoorbeeld te maken met, nou ja, het stimuleren van elektrisch 

rijden. Ja, 2050 is echt nog heel ver weg. Je ziet hoe de ontwikkelingen zich natuurlijk de afgelopen tien jaar 

bijvoorbeeld al, nou ja, hoe snel dat is gegaan, en als je dat door zou trekken, dan kan ik me zomaar 

voorstellen dat dat haalbaar is. Maar goed, ook daarvoor geldt: ook het Rijk heeft zich natuurlijk aan bepaalde 

doelstellingen gehouden die ook weer aan het akkoord van Parijs hangen.



De voorzitter: Dank u wel. Opstapelend, mevrouw Van Nes, Burger op 1.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. In hoeverre kan de gemeente Ridderkerk daar dan op 

afgerekend worden? Want wij hebben zeventien aan de Rijksweg. We hebben bedrijventerreinen die volop in 

ontwikkeling zijn en die alleen maar veel meer verkeer genereren. In hoeverre komt dat op het conto van 

Ridderkerk? Want het Rijk is leuk, maar het wordt een algemene deler denk ik.

De voorzitter: Mevrouw Santen.

Mevrouw Santen: Ja, dit is … Dit haakt echt wel in op het dilemma van de monitoring die eerder ook al 

aangeraakt werd. Ja, de vraag is natuurlijk: wat komt nou precies waar vandaan? Wat wordt precies waardoor 

veroorzaakt? Dat zullen we echt de komende tijd ook met elkaar nog verder moeten ontwikkelen hoe we dat 

goed in de vingers krijgen. Het kan niet zo zijn dat dat, dat ben ik helemaal met u eens, dat dat op conto van 

Ridderkerk komt. Rijkswegen, ja, die liggen er nu eenmaal en dat is ook niet een defini… Of niet een keuze van 

de gemeente Ridderkerk geweest. 

De voorzitter: Dank u wel. Stapelend, de heer Soffree, Partij van de Arbeid.

De heer Soffree: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, beide vragen die komen neer op van: ja, wat is nou van het Rijk 

en wat is nou van de gemeente? We lezen wat van de gemeente is en sommige doelstellingen lijken 

onhaalbaar of roepen zoveel vragen op. Ik noem bijvoorbeeld: de vervuiler betaalt, ja, dat is hartstikke leuk, 

maar degene die de vervuiling veroorzaakt, die zou moeten betalen en niet de vervuiler die zijn troep in zijn 

kliko moet gooien. Als ik bijvoorbeeld per internet iets bestel, een klein pakje, dan zit dat soms in een hele 

grote doos, helemaal volgestouwd met allemaal troep wat ik direct zo de kliko in kan gooien. Dan word ik er 

op afgerekend. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik zou ook wel de link met het tijdpad wat de regering 

heeft ingezet en de link naar van: wat doet het Rijk hierin? Of het Rijk heeft hier ook een taak in. Dan wordt 

het misschien wat duidelijker en lijkt het minder onhaalbaar voor onze gemeente.

De voorzitter: Mevrouw Dirks, GroenLinks, stapelend.

Mevrouw Dirks: Ja, inderdaad stapelend. Wat … Zijn er sancties als Ridderkerk zich niet aan de doelstellingen 

kan houden? Wat gebeurt er dan? 

De voorzitter: Mevrouw Santen of wethouder Japenga. 

De heer Japenga: Als het gaat over zeg maar de vervuiling en de vervuiler betaalt, er zit natuurlijk in de keten 

zitten meerdere participanten, zou ik haast willen zeggen. Je kan zeggen: de verpakkingsindustrie heeft nog 

wel wat te doen, maar wij bestellen die pakjes. Je kan ook zeggen van: nou, als het zo moet, beste leverancier, 

dan bestel ik niet meer bij je. Even om twee uitersten te schetsen, dus er moet op de verpakkingsindustrie 

worden geduwd, om zo maar te zeggen, er moeten afspraken gemaakt worden, we hebben ons recent, of we 

hebben besloten om ons aan te sluiten om bij de alliantie blikjes, statiegelden op blikjes, om maar even een 

klein aspect te noemen, om zaken op die manier ook beter te reguleren. Dus op meerdere plekken moet er 

geduwd worden, om het zo maar te zeggen. Het zit in je eigen gedrag, maar het zit ook aan de kant van de 

verpakkingsindustrie, die natuurlijk een machtige lobby heeft en graag in stand wil houden. Maar daar zal ook 

iets moeten gebeuren. Als het gaat om sancties, dan zou ik zeggen: kijk, we hebben heel veel zaken die … 

Sommige zaken moeten. Nou, daar zet de overheid dan ook sancties op. Maar een aantal zaken zeggen we ook 

van: we willen dat ook zelf bereiken. Dus het is niet eenduidig te zeggen van waar dan precies die sanctie op 



zit. Maar bijvoorbeeld als het gaat om bedrijven die moeten verduurzamen, heeft de overheid wel bepaald 

van: nou, je gaat bij bepaald gebruik, hoeveelheid gebruik of een bepaald niveau, ga je melden en dan ben je 

verplicht om een aantal maatregelen te treffen. Dus op diverse onderdelen, het is maar … We hebben hier 

zeven thema’s en op al die thema’s zou je kunnen zeggen, kunnen kan het Rijk naarmate het minder snel gaat 

of sancties leggen of prikkels of… en dus alles waar het nu nog op gericht is, is van het willen. Dat streven wij 

ook na. Liever … Vorige week hebben we het ook even over de wortel en de stok. Het liefst wil je dat … Daar 

heb ik de beïnvloeding voor nodig, gedragsverandering. Het liefst wil je dat mensen uit zichzelf zeg maar actief 

worden en gaan ondernemen en soms hebben we ook prikkels nodig. Dus om even ons gedrag aan te passen. 

Maar goed, tot zover. 

De voorzitter: De heer Kooijman, ChristenUnie, u wilt daarop inhaken?

De heer Kooijman: Ja graag, als dat mag. Ja, daar even op voort bordurend, want ik proef al een beetje mee 

met de vragen die er gesteld worden van: wat is nou van het Rijk en wat is nou lokaal? Zou het niet handig zijn 

om in zo een Klimaatvisie ook als Ridderkerk duidelijk aan te geven van: nou, wij voelen ons voor dit deel 

voelen we … Algemeen is het nodig, als je het hebt over bijvoorbeeld verpakkingsindustrie, nou, daar moet 

inderdaad wat aan gedaan worden, want daar ligt een grote opgave. Maar dat is niet iets waar wij ons als 

Ridderkerk lokaal mee gaan bezighouden. Wij gaan geen telefoontje doen naar de verpakkingsindustrie. Wat 

we wel kunnen doen … Dan komen er volgens mij een aantal maatregelen die we wel in gang kunnen zetten. 

We kunnen wel in gesprek met de lokale ondernemers. We kunnen in gesprek met onze inwoners. We kunnen 

dingen faciliteren en mogelijk maken, et cetera. Dus zou je daar juist niet de scherpte in aan kunnen brengen 

om duidelijk aan te geven: wat doen we niet? Maar ook: wat kunnen we wel en wat kunnen we wel lokaal ook 

oppakken?

De voorzitter: Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Ja voorzitter, lijkt me ook een goede suggestie om dat wat beter in beeld te brengen. Lijkt 

me ook een goed hulpmiddel, voor ons allen. Ja.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Nes, Burger op 1.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Waarom zullen we … Moeten wij niet inzetten, dan ga ik 

eventjes in op mijnheer Kooijman, op inzetten bij de verpakkingsindustrie om daar terug afval terug te 

dringen, de verpakkingsmaterialen te verkleinen? We hebben bij Suez gezeten, een aantal jaren geleden 

inmiddels, en die gaven ook aan van: kom alsjeblieft met suggesties, druk, duw, als gemeente, als wethouder. 

Dus ik zou zeggen: wethouder, neem ook het voortouw richting de verpakkingsindustrie en ga niet achterover 

leunen en leg het bij de burgers neer. Want dat is wel erg makkelijk om te zeggen als je, ja, je boodschappen 

doet van: ja jongens, mijdt dan een pakje waar net iets wat je nodig hebt omdat het driedubbel verpakt zit en 

zoek naar iets anders, want zo werkt het volgens mij ook niet. Ik denk dat het in ieder geval op zijn minst van 

twee kanten moet komen.

De voorzitter: Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Ja voorzitter, ik leun al naar voren om duidelijk te maken dat wij niet achterover leunen. Dus 

laat dat ook maar even helder zijn. Op alle fronten … Ik zeg net, geef het voorbeeld alleen al even van die 

blikjes, dat we zeggen: we gaan ons aansluiten ook bij die Nationale Alliantie. Dus dat zijn allemaal zaken waar 

we ook op duwen en ook via onze NV wordt er ook geduwd richting de verpakkingsindustrie, maar ook rond 



de afvalvertegenwoordigers. Dus in dat opzicht, ja. Maar er werd gevraagd: breng ook in beeld wie waarvoor 

primair verantwoordelijk is en wat wij hier in Ridderkerk doen. Nou, verhelder dat maar. Dus dat vind ik op 

zich ook de goede suggestie. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes, Burger op 1, wilt u daarop reageren?

Mevrouw Van Nes-de Man: Nee hoor, is me wel duidelijk. Dank u. 

De voorzitter: De heer Breeman, CDA.

De heer Breeman: Ja, dank u wel voorzitter. Het is natuurlijk prachtig als wij ons bezighouden met blikjes en 

dergelijke, verpakkingsmateriaal en allemaal op lokaal gebied, maar ik vind het eigenlijk zaken … Dit moet 

gewoon vanuit bovenaf, vanuit de overheid, geregeld worden en niet vanuit onderop vanuit onze gemeente. 

Het is een loffelijk streven, maar ik denk dat het te weinig effect heeft. Dat moet gewoon vanuit Den Haag zeg 

maar opgelegd worden. 

De voorzitter: Dan gaan we over verder, even kijken, naar de vragen van mevrouw Van Nes, even uw vraag 

stellen, Burger op 1.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u. Ik heb een aantal vragen en die kan ik eigenlijk wel clusteren. De 

ondersteunende rol van de gemeente, die staat ergens op pagina 10, 11, 12 staan die. Ondersteunende rol in 

de gemeente, ergens over subsidiëren, over menskracht, over inzetten. Wat gaat de gemeente daadwerkelijk 

doen in het onder… Financieel ondersteunen van bewoners die zeggen van: we willen bijvoorbeeld naar 

energieneutraal wonen en aardgasvrij? Want dat kost natuurlijk een berg geld en zeker als je wat oudere 

woningen woont en minder draagkrachtig of de oudere woningen die in de sociale klasse, sociale huur klasse 

vallen, die zullen daar ook wellicht moeite mee hebben. Wat gaat u dan aan subsidies en ondersteuning voor 

die mensen, letterlijk? Voldoende warmte op pagina 14, geeft u aan, in de haven, restwarmte uit de haven. 

Hoe gegarandeerd is dit voor in de toekomst? Want als de haven ook gaat isoleren, bezuinigen en weet ik het 

wat, zullen ze geheid minder restwarmte afgeven. Ik kan me ook voorstellen dat dat een streven van hun is. 

Dus ze hebben mooi in de aap gelogeerd met onze restwarmte en daar moeten we toch weer iets anders. U 

heeft het over bestaande financiële arrangementen, allemaal in het kader van verduurzaming van de woning. 

Welke zijn dat dan? Want nou ja, ik ken ze niet. Dan het energielabel op woningen. Hoe bepaal je die? Of 

anders gezegd, die zal je moeten laten bepalen door het bureau. Wie betaalt dat? Hoe zit het met de 

energielabel van bedrijven? Daar komt ook een heleboel uit. 

De voorzitter: Gaan we eerst even over tot de beantwoording.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja nou, dat waren voorlopig mijn vragen. Maar prima, ja.

De voorzitter: Oké. Dan geef ik eerst het woord aan wethouder Japenga.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja.

De voorzitter: Dan …

De heer Japenga: Ja voorzitter, dank u wel. De ondersteunende rol, ja. We hebben daar vorige week natuurlijk 

ook vrij uitgebreid bij stilgestaan bij de warmtevisie dat we echt nu de komende maanden, jaren, een 

verandering in gang zetten, waarbij we aantal instrumenten nodig hebben om te ondersteunen. Bijvoorbeeld 



de duurzaamheidslening, is een instrument om particuliere eigenaren te helpen te verduurzamen. We gaan 

ook werken met energiecoaches, dus de mensen die verstand hebben van hoe en die we ook opleiden om 

inwoners te helpen. Er komt nu voor particuliere eigenaren ook een in de komende maand een subsidie, een 

kleine subsidie aan voor elke eigenaar om te bedenken: hoe kan ik mijn woning verduurzamen. Dat kan een 

advies zijn, maar dat kunnen ook hele concrete maatregelen aan de woning. Zo zijn er ook natuurlijk … Je hebt 

je zonnepanelen waar btw-teruggave op zijn, maar ook, nou, de VvE’s die wij ondersteunen met advies en ook 

cursussen geven. Dus er zijn diverse arrangementen. Het zit niet altijd in geld hè, zit ook vaak in kennis of 

kunde die je als ondersteuning meegeeft. Dus dat zijn op meerdere gebieden gaan we daarmee aan de slag. 

Als het gaat over de warmte in de haven … Ook de haven moet verduurzamen, die industrie moet 

verduurzamen, dat klopt. Dat moeten ze ook. Daar zijn ze volop al mee bezig. Maar stel even dat ze allemaal 

helemaal verduurzaamd zijn, dan blijft er nog genoeg warmte over voor ons om gebruik van te maken. Dus 

garantie is natuurlijk altijd lastig, maar alles wat tot nu toe berekend is, wijst erop dat ook daar de volledige 

verduurzaming, dat er dan nog voldoende warmte over is. Er zijn natuurlijk diverse subsidies ook nog vanuit 

het Rijk om te ondersteunen, SDE subsidie of de postcoderoosregeling die er dan nu gaat verdwijnen. Zo zijn 

er ook vanuit het Rijk diverse stimuleringsmaatregelen. Wat energielabel betreft, wil ik graag nog even 

doorgeven aan mevrouw Van Santen, mevrouw Zante.

De voorzitter: Ja, eerst even de stapelende … Eerst even … Ik zie al dat er reacties zijn vanuit de commissie, dus 

eerst de heer Soffree, Partij van de Arbeid.

De heer Soffree: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, even stapelend op die kosten om oudere woningen op een goed 

label te krijgen. Ik lees in het stuk dat die kosten reuze meevallen. Maar ik heb elders ook wel gelezen dat het 

in een aantal gevallen veel beter is om de boel te slopen en nieuwbouw neer te zetten. Maar daar lees ik niks 

over in de stukken. Kan daar iets over gezegd worden?

De voorzitter: Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Ik geef deze vraag even door. Het is natuurlijk waar dat … We hebben een groot deel 

particulier bezit in Ridderkerk, eigenaar-bewoners en we hebben een deel huurwoningen. Dus dat is ook bezit 

waar vooral onze grote Wooncompas, corporatie Wooncompas bij betrokken is. Maar wat de labels betreft 

zou ik de vraag nog wel even door willen geven … Ik denk aan jou of aan Henk. Aan Henk als het mag, 

voorzitter. 

De voorzitter: De heer Van der Linden.

De heer Japenga: De heer Van der Linden, ja, die.

De heer Van der Linden: Dank u voorzitter. Ja, het klopt. Het aanpakken van woningen met een heel erg slecht 

label, een E-, F-, G-label, dat is een kostbare zaak. Dat … Daar hoeven we niet omheen te draaien, dat is 

gewoon zo. Alleen al … Dat staat ook in het stuk, er is een onderverdeling gemaakt in het aantal woningen wat 

erin zit. In het uitvoeringsprogramma gaan we daar dieper op in en zal er ook gekeken worden van: ja, waar zit 

dat dan? Wat de heer Soffree aangeeft, het kan zo zijn dat hele oudere of hele oude, maar de oudere voorraad 

van een corporatie wellicht eerder voor een hernieuwbouw, een herontwikkeling, in aanmerking komt in 

plaats van alle voorzieningen te gaan treffen waarbij je ongeveer kosten gaat maken van een halve 

nieuwbouwwoning. Maar dat is een onderdeel van een uitvoeringsprogramma waar we dan op dat moment 

ook met verstand van zaken naar moeten kijken. Het is niet blind: u moet, u zal. Daarom staat er ook op een 

bepaald moment: het moeten maatschappelijk aanvaardbare kosten zijn. Dan kan je altijd discussiëren: wat is 



dan aanvaardbaar? Wat voor u aanvaardbaar is, is voor mij niet aanvaardbaar en andersom. Maar dat is 

natuurlijk best discutabel, maar daar zijn best wel richtlijnen voor. Het is een verhaal dat je vaak kijkt naar de 

woonlastenneutraliteit en dat is een andere termijn waarbij wordt gekeken van: ik heb nu een gigantisch 

energieverbruik waarbij de energiemaatschappijen mij iedere maand een brief sturen en netjes de rekening 

sturen of ik haal het … Die rekeningen worden aanzienlijk lager en ik heb daar meer investeringen voor 

gedaan. Dat is een beetje de, ja, de basis toch voor je uitvoeringsprogramma. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Breeman, u had ook nog een vraag daarover. 

De heer Breeman: Dank voorzitter. Ik heb toch nog even een vraag die wij vorige week hebben we hem ook 

gesteld min of meer. Als je toch al particulier bent en je zit in die lage labels, dan moet dat toch inderdaad, 

mijnheer Visser zegt het al, dan moet dat toch, of mijnheer Van der Linden zegt het al, dan moet dat toch 

aanzienlijk geld gaan kosten? Daarmee red je het denk ik niet zeg maar met een voucher van negentig euro of 

een coach die je nodig hebt. Nee, dat gaat voor deze mensen heel veel geld kosten. Ik maak me echt zorgen, 

niet alleen in Ridderkerk, maar zeg maar ook voor heel Nederland met deze transitie. Hoe gaan deze mensen 

dat dadelijk overleven? Want die hebben geld nodig. Je krijgt niet zomaar gratis geld bij een bank. Dus hoe 

gaan wij als gemeente dit zeg maar faciliteren, die mensen helpen, dat ze wel aan het geld komen om dat huis 

van dat label G naar een label C te krijgen? Dat is toch nog steeds mijn vraag.

De voorzitter: Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Ja voorzitter, dat klopt. Het is ook mooi en goed dat de raad zich op dit punt zorgen maakt. 

Het gaat er inderdaad om dat wij niet alle antwoorden nu al hebben en dat we op een aantal zaken gewoon 

nog verder onderzoek moeten doen en ook naarmate we dichter in die wijken actief worden, kunnen zien wat 

het precieze probleem is. Want dat het zich op enigerlei wijze voor gaat doen, dat zie je aankomen. Daar 

willen we voor gesteld staan. Maar hoe precies, dat kunnen we ook niet alleen oplossen zelfs. Ook daar zal er 

naar het Rijk rond wetgeving bijvoorbeeld ook nog een aantal zaken moeten worden geregeld. Weet dat zeg 

maar vanuit gemeente, maar ook vanuit de regio en ook breder nog, ook en soms ook via de VNG, op dit soort 

aspecten zeker ook de vinger wordt gelegd. Dus niet alles is al opgelost. Uw zorg delen we. Die nemen we ook 

mee in dit verband. Wij willen ook niet dat onze inwoners achterblijven op dit punt of dat bepaalde inwoners 

onevenredig getroffen worden door deze ontwikkelingen. Dus weet dat wij daar op dezelfde manier in zitten 

als u en dat wij zoeken naar mogelijkheden en oplossingen.

De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij was er nog een aantal vragen van mevrouw Van Nes, Burger op 1, 

beantwoord worden. Hebben jullie die nog genoteerd? Of moeten die nog even gesteld worden? 

Mevrouw Van Nes-de Man: Nee, in mijn beleving zijn ze keurig beantwoord. Dank u wel. Ja, ja.

De voorzitter: O, nou, duidelijk. Dat is goed om te horen. Wilt u daar nog op reageren?

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja. Nee hoor. 

De voorzitter: Duidelijk. Dan gaan we over tot de vragen van de Partij van de Arbeid, de heer Soffree.

De heer Soffree: Dank u wel voorzitter. Eens even kijken hoor. Ja, ik heb de vragen over … Ja, als ik zo eens lees 

hè, van dat staat het ambtelijk apparaat voor een behoorlijk grote klus, ook al doen we dat in samenwerking in 

de regio. Het zijn geen dingen die we altijd al gewend waren om te doen. In het hele stuk lees ik alleen dat de 



afdeling financiën bezwaard zou moeten worden, maar ik lees bijvoorbeeld niet over, ja, andere delen van het 

ambtelijk apparaat die hiertoe versterkt zouden moeten worden. Ik noem bijvoorbeeld de afdeling 

communicatie, waar natuurlijk ook een behoorlijke opgave ligt. Kan daar iets over gezegd worden? Wat wordt 

er voor extra steun aan het ambtelijke apparaat uitgevoerd? Gaan we alles inhuren? Of gaan we mensen voor 

langere tijd aannemen?

De voorzitter: Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Ja voorzitter, dat is ook één van de onderwerpen die terecht door de heer Soffree worden 

aangesneden. Het is natuurlijk zo, we hebben ook deze paraplu en we hebben er een aantal onderwerpen in. 

Een aantal zaken loopt al in ons actieplan geluid, daar zitten al financiële middelen in. Maar ook onze 

warmtevisie, de wijkplannen, hebben we in de begroting middelen voor opgenomen. Nou, deze notitie ziet 

ook op een vervolg, dus dat we hierna ook in beeld brengen wat uitvoeringsprogramma is en welke financiële 

middelen daarbij horen. Terecht zegt u: dit is echt een bepaalde expertise. Dat klopt ook. Afgelopen jaren 

hebben we ook bijvoorbeeld gebruikgemaakt bij de warmtevisie van een deskundig bureau Over Morgen. 

Soms is het zo specifiek deskundig, dat dan kun je voor een bepaalde tijd een bureau inschakelen. Maar deze 

transitie gaat gewoon de komende jaren duren. Dus daar willen we ook een aantal goede eigen mensen 

hebben die dat hele proces ook zeg maar op de Ridderkerkse manier en de Ridderkerkse schaal en met die 

kleur lokaal mee kan vormgeving. Dus we komen in de uitvoering ook verder terug op: oké, wat is dat dan 

precies? Wanneer precies? Wat gaat het kosten? Een deel van de kosten is al elders belegd, maar waar het 

nog het geval is, komen we daar in de komende weken nog met elkaar over te spreken. 

De voorzitter: De heer Soffree, Partij van de Arbeid, wilt u daarop reageren?

De heer Soffree: Ja, dat is een duidelijk antwoord. Het zal duidelijk zijn, meer balen in de raad dan aanwezig 

van: zo min mogelijk inhuren en zoveel mogelijk eigen expertise opbouwen in hun eigen huis. Dank u wel.

De voorzitter: Dan gaan we over tot de vragen van de heer Kooijman, ChristenUnie.

De heer Kooijman: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik wil even over de structuur van het document hebben, want 

ik was het gaan lezen en in de eerste instantie was me nog niet helemaal helder wat de structuur van het 

document was. Het begint in hoofdstuk 2, staat opeens een blok energie, de energievraag die nu en in 2050 is 

en eigenlijk pas in hoofdstuk 4, toen kwam ik bij die verschillende thema’s terecht. Ik denk: o, dat is dus de 

paraplu waar al wel over gesproken werd, dus ik zou adviseren om dat, nou, misschien nog iets naar voren te 

halen. Daaraan gekoppeld, wat is nu de status van dit document straks? Is dit het document waar alle kaders 

instaan, dus waar we ook op terug kunnen grijpen, als het gaat, nou, hoe denkt Ridderkerk daarover? Dan 

pakken we de Klimaatvisie erbij. Of is het, nou, slechts, dat misschien een te klein woord, maar is het de 

paraplu en vinden we in al die onderliggende thema’s verschillende documenten? Zoals bijvoorbeeld bij 

warmte de warmtevisie die we vervolgens kunnen pakken als we echt zeker willen weten: wat gaat Ridderkerk 

de komende vijf jaar doen op het gebied van warmte? Dus waar moet ik nou gaan zoeken op die thema’s als ik 

daar meer over wil weten? Dat is eigenlijk de eerste vraag. Misschien de tweede en daarna dan heb ik nog een 

paar kleine detailvragen, maar … De tweede algemene vraag was eventjes: er worden verschillende rollen van 

de gemeente benoemd die ze aan kunnen nemen, er wordt her en der ook wel een keuze gemaakt van: nou, 

hier heeft de gemeente een reducerende rol. Zijn dat nog dingen waar we zelf ook nog keuze in kunnen 

maken, van: nou, misschien de raad, die wil dat we dat de gemeente daar iets nadrukkelijker in gaat sturen of 

iets minder? Wat zou dat dan kunnen betekenen? Is daar inzicht in te krijgen? Of is dat gewoon in ieder geval 

helder, ja, dit is de enige rol die we kunnen nemen om die en die reden? 



De voorzitter: Dan gaan we eerst even over tot de beantwoording. Wethouder Japenga of mevrouw Santen.

De heer Japenga: Nee, ik begin even en dan kan de rollen, daar kan de heer Van der Linden nog even op 

ingaan. De structuur ligt de heer Kooijman even de vinger bij. Nou, de opmerking nemen we even mee om te 

bezien of we het in die structuur dat nog iets logischer kunnen neerzetten. Waar het gaat om de … Ja, waar 

zoek je het nou als je in Ridderkerk denkt aan bepaalde onderwerpen? Wat is dit voor document? Wat is de 

status? Nou, ik denk dat de status van dit document vooral de status van paraplu heeft, maar ook de langere 

lijnen schetste en ook de samenhang aanbrengen tussen verschillende terreinen. Zeg je: nou wil ik alles weten 

over de warmtevisie, waar staat Ridderkerk? Dan pak je de vigerende warmtevisie erbij. Ik zei al: die wordt om 

de vijf jaar herijkt, om maar één voorbeeld te noemen. De klimaatvisie, ja, natuurlijk kan de raad op enige 

termijn ook zeggen: dat gaan we nou weer anders insteken met de kennis van dat moment. Maar voor nu is 

het de paraplu die samenbindt en de wat langere lijnen schetst en samenhang brengt. Wat de verschillende 

rollen betreft, zou ik, en of we daar nog in kunnen kiezen, dat zou de heer Van der Linden nog wellicht nog 

even kunnen beantwoorden.

De voorzitter: De heer Van der Linden.

De heer Van der Linden: Dank u voorzitter. Ja, de rollen, daar zijn een aantal dingen in vast. Er zitten een aantal 

wettelijke taken, die staan inderdaad dan aangegeven als een rol van: ja, u bent als gemeente aan zet als 

regulerende gemeente. Ja, ik zou graag willen dat u dan zelf de mogelijkheid had om al die wetten te kunnen 

veranderen, maar dat zijn vaak landelijk vastgelegde dingen en daar hebben wij als gemeente ook aan te 

conformeren. Het registrerend, faciliterend, stimulerend en aan de markt laten, is een educated invoer… 

invulling gegeven echt op de verschillende onderwerpen van: wat is nu je reikwijdte? Wij kunnen stimuleren. 

We kunnen faciliteren. Maar soms heb je ook geen andere mogelijkheid om te zeggen van: nou, wij helpen u 

om daar te komen, maar u zult het zelf moeten uitvoeren. Dus dat is wel de onderbouwing en dat is ook de 

definities die daarbij staan. Als u vraagt van: hebben wij als raad de mogelijkheid om daar toch nog wel een 

wat stevigere rol in te zetten of een wat minder stevige rol? Ja, dat is … Dat geeft nadrukkelijk wel even die 

kaders mee van: ja, kijk heel goed: waar ben je wel van en waar ben je niet van? Dat is … Dat is eigenlijk de 

bottom line, waar ben je van en waar ben je niet van? Hoe ver is je reikwijdte? Mevrouw Santen wil daar ook 

nog op reageren. Ik ga er …

De voorzitter: Ja. Mevrouw Santen.

Mevrouw Santen: Ja, misschien nog even een kleine toevoeging. Dat gaat ook heel erg natuurlijk over 

uiteindelijk kosten en baten. Dus wat is de toegevoegde waarde nog als je nog een stap zeg maar op die ladder 

zet om nog een stap extra te doen als gemeente? Wat kost het je en wat levert het je dan op? Dus die 

afweging hebben we gemaakt. Zoals mijnheer Van der Linden inderdaad zegt, dat is natuurlijk nu een 

educated guess. Dus dat zou ook best nog in de komende jaren met nieuwe inzichten kunnen wijzigen. 

De voorzitter: De heer Kooijman, ChristenUnie, wilt u daar nog op reageren en uw overige vragen daarna 

stellen?

De heer Kooijman: Ja, het eerste of het laatste stuk van de antwoorden die waren helder. Dus dat is voor nu 

voldoende voor mij. Nog even reagerend op wat de wethouder ook aangaf, dat dit de paraplu is en de lange 

lijnen weergeeft. Als ik nu … Voor de warmtevisie, dat snap ik, want daar hebben we net een warmtevisie in de 

commissie al besproken en die gaat straks in de raad ook besproken worden. Maar voor andere onderwerpen, 

bijvoorbeeld opwekking of besparing, daar hebben we nog niet echt een stuk van gezien. Komt daar ook nog 



een apart stuk van? Of is dit het wat hier nu staat wat de kaders zijn voor de gemeente Ridderkerk de 

komende periode als het gaat om die thema’s? Of komen we daar ook nog, nou ja, andere kader… 

Uitgewerktere kaders voor? Dan maar een stapje naar de concrete vragen die ik had. Er worden een aantal 

zaken al wel benoemd als zijnde van: dit gaan we doen. Bijvoorbeeld bij opwekking het eigen vastgoed, waar 

mogelijk in 2021 allemaal voorzien van panelen, zonnepanelen. Mijn vraag daarbij was: hoe groot is die 

opgave nu? Is dat reëel om dat nu te stellen, dus gaan we dat waarmaken? Volgens mij is dit ook een 

onderdeel wat dan straks in zo een uitvoeringsprogramma dan aan bod zou kunnen komen. Die heeft de SGP 

al gesteld. Ten aanzien van de kaders voor de warmtevisie zeg maar, is aangegeven dat we proberen om vanaf 

1 januari 2029 de kaders ook in het omgevingsplan te hebben opgesteld. Ik vroeg me af: is dat dan niet rijkelijk 

laat, als we dan pas dat opzetten? Moeten we daar niet eerder al mee aan de slag? Ik las dat de auto’s van de 

BAR-organisatie en de NV BAR, maar ook het woonwerk gerelateerde mobiliteit voor wat betreft auto’s 

volledig elektrisch zouden moeten zijn in 2025. Ik dacht: nou, dat is mooi voor de BAR-ambtenaren die dan 

nog een elektrische auto krijgen. Ik denk niet dat ik het zo moet lezen, maar anders dan hebben ze dat mooi 

voor elkaar zo. Dat waren even de vragen, ja, voor nu.

De voorzitter: Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Ja voorzitter, ik ga nog even in op de vraag, de eerste vraag van de heer Kooijman. De rest 

gaat mevrouw Santen doen. Dat uitvoeringsprogramma, dat daarin werken we verder uit wat we precies gaan 

doen. Dus daar definiëren we nog nader wat we gaan doen en ook het moment waarop we zaken gaan doen 

en wanneer onderwerpen aan de orde komen, inclusief, nou, tijdpaden en financiën. Dus per thema komt er 

een uitgewerkt overzicht. Dus dat is … Dat komt hierachter te hangen. Dat is de volgende stap. We bepalen nu 

de koers, de richting, de lijnen. Dan werken we dat verder uit in, hoe noem je dat? In goede lijnen qua tijd, 

periode, enzovoort. 

De voorzitter: Mevrouw Santen.

Mevrouw Santen: Ja, dank u wel voorzitter. Het verduurzamen van het eigen vastgoed, dat was de eerste 

vraag, van: 2021, is dat niet behoorlijk ambitieus? Ook dat zijn we, daar zijn we nu over in gesprek, want daar 

vinden natuurlijk al best wel wat acties plaats nu. Dat is ook al in de begroting opgenomen. Dus de vraag is 

even of we echt 2021 dan haalbaar, of dat haalbaar is. Maar dat zullen we inderdaad in de verdere verfijning 

ook nadrukkelijk meenemen. Dus dank voor die opmerking. Het omgevingsplan 2029, voor de opslag, pagina 

20, daar staat: we streven ernaar om uiterlijk 1 januari 2029 dat te hebben opgenomen. De zoals het er nu 

naar uitziet, zullen de omgevingsplannen in elk geval in 1 januari 2029 in werking moeten zijn getreden. Dat is 

eigenlijk de termijn die we hebben aangehouden, dus we gaan ervan uit dat we dat eerder al bereikt hebben. 

Maar veiligheidshalve hebben we even die wettelijke termijn aangenomen. Voor wat betreft de mobiliteit, 

daar staat inderdaad dat we streven hè … Ook daar staat streven naar woonwerk gerelateerde mobiliteit, 

elektrisch of CO2-neutraal te mogen zijn. Nou, dat is heel … Als ik hem zo lees, dan zal ik dat morgen even aan 

de directieraad melden. Fietsen … Ja, precies. Zo … Hij is natuurlijk nadrukkelijk bedoeld als hè het werkwerk 

gerelateerde verkeer in elk geval, dus tussen de gemeentehuizen, als dat plaatsvindt. Waar mogelijk kunnen 

we natuurlijk wel ook als organisatie onze medewerkers stimuleren om inderdaad bijvoorbeeld meer op de 

fiets te komen of meer elektrisch fiets toe te passen. Dus zo is hij te lezen.

De voorzitter: De heer Kooijman, ChristenUnie, wilt u daarop reageren?

De heer Kooijman: Ja, op één onderdeel nog dank voor de heldere uitleg. Ja, dan even over het omgevingsplan 

en de opslag en ik had misschien ook nadrukkelijk moeten zeggen dat het inderdaad om opslag van energie 



ging. Ik snap de link met het omgevingsplan dat dat formeel wettelijk gezien in 2029 moet zijn vastgesteld. 

Maar mijn vragen gingen er eigenlijk meer om: is het niet belangrijk om juist al de kaders en de visie te hebben 

over hoe wij in Ridderkerk om willen gaan met de opslag van energie? Moeten we dat niet al veel eerder al op 

papier hebben staan, omdat die vraag misschien al veel eerder op ons af komt? Dat was eigenlijk mijn vraag. 

Dan houd ik het daarbij. 

De voorzitter: Mevrouw Santen.

Mevrouw Santen: Jazeker. Is een heel kort antwoord, maar terecht punt. Dus dat is ook één van de 

onderdelen die in het uitvoeringsprogramma als het goed is straks terug te vinden zijn, van: hoe … Dit zijn de 

doelen zeg maar waar we naartoe werken, maar daar gaat natuurlijk inderdaad wat aan vooraf. Dus terecht. 

Ja. 

De voorzitter: Dan gaan we over naar de vragen van de VVD. De heer Piena, u had nog vragen?

De heer Piena: Ja zeker voorzitter, dank u wel. We hebben al meerdere visies op verschillende gebieden 

voorbij zien komen, met daaraan gekoppeld programma’s. Deze klimaatvisie is een opvolging van milieu en 

duurzaamheidsprogramma 2016 2020. Daar kan je alleen maar van leren wat daarmee gebeurd is en ik zou de 

wethouder willen vragen of wij een overzicht kunnen krijgen van, nou, de behaalde en niet behaalde doelen. 

Want als je dat inzichtelijk heb, kan je ook beter kijken naar een nieuwe visie en het eventuele programma wat 

eraan gekoppeld wordt. Dat is vraag één. Op pagina 10 staat in deze visie: wij geven het goede voorbeeld. 

Nou, dat is natuurlijk prachtig, maar ik wil even in herinnering brengen dat wij ooit voornemens waren, 

volgens mij de eerste periode dat ik in, voor mijn periode in de raad, dat we de auto’s van onze gemeentelijke 

organisaties elektrisch zouden gaan doen. Maar toen bleek dat wij nog een contract hadden en gingen wij het 

niet doen, zodat wij nu nog steeds niet alle auto’s op elektriciteit hebben rijden. Mijn vraag is dan ook: in 

hoeverre is men bereid als gemeente om dit soort maatregelen te nemen als het ons ook geld kost? Hoeveel 

geld mag het dan kosten? Want dat is eigenlijk dezelfde vraag die wij aan onze inwoners vragen. Dan een 

beetje een technische vraag en misschien een flauwe vraag, maar op pagina 11 … Ik pak hem er even bij. Dat is 

het fijne als je in een camera kan blijven kijken. Daar staat een regulerende gemeente. De gemeente bereikt 

haar doelen door het inzetten van wetgeving. Mijn vraag was eigenlijk: sinds wanneer kan de gemeente 

wetten maken? Of bedoelt u hier iets anders? Bij hetzelfde regulerende gemeente een vervolgvraag. Als 

eigenaar nemen we zelf verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Kunt u enige uitleg geven en welke uitleg is 

dat dan, wat u hiermee bedoelt? Op pagina 18 meldt u dat, nou ja, maatschappelijk verantwoord volgens mij 

kosten, maar wordt er niet uitdrukkelijk gemeld dat bijvoorbeeld er een lastenverhoging voor inwoners aan 

gekoppeld kan zijn. Is het niet verstandig … U heeft het over laagst maatschappelijke kosten. Is het niet 

verstandig gewoon om helder te maken naar onze inwoners dat dit ons ook geld kan kosten, in plaats van 

daaromheen te draaien? Of zegt u: nee, die woonlasten voor de inwoners gaan zeker niet omhoog. Maar meer 

duidelijkheid daarin zou denk ik wenselijk zijn. Dan moet ik u eerlijk toegeven dat we heel veel stukken 

moeten lezen voor de komende raadsperiode. Ik heb dit ook zo goed mogelijk doorgenomen, maar op pagina 

30 … Moet ik even goed kijken. Pagina 30, ga ik zelf ook even naar toe, heb ik een volgende vraag. Dat zijn bij 

de doelstelling en daar staat dat al onze daken van ons eigen vastgoed moeten voorzien zijn van zonnepanelen 

of warmtepanelen. Ik heb dat in het voorliggende verhaal ben ik dat niet tegengekomen. Dat kan aan mij 

liggen, maar ik vraag me af of het niet alleen bij de samenvatting staat en dus niet in het verhaal is 

meegenomen. Klopt dat? Zo ja, misschien is enige uitleg daarboven wel wenselijk. 

De voorzitter: Gaan we nu even over tot de beantwoording denk ik. Laten we even …



De heer Piena: Ik heb er nog …  Ik heb er nog één. Misschien handig dat ik hem dan gewoon doorstel.

De voorzitter: Probeer die nog maar even en dan gaan we kijken of alle vragen goed zijn overgekomen.

De heer Piena: Anders herhaal ik hem gewoon.

De voorzitter: Duidelijk.

De heer Piena: Dus bij deze vraag nog gekoppeld: is er al geïnventariseerd om hoeveel dagen het gaat? Want 

dan hebben we ook enig inzicht. Dan als laatste, de vastgoedportefeuille, die wordt verduurzaamd. Volgens 

mij is het antwoord al net gegeven op vraag van de ChristenUnie, maar ik vraag hem dan toch nog even zeker. 

Overal wordt een datum aan gekoppeld, alleen hier zie ik geen datum. Misschien moet daar toch ook gewoon 

bijgezet worden 2021, of iets dergelijks. Dat waren mijn vragen. Dank u wel.

De voorzitter: Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Ja voorzitter, ik ga even in op de evaluatie en even op de woonlasten. Terechte vraagt de 

heer Piena ook naar: wat heb je nou de afgelopen periode gedaan, milieu, duurzaamheidsprogramma? We 

hebben tot nu elk jaar een evaluatie gestuurd naar de raad. In december ploft die ook weer op uw mat en dan 

voor de afgelopen jaren. Dus daar kijk ik hem iets breder terug. Dus dat kunt u zeker gebruiken. Dat komt 

eraan. Als het gaat om woonlasten, dat is natuurlijk heel lastig als de heer Piena vraagt van: kunt u garanderen 

dat het niet stijgt? Dat is natuurlijk op zo een moment als we hier zitten niet te doen.

De heer Piena: Voorzitter, even onderbrekend. Ik heb niet gesteld … Ik heb niet gezegd dat ze stijgen of dat ik 

een garantie vraag dat ze niet stijgen. Ik heb gevraagd of het niet beter zou zijn om duidelijk te maken voor de 

inwoners dat er eventueel een kostenstijging aan kan komen of inderdaad dat u zo bewust ervan bent en 

zeker ervan bent, dat er geen stijging komt. Dan mag u dat uiteraard er ook in plaats laten nemen. Maar ik heb 

niet gezegd van dat u moet zeggen dat er geen kostenstijging aankomt. 

De voorzitter: Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Voorzitter, ik denk dat we eerlijk moeten communiceren en helder en als de heer Piena op 

dit punt een suggestie meegeeft om daar nog wat nadrukkelijker in de formulering naar te kijken, dan nemen 

we die ook even mee. Dat lijkt me een goede suggestie, ja.

De voorzitter: Stapelend, mevrouw Van Nes, Burger op 1.

Mevrouw Van Nes  -de Man  : Ja, dank u voorzitter. Volgens mij wordt er nu gerefereerd aan de opmerking 

maatschappelijk aanvaardbare kosten. Wie bepaalt nou wanneer die kosten maatschappelijk aanvaardbaar 

zijn? Doen de inwoners dan? Verschilt dat voor iedereen? Ik vind dat een heel vaag en lastig begrip. Hoe gaan 

we daarmee om?

De voorzitter: Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Ja. Daar zijn ook wel richtlijnen voor en criteria voor. Er zijn zo een aantal van dit soort 

termen die wel gebruikt worden: laagst maatschappelijke kosten of woonlastenneutraliteit. Waar het om gaat 

is, ook in onze warmtevisie zijn we daarop ingegaan, wat die laagst maatschappelijke kosten zijn. Dus het is 



niet zo dat dat zomaar een term is die in de lucht hangt. Er zijn wel richtlijnen voor. Dus je kan niet zomaar wat 

opschrijven. Voor de andere vragen zou ik nog even door willen verwijzen naar mevrouw Santen.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes, Burger op 1, u wilde nog daarop reageren? Daarna gaan we naar mevrouw 

Van Santen.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja. Nou ja, ik … De wethouder zei zo van: kostenneutraal of zo. Ja, die kunnen we 

zelf allemaal invullen of niet woonlastenverhogen. Maar die richtlijnen, waar u aan refereert, daar ben ik dan 

wel heel benieuwd naar. Die zou ik ook wel graag dan tegemoet zien. 

De voorzitter: Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Die vraag doet mevrouw Santen even. Santen. 

De voorzitter: Mevrouw Santen.

Mevrouw Santen: Ja, dank u wel. We zullen die wel meenemen in de verdere uitwerking. Het zijn natuurlijk 

geen harde kaders of bandbreedtes. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met bijvoorbeeld verdere 

innovaties. Dus dat is ook echt iets, nou ja, wat ook de komende jaren … We hebben het natuurlijk over dertig 

jaar, dus iets wat we nu misschien onmogelijk achten is over tien jaar misschien wel, nou ja, heel betaalbaar 

en haalbaar. Dus dat is ook het lastige aan dit dossier, dat dat natuurlijk een, ja, ook een grote onzekerheid 

kent. Maar waar mogelijk zullen we dat in de verdere uitwerking meenemen. Even kijken. Ik heb nog wat 

andere vragen staan. We geven het voorbeeld, staat er. Hoeveel geld mag het dan kosten? Ja, dat is ook aan u 

als raad bij de verdere uitwerking en de zeg maar het  waar ook het uitvoeringsprogramma bij zit, waar we ook 

inzicht zullen geven in welke, ja, middelen er nodig zijn om acties en ambities te realiseren. Dus ja, daar zit 

natuurlijk best wat ruimte in om daar ook als raad keuzes in te maken. Het inzetten van wetgeving. Nou, dat is 

op twee manieren te lezen. Zowel natuurlijk het naleving van de wetgeving die ons is opgelegd, zoals mijnheer 

Van der Linden ook al zei, maar er zijn natuurlijk ook wel mogelijkheden om bijvoorbeeld verordeningen vast 

te stellen. Dus daar waar je echt zou willen en nou ja, het echt mogelijk is, zou dat kunnen. 

De heer Piena: Voorzitter. Ja, ik heb geen handje, dus ik moet het zo doen. 

De voorzitter: Ja, dat weet ik, de heer Piena. U kunt aangeven als u een stapelende vraag wilt stellen, want het 

is lastig dat u geen digitaal handje heeft.

De heer Piena: Ja, maar het is wel makkelijk. Dan kan ik gewoon inbreken zonder schaamte.

De voorzitter: Ja.

De heer Piena: Nogmaals, er zit een groot verschil tussen wetten en verordeningen. Wetten worden door de 

Eerste en Tweede Kamer gemaakt en verordeningen kunnen we als gemeente maken. Ik vind weer dat we 

zuiver moeten zijn in de communicatie. Dus ik zou toch willen voorstellen dat u het dan alsnog verordeningen 

noemt en geen wetten. Of u moet inderdaad ernaar verwijzen dat wij de wetten gaan naleven, maar het 

laatste dat lijkt me nogal logisch. Dank u. 

De voorzitter: Mevrouw Santen.



Mevrouw Santen: Helemaal eens, mijnheer Piena, dat zullen we zeker doen. We zullen de teksten aanpassen. 

Even kijken. Dan verwees u volgens mij naar pagina 18 over de woonlasten. Maar ik kon daar niet helemaal 

volgens mij in terugvinden waar u naar verwijst.

De voorzitter: De heer Piena, kunt u dat aangeven?

De heer Piena: De laagst maatschappelijke kosten … Volgens mij de laagst maatschappelijke kosten, maar die 

heeft de wethouder volgens mij net netjes beantwoord.

Mevrouw Santen: Nou, kijk. Het aantal daken heeft u gevraagd van: is daar inzicht in te geven? Ik weet dat er 

in het kader van de Regionale Energie Strategie worden allemaal ateliers ook gehouden. Daar wordt inderdaad 

onderzoek gedaan naar het aantal daken, de richting van de daken, nou ja, dat soort informatie om te kijken 

hoeveel procent het ook haalbaar is om inderdaad het aantal daken, het percentage van de daken, dat 

haalbaar is om bijvoorbeeld vol te leggen met zonnepanelen. Want als ze natuurlijk alleen naar het noorden 

gericht zijn, dan kosten ze meer dan dat ze opleveren. Dus daar … Dat antwoord heb ik zo niet paraat, maar 

daar wordt inderdaad in met name in dat spoor wordt daar onderzoek naar gedaan. Even kijken. De 

vastgoedportefeuille, nou daar hebben we het net inderdaad even over gehad, maar u zei van: waarom staat 

daar niet een harde datum in? Er staat een datum in waar het gaat om de zonnepanelen. Even kijken. Dat is op 

pagina 14, waar economisch en constructief haalbaar in 2021 de daken van ons eigen vastgoed voorzien van 

zonnepanelen. Nou, daar hebben we het al even over gehad. Daar zijn we natuurlijk druk mee bezig, want de 

vraag is op 2021 inderdaad helemaal haalbaar is. Dus dat zullen we meenemen in de uitvoering. Als het 

gewenst is kunnen we ook kijken of we inderdaad een datum kunnen hangen aan de meer algemene 

opmerking die gemaakt werd bij de vastgoedportefeuille. Ik ben even de pagina nu kwijt, maar die kunnen we 

natuurlijk … Volgens mij zat het bij besparing. Ja, die kunnen we opnemen als dat gewenst is. Even kijken. 

Volgens mij heb ik hem dan. Of ben ik er nog één kwijt?

De voorzitter: De heer Piena, VVD, zijn de vragen zo beantwoord?

De heer Piena: Ja, hartelijk dank voor de beantwoording.

De voorzitter: Zijn er verder nog vragen vanuit de commissie? Graag dan een digitaal handje. Dan is nu de 

mog… O, de heer Kooijman, ChristenUnie.

De heer Kooijman: Ja voorzitter, ik … Dank voor deze mogelijkheid. Ik zag dat ik nog één vraag was vergeten. 

Die was ergens tussen wal en schip geraakt en daar gaat het ook een beetje over, over de walstroom. Er staat 

ergens dat het de bedoeling is dat de walstroom voor 2025 aangelegd moet zijn naar de haven. Ik was even 

benieuwd: wie is verantwoordelijk voor de aanleg daarvan? Wie moet die kosten uiteindelijk betalen? Zijn we 

als gemeente daar zelf verantwoordelijk voor?

De voorzitter: Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Wellicht de heer Van der Linden even. We hebben inderdaad dat ook in ons actieplan lucht 

gezet, om daar iets mee te doen. Maar die … Volgens mij is de haven ook van de gemeente, maar wellicht 

weet Henk, sorry, de heer Van der Linden precies wat het antwoord daarop is.

De voorzitter: De heer Van der Linden.



De heer Van der Linden: Bedankt voorzitter. De walstroom komt uit het mobiliteitsprogramma en uit het 

luchtkwaliteitsprogramma. De bekostiging daarvan wordt uiteindelijk ook via die kanalen verder in beeld 

gebracht. Dus ik heb niet een antwoord van: ja, wij gaan het betalen als gemeente of nee, de andere partijen 

gaan het betalen of een Eneco, maar die komen wel in die plannen. Daar wordt het in opgenomen. Dus dat is 

ook weer een onderdeel. Ja, het is heel vervelend, want we zitten steeds te schuiven naar een 

uitvoeringsprogramma, maar dat is wel de verveling die van dit kader dan plaatsvindt. Maar dat is wel een 

doelstelling, dat is ook de basis van deze visie, nadrukkelijk een doelstelling dat je het kan aanbieden. Er liggen 

onderliggende stukken onder die dan uiteindelijk weer die basis kan geven en naar uw raad ook zullen 

aangeven van: nou, zo zal dit bekostigd gaan worden. 

De voorzitter: De heer Kooijman, ChristenUnie, is uw vraag beantwoord zo?

De heer Kooijman: Ja hoor, dank u wel. 

De voorzitter: Dan is nu de mogelijkheid … O, de heer Breeman, CDA.

De heer Breeman: Ja, dank u wel voorzitter. Even stapelend op die walstroom. Voor wie is die walstroom dan 

uiteindelijk bestemd? Want ik zie er alleen maar wat pleziervaart. Ik zie geen grote vaart, er komt ook geen 

cruiseschip binnen die walstroom nodig hebben. Ik zie dat allemaal wel in Europoort gebeuren, maar in de 

haven van Ridderkerk, wat gaan wij daarmee doen eigenlijk? Dat is even mijn vraag.

De voorzitter: Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Ja voorzitter, dat is … Ridderkerk is nog rijker dan de heer Breeman dacht, maar we hebben 

ook af en toe schepen die dan aanliggen en die nu hun motoren laten draaien en waar we graag van wensen 

dat ze stroom gaan gebruiken. Dus het komt voor. 

De voorzitter: Duidelijk. Dan is nu de mogelijkheid voor de woordvoerders opmerkingen te maken en wensen 

te uiten over het concept klimaatvisie. Zijn er partijen die dat willen doen? Zo ja, graag een digitaal handje. De 

heer Rottier, SGP. 

De heer Rottier: Dank u wel voorzitter. Wij krijgen nu eigenlijk een waaier aan documenten. We hebben een 

RES. We hebben een klimaatvisie. We hebben warmtevisie. Er komen allerlei uitvoeringsprogramma. Eigenlijk 

moet ik het hele document doorlezen om zo hier en daar al die dingen op het spoor te komen. Verder merk ik 

ook aan de discussie vanavond dat we zeg maar de discussie voeren over onderwerpen die eigenlijk nu ergens 

anders zitten. Dus ik zou twee dingen vragen om zeg maar een helder overzicht te geven waar we wat regelen 

en om dan ook een bepaald onderwerp op één plek te regelen en niet dat je zeg maar drie documenten nodig 

hebt om de hele puzzel te zien. Dan verder is mijn wens, een beetje aangekoppeld aan mijn vraag over 

woningen en dat verder onderscheiden, om dan gewoon wat specifieker te worden zodat we zeg maar ook 

daar duidelijk een plan voor kunnen bedenken en sturing aan kunnen geven hoe we dan tot zeg maar die 

verbeteringen en labels komen, want dat is nu erg algemeen, en om dan ook iets op te nemen wat wij 

concreet van de burger verwachten. Zeg maar, we kunnen niet verwachten dat de burger dit document gaan 

besturen en dan zelf een plan maakt, maar meer een, gewoon een duidelijk recept van: wat moet die burger 

nu doen en wanneer? Dan een wens om een monitoring te bedenken voor dat plan, dat we zeg maar, ja, ook 

een stuur hebben en zien wat dat voor gevolg heeft. Dat is onder andere die CO2 waar vast wel een ergens 

een tool voor zal gaan ontstaan. Maar ja, dat geldt ook nog voor andere onderwerpen, dus gewoon aandacht 

voor hoe je dat dan kan monitoren, zodat we de effectiviteit zien van het beleid. Ik zou willen vragen: 



aandacht voor het circulair aanbesteden. Ik zie wel dat daar een uitvoeringsplan ter besluitvoering komt, maar 

dan is het gelijk een eindproduct. Ik denk dat hier ook heel veel winst te halen valt, omdat in beton en asfalt zit 

heel veel energie en als je circulair gaat aanbesteden en dat kan hergebruiken binnen je gemeente of 

eventueel binnen de BAR-gemeente, dan kan er heel veel CO2 mee worden bespaard. Dus ik zou graag ook 

daar een stukje visie op uitgewerkt zien en ook hoe de gemeente dat zelf gaat toepassen. Dat is het, 

voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er verder nog partijen die hun wensen willen uiten? Wethouder Japenga, als u 

wilde reageren, kunt u even uw handje opsteken, mocht u daar gelijk een reactie willen geven. Maar dan laat 

ik, ga ik gewoon nu alle partijen af. Als u een reactie wil geven, dan kunt u het handje opsteken.

De heer Japenga: Ja, ik denk dat het goed is om aan het eind even kort een reactie te geven op het totaal.

De voorzitter: Ja.

De heer Japenga: Ik bedoel, het heeft ook geen … We nemen het mee en …

De voorzitter: Ja.

De heer Japenga: Het heeft geen zin om op elk onderdeel in te gaan. Maar ik kom er straks even op terug.

De voorzitter: Ja. Maar mocht u een verduidelijkingsvraag hebben, dan kunt u dat kunt u die zeker stellen. 

Mevrouw Dirks, GroenLinks.

Mevrouw Dirks: Ja, dank u wel. Bij adaptie wordt genoemd operatie steenbreek, om zeg maar de 

gedachteverandering tot stand te brengen met betrekking tot de tuinen. Nu beslaan tuinen natuurlijk echt een 

heel groot gedeelte van onze gemeente. Ja, is er ook een andere … Misschien … Misschien is het handig om 

ook nog te kijken naar andere manieren om deze gedachtewisseling qua tuin indelen tot stand te brengen, 

want naar mijn mening gaat dat echt heel langzaam. We zijn nu al iets van drie jaar bezig met steenbreek en 

de tuinen die blijven maar verstenen. Dus ik denk echt dat we daar, ja, grote stappen in moeten zetten.

De voorzitter: Dat waren uw wensen verder? Dan gaan we over naar Burger op 1, mevrouw Van Nes.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Ik kan me helemaal vinden in de opmerking die mijnheer 

Rottier net maakte. Al de plannen die er nu liggen, hoeveelheid aan stukken en zit een overlap in. Probeer 

alstublieft voor ons daaruit te destilleren waar dat zit en kijk hoe dat je dat concreet bij burgers kan krijgen, 

want ik heb ook het idee af en toe dat ik er compleet in ten onder ga. Verder als wens hebben wij nadrukkelijk:  

zet alstublieft meer proactief in als gemeente op die op bewoners over het met name waar het gaat of als ik 

denk: daar ligt eigenlijk de makkelijkste winst te halen, het isoleren van woningen en met name die oudere 

woningen en ga niet af zitten wachten. Verwijs niet naar de WoonWijzerWinkel, kijk of dat er echt 

daadwerkelijk iets gedaan kan worden. IK heb natuurlijk al meer in moties en dingen geprobeerd, daar krijg ik 

het niet door, maar kijk alstublieft in hoeverre je gewoon kan stimuleren met subsidies, mensen over de 

streep trekken en dat soort zaken. Dus echt heel graag proactief en ook voor mijn part, wat ons betreft, met 

een financiële bijdrage om te kijken in hoeverre je kan laten isoleren. Nog één die ons helemaal uit het hart 

gegrepen is, geen zonneweiden in Ridderkerk. Dat is meer dan een wens. Dat was het, dank u.



De voorzitter: Duidelijk. Zijn er verder nog partijen die hun wensen willen uiten? Graag een digitaal handje. Zo 

niet, dan gaan we over … De heer Breeman, CDA.

De heer Breeman: Ja, dank u wel voorzitter. Wij spreken allemaal over onderwerpen die wij dan enigszins 

begrijpen, maar de bewoners krijgen ook allemaal stukjes door via kranten en die worden er onrustig van. Ik 

denk dat het zo langzamerhand tijd wordt zeg maar dat we ook zeg maar de bewoners hier een stukje in 

meenemen, al is het maar de basisinformatie, maar dat ze het gevoel krijgen: oké, het gaat de goede kant op. 

Ik merk nu aan mensen dat ze zeggen: wat zijn jullie allemaal aan het doen? Wat gaat het me allemaal kosten? 

Er is een beetje spanning aan het ontstaan. Dat is mijn wens. Nou, laten we niet over de bedenkingen 

beginnen, want dan is de avond zo om. Ik dank u. Dat was het.

De voorzitter: Dank u wel. Dan zie ik verder geen digitale handjes en dan gaan we over tot een reactie van 

wethouder Japenga.

De heer Japenga: Ja voorzitter, goed om vanavond zo met elkaar dit onderwerp te delen. Eigenlijk, wat er 

gezegd was zo her en der, is ook heel herkenbaar. Het is veel. Veel stukken. Hoe zit het eigenlijk? Waar moet ik 

nou zoeken? We worden overdonderd. Hoe gaan we dat nou ook een beetje praktisch vormgeving, zodat u 

aan het stuur kunt blijven zitten op een goede logische manier en daarnaast, in het verlengde daarvan, direct 

ook onze inwoners? Want die krijgen dat natuurlijk ook op zich af. Niet voor niks hebben we ook gezegd: het is 

een opgave van jewelste en ook daarin is het voor ons niet aan de voorkant allemaal zeker hoe het gaat 

uitpakken en wat het moet opleveren en hoe dat uitpakt. Daarom hebben we ook gezegd: we gaan ook 

samenwerken met zo een Erasmus Universiteit om die kennis en kunde ons ook om samen die zoektocht te 

gaan maken, zodat we de goede zaken kunnen communiceren en ook een goede aanpak kunnen hebben 

richting onze inwoners. Want inderdaad, het werd al even genoemd, die term isoleren is van belang. Nou, 

soms kan je het zelf bedenken en soms heb je wel een WoonWijzerWinkel nodig. Daarvoor is die ook, om je 

advies te geven. Ik denk ook dat er met betrekking tot de inhoud nog een paar goede opmerkingen zijn 

gemaakt rond monitoring. Die nemen we zeker mee. Niet alleen de CO2-reductie dat is genoemd, maar er 

zitten meer elementen in waarin we ook in onze uitwerking nog wat nadrukkelijker in zullen gaan op: hoe gaan 

we nou ook meten wat we bereiken? Want dat willen we ook nog graag. Dus de heer Rottier gaf nog aan: 

circulair aanbesteden moet je eigenlijk niet mee wachten, dat kan nu wel. Nou, daar wordt ook nu wel al aan 

gewerkt. Dus dat kan ik ook meegeven. Maar we zullen er wel aandacht aan geven. Misschien samenvattend 

voorzitter, het is veel en we doen ons best ook om … Ook hierbij hebben wij bedacht: hoe kunnen we het nog 

… Hoe kunnen we het behapbaar houden en krijgen? Dus dat is ook wel de zoektocht voor os. Goed dat we 

vanavond deze input ook meekrijgen vanuit de raad. We gaan nu verder werken aan de, nou, de vormgeving 

van het uitwerkingsprogramma, waarin we ook wat gedetailleerder ingaan op allerlei aspecten. We zullen nog 

extra aandacht besteden aan vormgeving en ook presentatie, zodat u uiteindelijk niet dat gevoel hebt van 

overdonderd te worden door alles en nog wat, maar dat het een logisch, nog logischer … We hebben daarom 

nu al gepoogd flinke stappen in te zetten, maar nou, we horen u ook aan en dat kan nog iets beter. Dus daar 

gaan we ook in de komende weken mee verder aan de slag. Dus tot zover, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Dan vraag ik aan de commissie of het concept hiermee voldoende is behandeld. Ja. 

4. Mededelingen college

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 4, mededelingen college. Wethouder Japenga, zijn er nog 

mededelingen? Geen mededelingen. 



De heer Japenga: Nee voorzitter. Nee.

5. Rondvraag leden

De voorzitter: Dan gaan we naar punt 5, rondvraag leden. Zijn er onderling nog vragen? Nee. 

Sluiting

De voorzitter: Dan sluit ik de vergadering en wens ik u een fijne avond en bedankt voor uw inbreng. 


