
  

Motie 2023 - 39 

Motie Overbodige verharding in kaart 

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

wethouders, tot het vaststellen van het rapport ‘Werken vanuit ecologie’; 

overwegende dat: 

1. er met dit rapport ‘Werken vanuit ecologie’ een essentiële en waardevolle aanzet wordt 

gegeven voor het duurzaam ecologisch inrichten en beheren van de buitenruimte; 

2. de in het rapport gestelde doelen voor de lange termijn ambitieus en positief zijn;  

3. deze doelen in het rapport ‘Werken vanuit ecologie’ voornamelijk worden uitgewerkt op het 

gebied van ecologisch beheer (van grasvegetatie) en maatregelen die toegepast worden bij 

ruimtelijke aanpassing op de langere termijn; 

4. minder verharding en meer groen in de openbare ruimte bijdraagt aan het behalen van 

doelstellingen op het gebied van klimaat en ecologie; 

5. in het rapport, als het gaat om het verwijderen van overbodige verharding in de 

(openbare)ruimte, de focus voornamelijk ligt op het stimuleren van ontharding van terreinen 

door particuliere- en bedrijfseigenaren; 

is van mening dat: 

a. het van belang is dat de gemeente Ridderkerk het juiste voorbeeld geeft. Goed voorbeeld doet 

goed volgen; 

b. zichtbaarheid van maatregelen die bijdragen aan het behalen van ambities waardevol zijn bij 

het communiceren met inwoners over thema’s uit het rapport; 

c. met deze zichtbaarheid draagvlak wordt gecreëerd bij onze inwoners; 

d. er op korte termijn winst valt te behalen door het verwijderen van zowel grote als kleine 

oppervlakten overbodige verharding in de openbare ruimte; 

e. de gemeente zich moet inzetten om binnen de looptijd van het rapport ‘Werken vanuit 

ecologie’ zoveel mogelijk overbodige verharding in de openbare ruimte te verwijderen, zodat 

ruimte kan worden gegeven aan andere maatregelen uit het rapport; 

 



verzoekt het college: 

1. een quickscan op het  gebied van overbodige verharding in de openbare ruimte uit te voeren. 

(eventueel in combinatie met het gebruik van een digitale onthardingstool);  

2. de uitkomst van deze quickscan met de raad te delen met de tussentijdse- (2024) en 

eindevaluatie (2026) van het rapport ‘Werken vanuit ecologie’ en daarbij aan te geven wanneer 

de overbodige verharding is en wordt verwijderd; 

3. hiervoor het budget binnen de bestaande begroting te realiseren en zonodig met een voorstel 

te komen.  

 

De raadsleden,  

Tjalke Alkema, ChristenUnie 

Melindy Dirks, PvdA/GROENLINKS 

Petra van Nes - de Man, Burger op 1 

Victor Mijnders, CDA  

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 661527 

Behandeld in de raadsvergadering van 26 januari 2023. 

Samenvatting  
Onderwerp is de onnodige verharding in de openbare ruimte. 

Het college wordt verzocht een quickscan op het  gebied van overbodige verharding in de 

openbare ruimte uit te voeren. De uitkomst hiervan met de raad te delen met de tussentijdse- 

(2024) en eindevaluatie (2026)  van het rapport ‘Werken vanuit ecologie’ en daarbij aan te geven 

wanneer de overbodige verharding is en wordt verwijderd. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 

Voor: 21 (ChristenUnie, PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, CDA, SGP, Leefbaar Ridderkerk, Echt 

voor Ridderkerk, VVD) 

Tegen 7 (Partij 18PLUS) 

https://klimaatadaptatienederland.nl/hulpmiddelen/overzicht/zinloze-verhardingstool/
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