
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN VICTOR MIJNDERS (CDA), BJÖRN ROS 
(GROENLINKS), ROBERT KOOIJMAN (CHRISTENUNIE), JILLES SOFFREE (PvdA) EN 
PASCAL SLAA (PARTIJ 18PLUS) INZAKE STIMULEREN ACTIE STEENBREEK 
 
Voorgesteld: 7 juli 2020 
 
Nr. 69 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, nr. 90393, agendapunt 8, tot het vaststellen van de Groenvisie Ridderkerk; 
 
overwegende dat: 
a) verstening van de leefomgeving er toe leidt dat regenwater niet snel genoeg opgenomen 

kan worden; 
b) verstening een belangrijke rol speelt in de waterhuishouding, de ruimte voor biodiversiteit 

vermindert en een negatief effect heeft op de luchtkwaliteit; 
c) Ridderkerk met de voorgestelde Groenvisie het doel heeft om de groenste gemeente van 

het eiland IJsselmonde te worden; 
d) het gemeentebestuur zich inzet om Ridderkerk te vergroenen, o.a. met de actie 

Steenbreek; 
e) het een trend is om tuinen onderhoudsvrij in te richten waarbij de oppervlakte 

overwegend uit steen bestaat; 
f) inwoners ook maatregelen kunnen nemen door hun tuinen te vergroenen en zo bij te 

dragen aan de leefbaarheid van hun buurt; 
 
is van mening dat:  
1. het college de Ridderkerkers wil betrekken bij de uitvoering van de Groenvisie Ridderkerk 

en het verder vergroenen van Ridderkerk; 
2. het gemeentebestuur een belangrijke rol kan spelen in de bewustwording van inwoners 

ten aanzien van de gevolgen van verstening;  
  
verzoekt het college om: 
a. ter uitvoering van de Groenvisie Ridderkerk de raad nog dit jaar een voorstel te doen om 

met ingang van 1 januari 2021 subsidies te kunnen verstrekken ter stimulering van het 
vergroenen van particuliere tuinen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan: verharding 
(tegels), vervangen door (gevel)beplanting, aanbrengen van waterdoorlatende 
verharding, aanschaf van een regenton, aanleg van een groen dak en/of het vervangen 
van een schutting door een groene erfscheiding; 

b. de maximale subsidie per aanvraag te stellen op 50% van de gemaakte kosten met een 
maximumbedrag van € 350,- tot een totaal van jaarlijks maximaal € 15.000,-; 

c. met het Waterschap Hollandse Delta in gesprek te gaan over een mogelijke 
samenwerking, betreft stimuleren actie Steenbreek, en het voorkomen van dubbele 
subsidie aanvragen; 

d. de kosten ten laste te laten brengen van de bestemmingsreserve Groenvisie 2021-2025;  
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Aangenomen Verworpen  

Stemverhouding:  
Voor 16: GroenLinks, CDA, ChristenUnie, D66, Burger op 1, Partij 18PLUS, PvdA.  
Tegen 13: VVD, Echt voor Ridderkerk, SGP, Leefbaar Ridderkerk.  

 


