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Onderwerp: afhandeling moties 2009-123 en 2009-142 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Middels deze brief willen wij u informeren over de behandeling van moties 2009-123 en 2009-142 
met als onderwerpen ‘milieu en Ridderkerk visie 2020’ en ‘structuurvisie en milieuaspecten’. 
 
Motie 2009-123 verzocht ons te komen met uitgebreide aanvullende informatie aangaande de 
structuurvisie. Naar aanleiding van deze motie is de structuurvisie aangepast: in de structuurvisie 
van Ridderkerk zijn 8 uitdagingen opgenomen waar Ridderkerk zich de komende periode voor ziet 
staan. Uitdaging 8 is de uitdaging voor een gezond en duurzaam Ridderkerk. De geluidshinder en 
luchtvervuiling vanwege de rijkswegen worden hier genoemd evenals de ruimtelijke versnippering 
van cultuurhistorische landschappen.  
 
Motie 2009-142 is opgesteld naar aanleiding van het vaststellen van de bovengenoemde 
Structuurvisie Ridderkerk2020. In de motie verzoekt de gemeenteraad het college in alle 
toekomstige uitwerkingen van de verschillende thema’s en plannen uit deze visie de verbetering 
van de milieukwaliteit expliciet en herkenbaar op te nemen. 
 
Wij hebben door het benoemen van uitdaging 8 in de structuurvisie aangegeven dat een gezond 
en duurzaam Ridderkerk voor onze gemeente heel belangrijk is. Uiteraard zullen wij bij het 
uitwerken van thema’s en plannen uit de structuurvisie rekening houden met de effecten op het 
milieu. Het milieuprogramma 2011-2014 zal daarnaast voor alle milieuthema’s inzicht bieden in de 
huidige stand van zaken en de milieudoelen van de gemeente voor de komende 4 jaar aangeven. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en stellen u voor de moties 2009-123 en 
2009-142 als afgedaan te beschouwen. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
De secretaris,     de burgemeester, 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele  Mw. A. Attema 


