
Milieuvisie Ridderkerk 2006-2014 
 
 
Legenda 

● Doel nog niet bereikt 

● Doel deels bereikt, deels nog in uitvoering 

● Doel bereikt 
 
 
 
 
Themagericht milieubeleid 
 
 
 
Doelen 
2010 

Afval 
 
 

Opmerkingen 

● Realiseren van de landelijk vastgestelde 
scheidingspercentages door het Afval Overleg Orgaan voor 
gft, papier, textiel en kca 

Voor glas wordt het landelijk 
vastgestelde scheidingspercentage 
gerealiseerd. Gezien het 
raadsbesluit om GFT niet meer in 
te zamelen bij hoogbouw, kunnen 
de landelijke percentages niet 
gehaald worden. Wanneer alleen 
de laagbouw wordt berekend, 
worden de doelstellingen 
vermoedelijk wel gehaald. De pilot 
voor het inzamelen van plastic afval 
is een groot succes. 

● 

Het verkrijgen van inzicht in afval, vrijkomend bij bedrijven, 
en waar mogelijk stellen van eisen mbt afvalpreventie en -
scheiding 

Dit is uitbesteed aan de DCMR 
middels vergunningverlening. Afval 
wordt vanaf 2010 als milieudoel 
opgenomen in het 
meerjarenprogramma. 

● 

De hoeveelheid zwerfvuil is teruggedrongen tot een 
acceptabel niveau (schoon straatbeeld) 

‘De staat van de gemeente’ geeft in 
2007 hogere cijfers voor zowel 
afvalinzameling als voor het 
onderhoud van de wijk (schoon & 
opgeruimd), resp. 7,1 en 6,2, dan in 
2006, resp. 6,8 en 6,0. 

Doelen 
2014 

  

● 

Maximaal hergebruik van het vrijgekomen huishoudelijk- en 
bedrijfsafval 

Door technische vooruitgang wordt 
hier steeds meer winst geboekt. 

 
 

 
Doelen 
2010 

Bodem Opmerkingen 

● 

Sanering bodemlocaties gekoppeld aan ISV programma 
Ridderkerk voortvarend 

Vertragingen in de herontwikkeling 
veroorzaken vertraging in de 
sanering. 23.577 van de 
afgesproken 37.800 bodem 
prestatie eenheden (bpe) zijn 
gerealiseerd. 

● 

Verkrijgen volledig inzicht in totale bodemproblematiek en 
saneringsopgave 

Landsdekkend Beeld I is afgerond. 
Uitwisseling van bodeminfo met 
Provincie/DCMR verloopt 
langzaam. 



● 

Actualiseren bestaande bodemkwaliteitskaart en het 
bodembeheersysteem 

Bodemkwaliteitskaart is geldig tot 
2011, dan volgt herziening. 

● 

Adequate handhaving van het Bouwstoffenbesluit Is uitbesteed aan de DCMR, 150 
uur in 2009. 

● 

Maximaal hergebruik van vrijkomende grondstromen Dit vindt zo veel mogelijk plaats 
aan de hand van de 
bodemkwaliteitskaart. 

Doelen 
2014 

  

● 

Beheersen van de gemeentelijke bodemproblematiek in 
2030 

Doel van VROM. Nu wordt met 
name gewerkt aan de urgente 
saneringsproblemen (o.a. 
bedreiging van het drinkwater) 

 
 

 
Doelen 
2010 

Klimaat 
 
 

Opmerkingen 

● 

Uitvoeren klimaatsbeleidsplan 2004-2007 BANS subsidie. De BANS is 
afgerond en voor vaststelling 
verstuurd naar Senter-Novem. 

● 
Evaluatie gemeentelijk beleid eind 2007 en bepalen nieuw 
beleid voor 2008-2014 

Er is opnieuw subsidie 
aangevraagd voor het halen van 
klimaatdoelen, de SLOK-subsidie. 
Toekenning vrijwel zeker. 

● 
Opnemen milieueisen in milieuvergunningen bij bedrijven De standaard milieueisen worden 

geborgd door de DCMR bij het 
verlenen van de milieuvergunning. 
Extra eisen/wensen van de 
gemeente worden uitgewerkt in het 
gronduitgiftebeleid. 

● 

Intensieve communicatie over energiebesparing en 
toepassing duurzame energie 

In regioverband wordt gewerkt aan 
een digitaal energieloket voor de 
bewoners van Rijnmond. Ook 
inwoners van Ridderkerk kunnen 
hier gebruik van gaan maken. 

● 

Subsidieregeling ter stimulering van zonne-energie (2006 & 
2009) 

Door een raadsbesluit is onlangs 
weer geld beschikbaar gekomen 
voor een subsidie ter stimulering 
van o.a. zonne-energie. Op dit 
moment wordt gewerkt aan de 
communicatie naar de bewoners. 

Doelen 
2014 

 
 

 

● 

In 2014 wordt 5% van de energiebehoefte gedekt door 
duurzame energie 

In 2014 zal hier verslag van worden 
gedaan. 

 
 
  
Doelen 
2010 

Klimaat – Duurzaam inrichten 
 
 

Opmerkingen 

● 

Duurzaam inrichten wordt standaard meegenomen in de 
woning- en utiliteitsbouw en de Grond, Weg- en 
Waterbouwplannen 

De eerste stappen zijn gezet (zie 
ook doelen 2014). Verschillende 
wegen zijn al aangelegd met stil 
asfalt en er is een pilot project 
gestart waarbij een weg is 
geasfalteerd met materiaal om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. 

● 

Ontwikkelen van een (nieuw) prestatiegericht instrument om 
duurzaam inrichten te bevorderen 

Deels wordt hieraan invulling 
gegeven in het nieuw op te stellen 
gronduitgiftebeleid. 
 



Doelen 
2014 

 
 

 

● 

Structurele toepassing van duurzaamheidsuitgangspunten 
in de bouw en stedelijke ontwikkeling om zo een duurzame 
leefomgeving te bereiken 

Vanuit de SLOK-subsidie wordt een 
project opgestart om een 
convenant op te stellen met 
woningbouwcorporaties om 
duurzaam te gaan bouwen. 
Ridderkerk is hierin zowel 
bestuurlijk als ambtelijk trekker. 

 
 
  
Doelen 
2010 

Klimaat – Duurzaam inkopen 
 
 

Opmerkingen 

● 

Bij 50% van de inkopen is duurzaamheid een zwaarwegend 
criterium bij aanbestedingen 

Sluit tevens aan bij landelijke 
doelstellingen voor duurzaam 
inkopen. Onze energie wordt al 
volledig duurzaam ingekocht. 

● 

Voor de aankoop van voertuigen zal te allen tijden een 
milieutoets worden uitgevoerd 

De laatste nieuwe uitbreidingen van 
het wagenpark zijn voorzien van 
roetfilters (auto’s, tractoren) en 
voldoen aan de laatste eisen ten 
aanzien van luchtkwaliteit. Dit geldt 
inmiddels voor 17 van 37 
voertuigen. 

Doelen 
2014 

 
 

 

● 

100% van de inkopen duurzaamheid een zwaarwegend 
criterium is bij aanbestedingen 

In 2014 zal hier verslag van worden 
gedaan. 

 
 
  
Doelen 
2010 

Externe veiligheid 
 
 

Opmerkingen 

● 

Beheersen externe veiligheidsrisico’s bij bedrijven door 
stringentere periodieke handhaving en het waar nodig 
vernieuwen van bestaande milieuvergunningen 

Is uitbesteed aan de DCMR. 
Externe Veiligheid is vanaf 2009 als 
milieudoel opgenomen in het 
meerjarenprogramma. 

 Verantwoord handhavingsniveau mbt vervoer van 
gevaarlijke stoffen via de gemeentelijke route vervoer 
gevaarlijke stoffen 

Bevoegdheid ligt bij de KLPD. 

● 

Adequate toetsing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op 
externe veiligheidsnormen 

Toetsing vindt wel plaats, maar is 
nog niet geborgd in het RO-proces. 

● 

Opstellen van een externe veiligheidsvisie voor stationaire 
bronnen, transportroutes gevaarlijke stoffen en 
transportleidingen waarbij een kader ontstaat voor toetsing 
van externe veiligheidsaspecten bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen 

De basisnetten Weg, Water en 
Spoor zijn in ontwikkeling. De 
veiligheidscontouren worden 
opgenomen in de 
bestemmingsplannen. Binnen de 
gemeentegrenzen worden de 
externe veiligheidsrisico’s 
afgewogen bij nieuwe ruimtelijke 
plannen (vb LPG). Bij het opstellen 
van een integrale visie staan de 
kosten niet in verhouding tot de 
baten. 

Doelen 
2014 

  

● 
Risico’s van risicodragende activiteiten zijn zo veel mogelijk 
geminimaliseerd 

Wordt aan gewerkt middels 
vergunningverlening, terugzetten 
van doorzet (LPG)tankstations, 
uitplaatsing door herontwikkeling. 

● 
Handhaving van alle risicodragende activiteiten (vaste 
bronnen zoals bedrijven en vervoer via de weg) dient op een 
verantwoord niveau te worden uitgevoerd 

Handhaving van vaste bronnen 
wordt gedaan door de DCMR. 
Handhaving vervoer ligt bij KLPD. 



● 
Goed inzicht in alle externe veiligheidsrisico’s binnen het 
gemeentelijk grondgebied 

Uitbreiding en actualisatie van de 
risicokaart van PZH draagt bij aan 
een goed inzicht in de risico’s en 
kwetsbare objecten. 

 
 
  
Doelen 
2010 

Geluid 
 
 

Opmerkingen 

● 

Opstellen integraal gemeentelijk geluidbeleid Zal bij toekomstige plannen 
noodzakelijk zijn. 

● 

Opstellen van geluidbelastingskaarten Afgerond in 2008. In 2011 moeten 
de kaarten actueel worden 
gemaakt. 

● 

Opstellen en uitvoeren van Actieplan Geluid Het Actieplan is opgesteld en in 
uitvoering. 

● 

Inventariseren van de geluidsbelasting, toepassing stil asfalt Geluidbelasting is geïnventariseerd 
aan de hand van de kaarten. 

● 

Handhaving aspect geluid bedrijventerreinen Is uitbesteed aan de DCMR. 

● 

Aanpassen geluidszone IJsselmonde Noordrand Dit is binnen de gemeente zelf 
opgelost. 

Doelen 
2014 

  

● 

Verminderen aantal geluidsgehinderden door het 
terugdringen van geluidsoverlast veroorzaakt door 
wegverkeer en industrielawaai  

Dit is in uitvoering. Het verminderen 
gebeurd onder meer door het 
toepassen van stil asfalt. 

 
 
 
 
Doelen 
2010 

Lucht 
 
 

Opmerkingen 

● 

Opstellen plan van aanpak Luchtkwaliteit 2007-2010 Het plan is opgesteld. Nieuw 
actieplan wordt opgesteld in 2009 
(ipv 2010) op verzoek van de Raad. 

● 

Uitvoeren plan van aanpak Luchtkwaliteit 2007-2010 Verschillende acties uit het plan zijn 
uitgevoerd, o.a.: 
- milieu-eisen bij aankoop nieuwe 
voertuigen 
- beperken van voertuig-
bewegingen op bedrijventerreinen 
- cursus ‘nieuwe rijden’ 
- communicatie richting bewoners 

● 

Adequate toetsing nieuwe ruimtelijke ordeningsplannen aan 
de luchtkwaliteitsnormen 

Dit wordt meegenomen bij grote 
projecten. 

● 

Intensieve communicatie met burgers en bedrijven over het 
belang van milieubewust autogebruik, open haard gebruik 
ed. 

Communicatie vindt plaats via 
burgerparticipatie (werkgroepen, 
beleidsplatforms) en via 
Parkmanagement Ridderkerk. Ook 
het onderwijs wordt veel betrokken 
bij communicatie rondom 
milieuthema’s (Milieuweken, Week 
van de Vooruitgang, 
tentoonstellingen). 

● 

Inzetten op het opstellen van vervoersplannen bij bedrijven 
met als doel beperken van automobiliteit 

Parkmanagement Ridderkerk is 
uitermate geschikt om deze 
doelstellingen te helpen realiseren. 
Hier wordt dan ook op ingezet. 



● 

Verscherpen van emissie eisen van luchtverontreinigende 
stoffen bij bedrijven 

Is uitbesteed aan de DCMR 
middels vergunningverlening. Lucht 
is vanaf 2009 als milieudoel 
opgenomen in het 
meerjarenprogramma. 

Doelen 
2014 

  

● 

Luchtkwaliteit voldoet aan normen De norm voor PM10 zal zeer 
waarschijnlijk gehaald worden, of 
de norm voor NO2 gehaald wordt is 
nog onduidelijk 

● 

Rijk en provincie aanspreken op verantwoordelijkheid Er vindt overleg plaats met het 
Waterschap en Rijkswaterstaat om 
te zorgen dat zij als bronbeheerder 
meedenken om de situatie in 
Ridderkerk te verbeteren. 

 
 
 
Doelen 
2010 

Water 
 
 

Opmerkingen 

● 

Opzetten en operationeel maken van meetprogramma’s tbv 
de waterkwaliteit 

De waterkwaliteit wordt continue 
gemonitord door het waterschap. 

● 

Vaststelling referentiewaarde mbt de bestaande 
waterkwaliteit en het opstellen van doelen en maatregelen 
ter verbetering van de waterkwaliteit (uit te voeren voor ’09) 

Doelen en maatregelen zijn 
opgenomen in het vastgestelde 
waterplan. 

Doelen 
2014 

  

● 

Chemische kwaliteit van oppervlakte- en grondwater voldoet 
aan de gestelde normen water 

Is een doel uit het Waterplan. 
Wordt aan gewerkt tot 2012. 

● 

De ecologische toestand van de wateren voldoet aan de 
door de gemeente en het waterschap opgestelde doelen 

Is een doel uit het Waterplan. 
Wordt aan gewerkt tot 2012. 

 
 
 
Doelen 
2010 

Groen 
 
 

Opmerkingen 

● 

Uitvoering project Duurzaam Beheer Openbare Ruimte Beleid vastgesteld in 2008 door 
afdeling groen. 

● 

Groenaanplant mbt luchtkwaliteit Er is onderzoek uitgevoerd naar de 
haalbaarheid en resultaten van 
groenaanplant langs de 
Rotterdamseweg. Hier wordt nog 
verder naar gekeken. 

Doelen 
2014 

  

● 

Duurzaam beheer gemeentelijk groen Beleid vastgesteld in 2008 door 
afdeling groen. 

 
 
 



Gebiedsgericht milieubeleid 
 
 
 
Afval 

Centrumgebied Opmerkingen 

● 

Het ondergronds brengen van de inzameling van 
huishoudelijk afval bij flatwoningen '06-'07 

In april 2009 vindt een proef plaats. 
Rond mei 2009 gaat het gehele 
project in uitvoering. 

● 

Extra aandacht voor afvalopslag bij winkels ihkv handhaving 
Wet Milieubeheer 

Is uitbesteed aan de DCMR 
middels vergunningverlening. Afval 
wordt vanaf 2010 als milieudoel 
opgenomen in het 
meerjarenprogramma. 

Geluid   

● 

Inventarisatie van wegen met een geluidsbelasting op 
woningen van meer dan 55 dB(A) en onderzoek naar de 
mogelijkheid van geluidarme verhardingen 

Geluidsbelastingkaarten zijn 
vastgesteld in 2008. Er is nog geen 
onderzoek ingesteld naar woningen 
met een belasting van meer dan 55 
dB(A). 

● 

Extra aandacht voor geluidsaspecten bij controle van 
horeca-inrichtingen ihkv Wet Milieubeheer 

Is uitbesteed aan de DCMR. Geluid 
is vanaf 2008 als milieudoel 
opgenomen in het 
meerjarenprogramma. 

 
 
 
 
Afval 

Woongebied Opmerkingen 

● 

Het ondergronds brengen van de inzameling van 
huishoudelijk afval bij flatwoningen '06-'07 

In april 2009 vindt een proef plaats. 
Rond mei 2009 gaat het gehele 
project in uitvoering. 

● 

Het regelmatig houden van voorlichtingsacties gericht op 
gescheiden afvalinzameling 

Vindt plaats in samenwerking met 
SB. Kunststof afvalinzameling, 
vuurwerkafval ed. 

● 

Het opstellen van een Plan van aanpak voor het halen van 
de AOO-scheidingsdoelen (Afval Overleg Orgaan) 

Kan bijdragen aan een nog 
gerichter beleid op het inzamelen 
van afval om te zorgen voor nog 
betere percentages (bijv. op 
wijkniveau). Gezien de huidige 
scheidingspercentages nog niet 
nodig geacht. 

Klimaat   

● 

Onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheid bij 
woningbouwplannen op de Schram/VanBeek locatie (lagere 
EPC of hogere EPL) 

Uitgevoerd i.h.k.v. BANS. 

● 

Uitvoering voorbeeldproject met toepassing van 5-10 % 
scherpere EPC 

Met de aanvraag en waarschijnlijke 
toekenning van de SLOK subsidie 
is daar meer aandacht voor. 

● 

Toepassing EPA-adviezen bij bestaande woningbouw (o.a. 
in overleg met Woonvisie) 

Zie bovenstaande 

Geluid   

● 

Inventarisatie van wegen met een geluidsbelasting op 
woningen van meer dan 55 dB(A) en onderzoek naar de 
mogelijkheid van geluidarme verhardingen 

Geluidsbelastingkaarten zijn 
vastgesteld in 2008. Er is nog geen 
onderzoek ingesteld naar woningen 
met een belasting van meer dan 55 
dB(A). 

 Het via gerichte voorlichting terugdringen van burenlawaai Geen milieutaak 

● 

Toetsing verkeersmaatregelen/aanleg/reconstructie van 
wegen op geluidsaspecten 

Wel via regelgeving. 

Lucht   

● 

Het mede uitvoering geven aan het Regionale 
Actieprogramma Luchtkwaliteit 

Uitgevoerd 



● 

Toetsing luchtaspecten bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen, bouwplannen ed 

Via wet- en regelgeving 

● 

Het uitvoeren van het gemeentelijk plan van aanpak 
Luchtkwaliteit 

Verschillende acties uit het plan zijn 
uitgevoerd. In 2009 wordt een 
nieuw actieplan opgesteld. 

 
 
 
Geluid 

Gemengd gebied Opmerkingen 

● 

Onderzoek toepassing stil asfalt bij delen van de 
wegverhardingen van de Rijksstraatweg 

Het stuk Noldijk, Verbindingsweg is 
voorzien van stil asfalt. 

Overig   

● 

Extra aandacht voor overlastaspecten (geluid, geur, externe 
veiligheid) bij controles ihkv de Wet Milieubeheer bij 
bedrijven aan de Pruimendijk en Rijksstraatweg 

Uitbesteed aan de DCMR. Actie 
vindt plaats. 

 
 
 
Klimaat 

Bedrijfsgebied Opmerkingen 

● 

Opstellen energievisie Cornelisland Is opgesteld i.h.k.v. BANS. 

● 

Ondersteuning Stichting GDOR en belangenorganisaties 
van bedrijventerreinen met als doel de bevordering van het 
duurzaam ondernemen 

Hiervoor is in 2007 
Parkmanagement Ridderkerk 
opgestart. 

● 

Het toepassen van relevante aspecten van verruimde 
reikwijdte Wet Milieubeheer bij bedrijven. 

Uitbesteed aan de DCMR. 

Geluid   

● 

Extra aandacht bij controles ihkv Wet Milieubeheer bij de 
bedrijventerreinen Veren Ambacht, Kerkepolder/Kerkweg 
219, Ringdijk en PC Hooftstraat/Molensteeg welke direct 
grenzen aan woongebieden 

Uitbesteed aan de DCMR. Actie 
vindt plaats. 

● 

Inwaartse zonering bij bedrijventerreinen waarbij lichte 
bedrijven langs de randen van terreinen worden 
gepositioneerd en zwaardere verder van woongebieden 

Van Dam tot Schram: maar dat is 
meer noodzaak. Hier is verder 
geen beleid op gemaakt. 

Externe 
Veiligheid 

  

● 

Extra aandacht voor externe veiligheidsaspecten bij 
controles ihkv de Wet Milieubeheer 

Wordt aan gewerkt middels 
vergunningverlening, terugzetten 
van doorzet (LPG)tankstations, 
uitplaatsing door herontwikkeling. 

● 

Inventarisatie van alle risicosituaties (inrichtingen, transport 
over de weg en rivier en transport via buisleidingen) in de 
gemeente 

Uitbreiding en actualisatie van de 
risicokaart van PZH draagt bij aan 
een goed inzicht in de risico’s en 
kwetsbare objecten. 

 
 
 
Klimaat 

Kassengebied Opmerkingen 

● 

Uitvoering van het project Ridderster (uit klimaatbeleidsplan) 
- onderzoek naar warmte uit asfalt 

Onderzoek is uitgevoerd. Wordt 
meegenomen in besluitvorming 
rond Ridderster. 

Externe 
Veiligheid 

  

● 

Uitvoering aspectcontroles op het gebied van veiligheid 
gericht op de opslag van bestrijdingsmiddelen 
 

Wordt meegenomen in de 
bedrijfscontroles door de DCMR. 

 



 
 
Klimaat 

Buitengebied Opmerkingen 

● 

Onderzoek naar mogelijkheden van windenergielocaties 
(windscan) 

Er is onderzoek uitgevoerd in 2007. 
Wordt meegenomen in 
besluitvorming rond Ridderster. 

 
 
 
Bodem 

Natuur/recreatiegebied Opmerkingen 

● 

Periodieke monitoring bodemlocatie De Gorzen Is uitgevoerd. 

Geluid   

● 

Het voortdurend nagaan of nieuwe ontwikkelingen het 
opstarten van een project aanleg van geluidsafschermende 
wallen aan de rijkswegzijde van het Reijerpark en het 
Oosterpark mogelijk maakt (prijzen schone en licht 
verontreinigde grond, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, 
subsidiemogelijkheden). 

Loopt 

 
 
 


