
Motie 2022 - 31 

Motie anders omgaan met volwassen bomen 

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. Ridderkerk de ambitie heeft om de groenste gemeente van IJsselmonde te worden;

2. Ridderkerk relatief veel oude, zelfs ook monumentale, bomen heeft die onder andere door

klimaatverandering (droogte) onder druk staan;

3. Ridderkerk een groenvisie heeft vastgesteld die een mooie basis vormt voor het omgaan met

het groen in Ridderkerk;

4. vooral oude grote bomen veel waarde hebben qua CO2-opslag, het tegengaan van hittestress

en wateroverlast, klimaatadaptatie, biodiversiteit en ook schoonheid;

5. groen enorm belangrijk is als tegenhanger van de verstening van onder andere Ridderkerkse

tuinen en van de rijkswegen die onze gemeente doorkruisen;

6. volwassen bomen met een grote biomassa nu worden gekapt en daarvoor in de plaats één op

één nieuwe jonge boompjes met een veel kleinere biomassa worden terug gezet;

7. er veel jonge bomen nodig zijn, wil dit direct hetzelfde effect bereiken als een volwassen boom

qua CO2 opslag, luchtkwaliteit en verkoelend effect, etc..;

8. er jaarlijks volwassen en jonge bomen   in eigendom van de gemeente  gekapt worden;

is van mening dat: 

a. met o.a. de verhoogde risico’s op afsterven van bomen door de klimaatverandering en de

positieve effecten die bomen hebben op onze leefomgeving er structureel meer aandacht voor

(oudere) bomen zou moeten zijn;

b. er door verantwoordelijk ambtenaren zorgvuldig en objectief afgewogen moet kunnen worden

of de kap van bomen de juiste beheermaatregel is;



verzoekt het college om: 

1. naast het reeds bestaande onderhoudsprogramma voor het beheer van het Ridderkerkse  

bomenbestand, als uitwerking van de bestaande groenvisie ook een beleid -en beheervisie 

voor onze bomen op te stellen; 

2. deze nieuwe visie te voorzien van een uitvoeringsagenda en een bomenvervangingsplan dat 

gericht is op een gezond en toekomst -en klimaatbestendig Ridderkerks bomenbestand 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Melindy Dirks, PvdA/GROENLINKS 

Tjalke Alkema, ChristenUnie   

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het bestaande bomenbestand. 

Het college wordt verzocht naast het reeds bestaande onderhoudsprogramma voor het beheer 

van het Ridderkerkse  bomenbestand, als uitwerking van de bestaande groenvisie ook een beleid 

-en beheervisie voor onze bomen op te stellen en deze nieuwe visie te voorzien van een 

uitvoeringsagenda en een bomenvervangingsplan dat gericht is op een gezond en toekomst -en 

klimaatbestendig Ridderkerks bomenbestand.  

Resultaat 
De motie is ingetrokken d.d. 3 november 2022. 
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