
Artikel 40 vragen over Natuur inclusief bouwen 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum 
04-06-2021 

Onderwerp 
Natuur inclusief bouwen 

Vragenstellers 
Jilles Soffree, fractie PvdA en  

Anton Rottier, fractie SGP 

Vragen 
In 2019 hebben PvdA en SGP een motie ingediend over Natuur inclusief bouwen die door de raad 

is aangenomen. Wij zijn benieuwd waartoe dit in de praktijk tot nu toe heeft geleid. 

In de RIB van 4 december 2020 over de afdoening van de motie 2019-53 'Natuur inclusief 

bouwen' geeft u aan dat de gemeente Ridderkerk sinds december 2020 deelneemt aan het 

Convenant Klimaat adaptief Bouwen. Dit houdt in dat de gemeente Ridderkerk vanaf dat moment 

werkt met een voorlopig minimum Programma van Eisen. Het is een minimum programma, omdat 

partners uit het convenant met elkaar nog aan het ontwikkelen zijn.  

Er wordt dus nog maar kort gewerkt met het Programma van Eisen uit het convenant gewerkt. 

Vraag: Wat zijn de eerste ervaringen; wat gaat goed en wat gaat er wat minder? 

U geeft verder in genoemde RIB aan, dat: "Van de planmaker wordt een beschrijving verwacht 

hoe met het bouwplan de eisen voor een hoogwaardig habitat wordt behouden en/of gerealiseerd. 

Hierbij dient de relatie te worden gelegd met voor die locatie relevante natuurwetgeving en 

doelstellingen zoals N2000, Kader Richtlijn Water, Wet Natuurbescherming en overig gemeentelijk 

beleid." Een citaat uit het Programma van Eisen. 

Vraag: Waar kunnen we deze beschrijving vinden in de nieuwste bestemmingsplannen, bij 

voorbeeld bij de nieuwbouw van het Gemini College of de appartementen Hoek 

Kievitsweg/Stadhouderslaan? 

In bij voorbeeld het bestemmingsplan Driehoek/Het Zand lezen we dat de gemeentelijke ecoloog 

betrokken moet worden om samen met de architect te bezien hoe men invulling kan geven aan 

Natuur inclusief bouwen.  

Vraag: Kunt u aangeven op welke wijze er in het uiteindelijke plan invulling is gegeven aan Natuur 

inclusief bouwen bij het bestemmingsplan Driehoek het Zand? 



Vraag: Waaruit blijkt in dit plan, dat er rekening gehouden is met de inzichten van de ecoloog en 

de uitkomsten van het onderzoek flora/fauna? 

Vraag: In hoeverre wordt door Wooncompas omgegaan met Natuur inclusief bouwen bij haar 

nieuwbouw- en renovatieprojecten? We denken hierbij aan bij voorbeeld de projecten 

Rembrandtweg/Coosje Ayalstraat en Stadhouderslaan. 

In de hierboven aangegeven RIB geeft u tenslotte aan dat er in het kader van het Deltaplan 

Ruimtelijke Adaptie (een gezamenlijk plan van gemeentes, waterschappen, provincies en het Rijk) 

gewerkt wordt aan een strategie om de doelen uit dit plan te realiseren. De oplevering van de 

resultaten stond gepland voor het eerste kwartaal van 2021.  

Vraag: Zijn de resultaten al bekend en hoe verloopt het proces verder? 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 


	Datum
	Onderwerp
	Vragenstellers
	Vragen

