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Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Milieuvisie 2006-2014 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Middels dit schrijven (met bijlage) willen we u informeren omtrent de stand van zaken met 
betrekking tot de doelen uit de Milieuvisie 2006-2014. U heeft een toezegging gekregen dat de 
Milieuvisie zou worden verantwoord in de tweede programmamonitor. Aangezien dit lastig 
inpasbaar is, is gekozen voor dit format (zie bijlage - Verantwoording doelen Milieuvisie 
Ridderkerk). 
 
In aanvulling op de doelen als gesteld in de Milieuvisie 2006-2014, zijn nog een aantal projecten 
gestart die een serieuze impuls moeten gaan geven aan de verbetering van de leefomgeving van 
de inwoners van Ridderkerk. We willen u een selectie niet onthouden. 
 

- In samenwerking met de buurgemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Zwijndrecht, 
Hendrik Ido Ambacht en de verschillende platforms voor burgerparticipatie wordt gewerkt 
aan een manifestatie rondom de snelwegenproblematiek (de thema’s luchtkwaliteit en 
geluid). Voor deze dag zijn de ministers van VROM en RWS uitgenodigd, echter beiden 
hebben vooralsnog aangegeven geen prioriteit te geven aan de problematiek in onze 
gemeenten. Op dit moment beraden we ons op een nadere invulling van de dag, waarbij 
gestreefd wordt naar een plaats voor onze problemen op de landelijke politieke agenda. 

- Er wordt een onderzoek gestart naar de financiële en technische mogelijkheden van het 
aanleggen van een overkapping op de ‘vlakke’ delen van de A15/A16. 

- Er loopt een onderzoek in samenwerking met de GGD naar de effecten van luchtkwaliteit. 
Hierbij wordt tevens ingezoomd op de gevolgen voor kwetsbare groepen (kinderen, 
ouderen) en gevoelige bestemmingen. 

 
De evaluatie en de additionele projecten worden verder toegelicht tijdens de themapresentatie 
Milieu op de verantwoordingsdag op 25 juni 2009. 
 
Daarnaast kunnen we u toezeggen dat een bijeenkomst zal worden georganiseerd tussen de 
gemeenteraad en de organisatie Milieudefensie, waarbij u het gesprek kunt aangaan over 
verschillende actuele milieuvraagstukken binnen onze gemeente. 
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Onderwerp:  Tussentijdse evaluatie Milieuvisie 2006-2014 (vervolg)  
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
De secretaris,                                                 de burgemeester, 
 


