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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Uw raad heeft op 11 april 2019 de startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 
(2020-2024) vastgesteld. De gemeente wil het groene karakter van Ridderkerk in stand houden en waar 
mogelijk het groen verbeteren en/ of uitbreiden. We willen in deze visie vastleggen hoe we omgaan met 
ons groen. In de startnotitie is afgesproken dat de concept Visie in een reguliere commissievergadering 
ter consultatie wordt voorgelegd. 

Aanpak Visie 
Wij zijn gestart met een inventarisatie van alle beschikbare data over het openbaar groen en bomen. Op 
veel verschillende thema's (die invloed hebben op de openbare ruimte) is ook informatie verzameld. 
Daarbij is ook gekeken naar waterlast en hittestress. 

Via een breed uitgezette enquête (ruim 1400 respondenten) hebben we inwoners bevraagd over wat zij 
belangrijk vinden bij het groen in Ridderkerk. Daarnaast zijn er half september wijkbijeenkomsten 
gehouden, waar in totaal ongeveer 100 mensen aanwezig waren. Het doel van de wijkbijeenkomsten was 
ook om te inventariseren wat mensen belangrijk vinden bij het groen en specifiek voor hun wijk 
aandachtspunten mee te geven. 

Concept Ambitiedocument 
Wij beperken ons nu tot de ambities die voortvloeien uit de thema's die een directe relatie hebben met 
groen: identiteit, biodiversiteit, gezondheid, klimaat, energietransitie, economie en participatie. In de op te 
stellen Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte werken wij met deze thema's. 

In onze vergadering van 15 oktober jl. hebben wij bijgaand concept Ambitiedocument vastgesteld. Op elk 
van de thema's hebben wij ambities geformuleerd, die de Ridderkerkse houding omschrijft voor het 
groen. De gemeente maakt zich sterk voor een leefbaar Ridderkerk waar haar inwoners gezond en 
gelukkig zijn. Groen speelt hierin een belangrijke rol. Elk thema vertegenwoordigt een ambitie met en 
voor groen. Ook hebben we een doorkijk gegeven in het door vertalen van deze ambities naar concrete 
ingrepen. 
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De volgende ambities zijn benoemd: 
Ridderkerk: de groenste gemeente van IJsselmonde. 
Sturen op een grotere variatie aan samenhangende natuur in de gemeente die bijdraagt aan een 
beter leefklimaat en daarmee een grotere waarde voor de gemeente. 
Inzetten op goed toegankelijk en bruikbaar groen voor bewoners. 
Conformeren aan de ambitie van het Nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. 
Onderschrijven van het belang van een duurzame gemeente. 
Gezamenlijk aan de slag gaan met vergroening én dat we daarmee onze woon- en 
werkomgeving waardevoller maken. Deze waarde willen we inzichtelijk maken en koesteren. 

Consultatie Commissie 
Wij stellen u voor het bijgaande Ambitiedocument Concept Integrale Visie per wijk op groen in de 
openbare ruimte te bespreken tijdens de reguliere commissievergadering Samen Wonen van 
14 november conform raadstoezegging ID 1917. 
Wij willen duidelijkheid krijgen of de geformuleerde ambities passen in de ambities die de raad heeft voor 
het groen in onze gemeente. 
Als achtergrondinformatie zullen wij nog sheets toesturen ter ondersteuning van de commissie 
consultatie. Deze zullen door de griffie uiterlijk 7 november a.s. bij de vergaderstukken worden 
toegevoegd. 

Vervolg 
Wij hebben besloten om het ambitiedocument ter inzage te leggen voor alle inwoners en andere 
belanghebbenden en ter advisering aan het Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid (waar de 
Natuurvereniging onderdeel van is) voor te leggen. Hun adviezen over de ambities halen we op en 
verwerken we in de Visie op Groen. 

De verschillende (eventueel aangepaste) ambities vanuit de thema's krijgen uiteindelijk hun weerslag in 
verschillende deelgebieden. De ambities krijgen hier vorm in uitgangspunten voor bijvoorbeeld wijken of 
grote groenstructuren. Ook zullen we dan concrete projecten benoemen waarmee we aan de slag gaan. 

Wij zijn voornemens de Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte, voor te leggen in de 
commissievergadering van 9 januari en ter besluitvormi · de vergadering van uw raad op 23 januari 
2020. 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebb 

Hoogachtend, 
het college van bur 
de secret · 

eester en wethouder van Ridderkerk, 
de burgemeester, 

mw. A. Attema 


