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ROBERT KOOIJMAN (CHRISTENUNIE), KEES VAN DER DUIJN SCHOUTEN (SGP), JIM KLOOS
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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020;
overwegende dat:
a. Ridderkerk net als andere gemeenten opgaven heeft op het gebied van klimaatadaptatie,
energietransitie, luchtkwaliteit, biodiversiteit en kwaliteit van het openbaar groen;
b. in het collegeprogramma staat dat het college werk maakt van het verbinden van
groenstructuren en op een vernieuwende en creatieve manier wil omgaan met biodiversiteit;
c. er de komende jaren woningen en andere gebouwen gebouwd en gerenoveerd zullen worden
in Ridderkerk;
d. de omgeving met relatief kleine en eenvoudige maatregelen meer geschikt kan worden
gemaakt voor allerlei soorten dieren en planten, inclusief soorten die het op dit moment
moeilijk hebben;
e. natuurinclusief bouwen een manier van duurzaam bouwen en ontwikkelen is waarbij zodanig
gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en
natuurwaarden;
f. gemeenten het bevorderen van de biodiversiteit steeds vaker als één van de selectiecriteria
meenemen bij het aanbesteden van bouwprojecten;
is van mening dat:
1. de aanwezigheid van groen en dierenleven positieve effecten heeft op de leefbaarheid in onze
woonwijken;
2. nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen en gebouwen, alsmede het ontwerpen en
(her)inrichten van de openbare ruimte kansen biedt om de biodiversiteit in onze gemeente
verder te vergroten;
verzoekt het college:
a. te onderzoeken hoe er structureel aandacht kan komen voor natuurinclusief bouwen in onze
gemeente bij nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen en gebouwen, alsmede de
(her)inrichting van de openbare ruimte;
b. te onderzoeken hoe dit ook geborgd kan worden;
c. de raad uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 te informeren over de uitkomsten van dit
onderzoek en daarbij aan te geven tot welke acties/maatregelen uw college wil overgaan
(eventueel door de raad daartoe een voorstel te doen);
en gaat over tot de orde van de dag.
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Jeroen Rijsdijk, PvdA
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Afgedaan in de commissievergadering Samen wonen van 7 januari 2021 n.a.v. raadsinformatiebrief
d.d. 4 december 2020.

