
Motie 2022 - 33 

Motie instellen eigen erfgoedcommissie 

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 intensief inzet op bescherming en behoud van ons cultureel erfgoed;

2. dit belangrijk is zeker als we het monument in zijn omgeving als waardevol erkennen;

3. de verhalen behorende bij de monumenten ze nog interessanter maken;

4. deze veelal zullen komen vanuit bevlogen inwoners;

5. Ridderkerk in het verleden een eigen erfgoedcommissie had waar Ridderkerkse inwoners deel

van uitmaakten;

6. de wethouder in november 2021 en herhaald in de raad van september 2022 heeft

aangegeven te kijken of dit te realiseren is;

7. een erfgoedcommissie tot taak heeft het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren

over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Monumentenverordening Ridderkerk,

het  Erfgoedbeleid Ridderkerk 2013 en (de uitvoering van) het beleid ten aanzien van het

onroerende culturele erfgoed in ruime zin;

8. de raad in 2021 ervoor gekozen heeft om bij inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruik

te maken van een commissie Ruimtelijke Kwaliteit, waar ook inwoners deel van uit kunnen

maken;

is van mening dat: 

a. er bij de Ridderkerkse inwoners veel kennis aanwezig is op gebied van historie en cultureel

erfgoed;

b. we deze kennis onvoldoende gebruiken in het uitvoeren van ons erfgoedbeleid;

c. een erfgoedcommissie met inwoners de betrokkenheid bij ons erfgoed kan vergroten en meer

draagvlak hiervoor in de gemeenschap kan creëren;

d. er deskundige inwoners zijn die dit graag op willen pakken;

verzoekt het college om: 



1. op zoek te gaan naar betrokken inwoners, die hun deskundigheid op het gebied van erfgoed in 

zouden willen zetten samen met de huidige erfgoedcommissie (Dorp, Stad en Land) en later in 

de toekomstige commissie Ruimtelijke Kwaliteit; 

2. voor januari 2023 met een voorstel naar de raad te komen hoe hier invulling aan te geven 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr.544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is de erfgoedcommissie. 

Het college wordt verzocht op zoek te gaan naar betrokken inwoners, die hun deskundigheid op 

het gebied van erfgoed in zouden willen zetten in de erfgoedcommissie of de toekomstige 

commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

Uitslag stemming 
De motie is verworpen 

Stemverhouding 
Tegen: 21 (SGP, VVD, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Voor: 7 (PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk) 
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