
 

Motie 2023 - 40 

Motie Ecologie opnemen in raadsvoorstel 

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. bewustwording, bijvoorbeeld in de vorm van een campagne, een belangrijk punt is in deze 

visie om ecologie een plek in de samenleving te laten krijgen; 

2. bewustwording omtrent ecologie niet alleen onder inwoners zal moeten plaatsvinden, maar ook 

binnen de gemeente; 

3. het rapport ‘Werken vanuit ecologie’ een kader biedt om ecologie te betrekken bij te maken 

keuzes; 

4. of ecologische aspecten zijn betrokken bij de afwegingen die zijn gemaakt om tot een 

raadsvoorstel te komen, en met welk resultaat, is niet altijd zichtbaar/duidelijk voor de 

raadsleden en de buitenwereld; 

is van mening dat: 

a. voor de raad duidelijk moet zijn dat ecologische aspecten zijn meegewogen in de 

besluitvorming om tot een raadsvoorstel te komen; 

b. ecologie en duurzaamheid in samenhang bekeken kunnen worden; 

c. het opnemen van ecologie in het format van een raadsvoorstel het college extra stimuleert 

ecologie in de besluitvorming te betrekken en keuzes toe te lichten; 

d. het zichtbaar maken van de manier waarop ecologie betrokken is in de keuzes bijdraagt aan de 

acceptatie van deze keuzes in de raad en onder onze inwoners; 

spreekt uit dat: 

1. het wenselijk is dit in raadsvoorstellen zichtbaar te maken; 

verzoekt het college: 

a. aan het onderdeel ‘Duurzaamheid’ in een raadsvoorstel ‘ecologie’ toe te voegen zodat dit het 

onderdeel ‘Ecologie en duurzaamheid’ wordt;  



en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De raadsleden,  

Melindy Dirks, PvdA/GROENLINKS 

Tjalke Alkema, ChristenUnie 

Petra van Nes - de Man, Burger op 1 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 661527 

Behandeld in de raadsvergadering van 26 januari 2023. 

Samenvatting  
Onderwerp is het opnemen van ecologie in raadsvoorstellen. 

De raad spreekt uit, dat het wenselijk is om de ecologische afwegingen zichtbaar te maken in 

raadsvoorstellen. 

Het college wordt verzocht aan het onderdeel ‘Duurzaamheid’ in een raadsvoorstel ‘ecologie’ toe 

te voegen zodat dit het onderdeel ‘Ecologie en duurzaamheid’ wordt;  

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 

Voor: 23 (PvdA/GROENLINKS, ChristenUnie, Burger op 1, Partij 18PLUS, SGP, Echt voor 

Ridderkerk, CDA) 

Tegen: 5 (VVD, Leefbaar Ridderkerk) 
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