
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ROBERT KOOIJMAN (CHRISTENUNIE), JILLES 
SOFFREE (PvdA), VICTOR MIJNDERS (CDA), PASCAL SLAA (PARTIJ 18PLUS) EN 
BJÖRN ROS (GROENLINKS) INZAKE GROENPARTICIPATIE 
 
Voorgesteld: 7 juli 2020 
 
Nr. 2020 – 68 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, nr. 90393, agendapunt 8, tot het vaststellen van de Groenvisie Ridderkerk 
‘Groen is onze toekomst’; 
 
overwegende dat: 
 
1. er met de nieuwe Groenvisie een ambitieus en goed doordacht document is 

opgesteld om van Ridderkerk de groenste gemeente van IJsselmonde te maken; 
 

2. de acties uit de Groenvisie mede gericht zijn op bewustwording en het actief 
participeren op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit binnen de gemeente 
en bij onze inwoners; 
 

3. de inwoners van Ridderkerk dé voornaamste gebruikers van onze buitenruimte zijn; 
 

4. de inwoners dagelijks ervaren wat de impact is van een minimaal dan wel maximaal 
groene leefomgeving op hun persoonlijk welzijn; 

 
5. burgerparticipatie een steeds belangrijker plaats in onze samenleving inneemt; 

 
6. zorgvuldige communicatie met onze inwoners van groot belang is; 

 
7. er op andere plannen en onderwerpen (zoals afvalbeheer) coaches worden ingezet 

om begrip en draagvlak  te creëren; 
 

8. er een projectteam geformeerd wordt om na vaststelling van de Groenvisie zorg te 
dragen dat deze Groenvisie zijn beslag krijgt in uitvoeringsprojecten; 

 
 
is van mening dat: 
 
a. er veel kennis en ervaring is bij het Beleidsplatform Milieu, Natuur en Duurzaamheid, 

de Natuurvereniging IJsselmonde en bewoners; 
 
b. de uitvoering van de Groenvisie alleen sámen met de onder a. genoemde partijen en 

inwoners van Ridderkerk tot een succes kan worden gemaakt; 
 
c. het voor het slagen van de in de Groenvisie opgenomen ambities en acties 

noodzakelijk is de Ridderkerkse inwoners hierover zorgvuldig en uniform te 
informeren; 

 
d. de inwoners waar mogelijk actief betrokken moeten worden bij het onderhoud, het 

ontwerpen en de aanleg van (nieuw) groen in de openbare ruimte; 
 
 
  



verzoekt het college om: 
 

1. binnen de beschikbaar gestelde middelen een communicatiecampagne (bijvoorbeeld 
community website, social media en/of app) te realiseren waarbij alle informatie over het 
vergroenen van Ridderkerk wordt aangeboden en waarin acties met en door onze 
inwoners kunnen worden gedeeld, en daarmee andere inwoners worden gestimuleerd 
om ook bij te dragen aan een groener Ridderkerk met meer biodiversiteit; 
 

2. vanuit het Groenvisie-projectteam deskundige groen-ambassadeurs aan te wijzen, die 
zowel binnen de BAR-organisatie als naar onze inwoners, een enthousiasmerende rol 
aannemen en als eerste aanspreekpunt fungeren; 
 

3. de raad vóór het einde van 2020 te informeren over de aanpak en de resultaten hiervan; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De raadsleden,     
 
 
 
 
 
 
Robert Kooijman (ChristenUnie) Jilles Soffree (PvdA)  Victor Mijnders (CDA) 
 
 
 
 
 
 
 
Pascal Slaa (Partij 18PLUS)  Björn Ros (GroenLinks) 
  
 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  

Voor 20: VVD, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, D66, Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA. 

Tegen 9: Echt voor Ridderkerk, SGP, Burger op 1. 

Afgedaan in de commissievergadering Samen leven van 28 januari 2021 n.a.v. raadsinformatiebrief 

d.d. 18 december 2020 

 

 


