
 

Motie 2022 - 24 

Motie Slimme bandenpomp 

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

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. ruim 60% van de auto’s in Nederland met onderspanning rijdt; 

2. auto’s met goed opgepompte banden minder verspillen, veiliger rijden en stiller zijn; 
3. de gemeente Ridderkerk al een aantal jaren ervaring heeft met de “Service op Locatie” van 

Band op Spanning en deze jaarlijkse actie een toenemende belangstelling heeft; 

4. de Slimme Bandenpomp een structurele vorm van de ‘Service op Locatie’ is; 

5. uit onderzoek van CE Delft blijkt dat het oppompen van banden vaak niet correct gebeurt; 

6. de Slimme Bandenpomp automobilisten ondersteunt bij het op de juiste wijze oppompen van 

hun banden; 

7. de Slimme Bandenpomp gemakkelijk te bedienen is, direct feedback geeft over de 

bandenspanning en inzicht levert in de gerealiseerde brandstof-, CO2- en kostenbesparing; 

8. bij elk gebruik van de Slimme Bandenpomp dit gemiddeld per auto € 22,50 aan 

kostenbesparing oplevert; 

9. de kosten bij een 5 jarig leasecontract € 2.900 per pomp per jaar bedragen; 

van mening dat, 

a. de Slimme Bandenpomp een concrete, laagdrempelige maatregel is, die goed aansluit op de 

ambities om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen; 

verzoekt het college om: 

1. als gemeente in 2023 twee Slimme Bandenpompen te plaatsen in Ridderkerk; 

2. daarvoor samen met Band op Spanning de meest geschikte locaties te vinden; 

3. de financiële gevolgen te dekken uit het begrotingssaldo voor 2023; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

https://www.bandopspanning.nl/luchtpomponderzoek/


De raadsleden,  

Tjalke Alkema, ChristenUnie 

Melindy Dirks, PvdA/GROENLINKS 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is de Slimme Bandenpomp. 

Het college wordt verzocht als gemeente in 2023 twee Slimme Bandenpompen te plaatsen in 

Ridderkerk en daarvoor samen met Band op Spanning de meest geschikte locaties te vinden. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

Stemverhouding 
Voor: 16 (PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Partij 18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 12 (SGP, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar Ridderkerk) 
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