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Per onderwerp is aangegeven (door middel van een herkenbaar 
teken, een hamertje) of dit een wettelijke taak is of niet.

Bodem 2017
Lokale dossiers 

Sanering Amaliastraat
De passieve fase van de bodemsanering op 
deze locatie verloopt nog steeds geruisloos. 
De bacteriën hebben ook in 2017 de verontrei-
niging in stappen afgebroken naar niet scha-
delijke stoffen. Dit is het resultaat van de laatste 
monitoring in april 2017. De volgende monito-
ringsronde staat gepland voor 2019. In 2018 
worden een aantal extra controlemonsters ge-
nomen om te bepalen of er nog voldoende voe-
dingsstof aanwezig is voor de bacteriën.

HAK-terrein
Begin 2017 is de bodemsanering van het 
HAK-terrein afgerond. Ter voorbereiding op de 
sanering is een uitgebreid milieuhygiënisch on-
derzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat op 
het terrein een aantal locaties verontreinigd zijn 
met o.a. minerale olie, PCB’s, PAK en zware 

Landelijke en regionale dossiers  

Chemours
Afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor 
het bedrijf Chemours en haar invloed op de 
volksgezondheid en het milieu. De lozing van de 
stof GenX via het afvalwater op de rivier beïn-
vloedt de kwaliteit van het drinkwater. Onder-
zoek heeft aangetoond dat de concentraties ver 
onder de door RIVM vastgestelde norm liggen 
en geen gevaar opleveren voor de volksgezond-
heid. De eerdere uitstoot van de stof PFOA via 
de schoorsteen heeft gezorgd voor neerslag op 

 

de bodem op diverse plaatsen in de regio. Er 
is geen gevaar voor de volksgezondheid en 
bodemsanering is niet aan de orde. Momen-
teel wordt wel onderzocht wat dit betekent 
voor het verplaatsen van grond in de regio.

Rubbergranulaat
Ook is er veel aandacht geweest voor rub-
bergranulaat op- en onder de sportvelden, 
met name door uitzendingen van Zembla. 

Hier is een zelfde aanpak zichtbaar. Eerst ligt de 
focus op de volksgezondheid. Gezondheidsrisi-
co’s zijn door het RIVM niet aangetoond. Daarna 
verschuift de focus naar de effecten voor het 
milieu. 

Eind 2017 voert RIVM onderzoek uit naar de ge-
volgen voor de bodemkwaliteit van het toepas-
sen van het rubbergranulaat.

Ontwikkelingen van derden 

Mede door ontwikkelingen van derden wordt de 
bodem van Ridderkerk een stuk schoner! Zowel 
ter plaatse van het Waalbos als ter plaatse van 
de Crezéepolder zijn bodemsaneringen uitge-
voerd om te zorgen dat recreanten uit Ridder-
kerk en omstreken optimaal en zonder risico’s 
gebruik kunnen maken van deze prachtige 
natuurgebieden. 
Nieuw Reijerwaard wordt op steeds meer loca-
ties geschikt voor het toekomstig gebruik. Daar-

naast zijn dit jaar de restanten geborgen van 
de gecrashte Lancaster uit de Tweede We-
reldoorlog. Dit heeft plaatsgevonden met 
grote zorgvuldigheid vanwege het aantreffen 
van stoffelijk overschot, munitie en explosie-
ven. Resten van het vliegtuig worden in de 
toekomst gebruikt als expositiemateriaal. 
Samen met het vliegtuig is meteen een bo-
demverontreiniging tot grote diepte (zo’n 14 
meter) verwijderd.

metalen, veroorzaakt door de bedrijfsactivitei-
ten van HAK. Daarnaast is op het gehele ter-
rein een verontreinigde puinverharding aan-
getroffen van 0,70 tot 1,30 meter dik. Daaron-
der is een schone laag aangetroffen waar-
door het onderzoek gestaakt is. Na start sa-
nering werd duidelijk dat ook onder deze 
schone laag nog verontreiniging aanwezig is, 
soms tot wel 3,5 meter diep. Hierdoor zijn de 
hoeveelheden af te voeren verontreinigd ma-
teriaal aanzienlijk gestegen, waardoor ook de 
kosten zijn gestegen.

Na stillegging en aanvullend onderzoek eind 
2016 is besloten om het werk te hervatten en 
multifunctioneel te blijven saneren zodat we 
later niet opnieuw tegen verontreinigde deel-
gebieden aanlopen en het woongebied een 

huidige Visie of dat er nader uit te werken ver-
volgstappen nodig zijn

Rangeerterrein Kijfhoek 
In maart 2017 is een overzicht van komende 
ruimtelijke ontwikkelingen van de vier deelne-
mende gemeenten (Zwijndrecht, H.I. Ambacht, 
Barendrecht  en Ridderkerk) binnen het invloed-
gebied van Kijfhoek gemaakt. 

‘stempel’ krijgt. De kosten zijn opgevangen 
binnen de grondexploitatie.

P.C. Hooftstraat 2 - gemeentewerf
Vanwege de beëindiging van de bedrijfsmatige 
activiteiten op de locatie is een bodemonder-
zoek uitgevoerd naar de gevolgen van deze ac-
tiviteiten. In tegenstelling tot de vermoedens 
heeft de zoutloods geen grote sporen achterge-
laten. Alleen ten westen van de loods is een bo-
demsanering noodzakelijk om het terrein ge-
schikt te maken voor de nieuwe functie. Hier is 
een verontreiniging met PCB’s en zink aange-
troffen.Deze verontreiniging is veroorzaakt door 
de bedrijfsmatige activiteiten op locatie (m.n. de 
werkplaats). De verontreiniging is relatief mak-
kelijk te saneren, omdat deze alleen in de bo-
venste anderhalve meter is aangetroffen.

Visie Externe Veiligheid

DCMR heeft opdracht gekregen de basis van de 
Visie, de risico-inventarisatie, te updaten. DCMR 
inventariseert of de risicobronnen veranderd zijn en 
wat de effecten van de aanstaande Omgevingswet 
zijn op deze inventarisatie en het beleid. 

Op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie 
wordt besloten of nog gewerkt kan worden met de 

2 Het blijken relatief kleine wijzigingen op de afspra-
ken in het beheerplan, die geen toename van het 
berekende groepsrisico tot gevolg hebben. De 
ruimtelijke ontwikkelingen kunnen daarmee door-
gang vinden. Tevens kan geconcludeerd worden 
dat het gezamenlijk afsprakenkader werkt en er op 
deze manier een goed contact is tussen de 
gemeenten.
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In 2016 wordt PM10 gekwalificeerd als 

‘goed’, in 2017 ook als ‘goed’.

De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 
40 μg/m3. Daarnaast mag het daggemiddelde 
jaarlijks maximaal 35 keer hoger zijn dan 50 μ
g/m3.

IPM2,5 laat een zelfde beeld zien. In 2016 

‘goed’, in 2017 ook ‘goed’. Met één 

uitschieter naar ‘matig’ in februari.

De wettelijke norm is een jaargemiddelde 
van 25 μg/m3.

De berekeningen zoals uitgevoerd in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) geven geen overschrijdingen aan voor bovenstaande stoffen over 2017 
(zie onderstaande kaart. Daarmee is eigenlijk al voldaan aan de hoofddoelstelling uit het Milieu- 
en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020, namelijk het tegengaan van de normoverschrijdin-
gen van NO2. 

In het actieplan Luchtkwaliteit 2017-2022 wordt nog nader ingegaan op het aandeel roet in de 
lucht. Het actieplan Luchtkwaliteit wordt  opgeleverd aan het begin van 2018.  

De concentratie NO2 lag aan het begin 

van het jaar boven de norm, neemt af tot 

de kwalificatie ‘goed’ en laat naar het 

einde van het jaar weer een lichte 

stijging zien. 

De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 
40 μg/m3.

Meten en berekenen

In 2017 zijn er metingen gedaan door het Luchtmeetnet van de DCMR. De metingen in Ridderkerk worden uitgevoerd langs de Hogeweg. De drie belangrijkste stoffen, PM10, 
PM2,5 en NO2, laten alle drie bestendiging zien ten opzichte van 2016:

Goed Matig Onvold. Slecht Zeer Slecht

jan ‘17
0

10

20

30

40

50

feb ‘17 mrt ‘17 apr ‘17 mei ‘17 jun ‘17 jul ‘17 aug ‘17 sep ‘17 okt ‘17

µg
 / 

m
3

IPM2,5

Goed Matig Onvold. Slecht Zeer Slecht

jan ‘17
0

25

50

75

100

feb ‘17 mrt ‘17 apr ‘17 mei ‘17 jun ‘17 jul ‘17 aug ‘17 sep ‘17 okt ‘17

µg
 / 

m
3

NO2

Kaart 1: NSL monitoring 2017











< 35µg/m3

35 - 38,5 µg/m3

38,5 - 40,5 µg/m3

40,5 - 42,5 µg/m3

>42,5 µg/m3

4Geluid 2017

Geluidbelastingkaart

De Geluidbelastingkaart Derde Tranche is in oktober 
vastgesteld. De kaart is de basis voor het verstrekken 
van gegevens aan de Europese Commissie, een bron 
van informatie voor het publiek en de basis voor de 
beleidsontwikkeling voor omgevingslawaai, namelijk 
het Actieplan Geluid.  
Na vaststelling van de geluidsbelastingkaart wordt het 
actieplan herzien. Deze moet voor 18 juli 2018 worden 
vastgesteld en is een wettelijk verplichting vanuit de 
Wet milieubeheer.

Meetpunt Nieuw-Reijerwaard

Begin november heeft DCMR Milieudienst Rijnmond 
een mobiel geluidmeetpunt geplaatst in het in ont-
wikkeling zijnde bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. 
Het apparaat staat er in afwachting van het perma-
nente lucht- en geluidmeetpunt, dat naar verwach-
ting in december wordt geplaatst. Het permanente 
meetpunt registreert naast de geluidsbelasting van 
de omgeving ook de aanwezigheid van stikstofdioxi-
de (NO2) en fijnstof (PM10) in de lucht. De resultaten 
worden eens per kwartaal beschikbaar gesteld. 

Gat schermen A15/A16

Na de brainstormsessie  in november 2016 (met leden 
van de werkgroep Lucht en Geluid van het wijkoverleg 
Ridderkerk West en leden van het beleidsplatform 
Natuur, Milieu en Duurzaamheid) is nog een vijfde optie 
aan de vier reeds gekozen opties voor oplossingen 
toegevoegd: de realisatie van draaibare driehoekige 
zonnepanelen (SOFTS Point), zie ook onder Duur-
zaamheid, duurzame energieopwekking. Voor de vier 
eerder vastgestelde opties is een onderzoek uitge-
voerd naar de effecten op luchtkwaliteit en geluids-
overlast én de landschappelijke inpassing en kosten. 
Door de relatief grote afstand tussen snelweg en 

bebouwing zijn de effecten voor geluid gering.

Uit het onderzoek is gebleken dat een geluids-
scherm van 4 meter hoog langs de A15/A16 het 
grootste effect oplevert. Dit geldt zowel in absolute 
zin als voor de reductie per verdieping. Met de 
plaatsing van een geluidsscherm aan zijde 
A15/A16 wordt een maximale geluidsreductie van 
3 dB op de eerste verdieping van de flat aan het 
Seringenplantsoen bereikt tot 1,3 dB op de tiende 
verdieping van dezelfde flat. Daarnaast is de plaat-
sing van SOFTS Point onderzocht. Onder meer  

de ruimtelijke inpassing en welke functies toegestaan 
zijn op deze plek, in overleg met Rijkswaterstaat en 
de Provincie Zuid-Holland.  Naast winst op de 
aspecten lucht en geluid, kunnen de panelen ook 
een rol spelen in de energietransitie met betrekking 
tot energieopwekking en bewustwording. Door alle 
betrokken partijen wordt dit traject gezien als een 
innovatieve pilot. Met deze locatie wordt markpartij-
en een testcase geboden om op een innovatieve 
manier een reductie te bereiken voor geluid en lucht-
kwaliteit en te voldoen aan doelstelling voor onder 
andere duurzaamheid.

 

Actieplan Geluid 2016-2018 

Bij overschrijding van de plandrempel (63 dB) 
wordt (bij onderhoudsmomenten) stiller asfalt 
gelegd om de geluidbelasting van de weg te redu-
ceren. In 2017 is met het waterschap een over-
eenkomst gesloten voor de aanleg van stil asfalt bij 
de reconstructie van de Rotterdamseweg. Uitvoe-
ring zal waarschijnlijk in 2018 plaatsvinden. Voor 
de overige wegen, genoemd in het Actieplan, was 
er nog geen overlap met geplande wegwerkzaam-
heden.

Sanering A- en B-lijst 

De sanering van de A-lijst en B-lijst loopt nog steeds.
De A-lijst wordt op dit moment fysiek gesaneerd. Er 
worden maatregelen aangebracht aan de woningen 
aan de Rijksstraatweg. De weigeraars en eigenaren 
van panden die voldoen aan het binnenniveau 
hebben een zienswijzebrief ontvangen met de aan-
kondiging om over te gaan tot formele sanering. Dit 
wordt afgesloten met een definitief besluit. 

Voor de B-lijst lopen ook saneringsprogramma’s. 
Slechts bij een klein aantal woningen worden ook 
daadwerkelijk maatregelen getroffen. Bij de andere 
woningen blijkt dit na opname van de panden niet 
noodzakelijk. Deze sanering ten gevolge van weg-
verkeerslawaai is naar verwachting in 2019 afge-
rond. Voor de sanering stelt het Rijk (Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu) subsidiegeld beschikbaar.

Duurzaamheid 2017

2017: Eten & Zo

Het thema van de Milieuweken 2017 was “Eten & Zo” (waar komt ons 
voedsel vandaan, wat kun je nog eten en wat doen we met afgedankt 
voedsel en verpakkingen). Dit sloot goed aan bij het educatieprogram-
ma “Jong Leren Eten” van het Ministerie van Economische Zaken en het 
project JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).  Yes! Kinderopvang 
pakte dit thema op op al haar locaties en sloot af met een Activiteiten 
Festival bij het Natuur en Milieu Educatief Centrum “De Groene Draak”.  
Daarbij werkten Natuurvereniging Eiland IJsselmonde, Dierenbescher-
ming Zuid-West, Foodcompany Ridderkerk en Riet Saaikel Afvallessen 
samen. Het thema “Eten & Zo” wordt zowel binnenschools als met part-
ners in de wijken voortgezet tijdens het schooljaar 2017-2018.

1. De veranderende samenleving: een concreet 
onderzoek over de afstemming van het NMDE onder-
wijs in de wijken, met name in wijk Oost en een onder-
zoek naar het bestaande aanbod. De rol van de 
gemeente verandert steeds verder van aanbiedersrol 
naar verbinder en faciliterende partij. Afvaleducatie 
ontwikkelt zich naar een integraal aanbod van educa-
tie (Sorteren, ‘Geef uw afval toekomst’ en zwerfvuilop-
ruimrondes).

 2.  Continueren van het gebruikelijke aanbod. De 
uitvoering verandert. Scholen en inwoners worden 
meer zelfwerkzaam. Via de Brede School werken
 partijen steeds meer samen. Ook de bso’s haken aan.

 

Natuur en Milieu Communicatie & Educatie 2017

Blok 1
Wijkgerichte educatie 

Tijdens de Landelijke Opschoondag in maart 2017 werden wijkbewoners 
en schoolleiders samen met mogelijke aanbieders van educatie in het 
pas geopende wijkcentrum aan De Genestetstraat bedankt met een 
Dialooglunch met twee doelen: ophalen van concrete wensen en behoef-
ten in de wijk, en verbinding leggen tussen de verschillende partijen in 
de wijk. De vier resultaten worden nu onderzocht (cursus of workshop 
afvalkunst binnen- of buitenschools / opzetten repaircafé / wensen voor 
wijkgroen / gezamenlijke educatiewens NMD maken voor de drie scholen 
en bso’s in de wijk).  

Blok 2

In het voorjaar van 2017 hebben we onze aandacht vooral gericht op het aanhaken van de 
scholen. In het najaar zijn contacten met mogelijke aanbieders gestart. De manier waarop 
NMDE in de beide andere BAR-gemeenten gestalte krijgt volgen we op de voet. Conclusie: 
het Netwerk NMDE is zinvol. Dit jaar is gewerkt aan  de Meerjarenvisie NMDE die begin 2018 
aan het bestuur gepresenteerd wordt.

Netwerk NMDE  
In de twee jaar waarin we nu bezig zijn zien we de 
volgende uitdagingen in de samenleving:

- vergroting van de natuurbeleving;
- meer interesse in vraagstukken rond milieu en duurzaamheid;
- meer begrip van en betrokkenheid bij het gemeentebeleid;
- meer integratie van NMDE in het onderwijs.

Voorbeelden uitgevoerde projecten
• Europese Mobiliteitsweek in oktober met voor de scholen de Groene Voetstappen Actie (5 scholen) en Band op Spanning op de parkeerplaats in het Centrum.
• Nacht van de Nacht op 28 oktober door Natuurvereniging IJsselmonde met een informatieavond over het nachtleven in de natuur en een vaartocht over de donkere Waal.
• Milieuweken voor alle groepen 6 voor de basisscholen met informatieavond voor ouders.
• Festival Eten & Zo voor en door Yes! Kinderopvang.
 

In 2015 is het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 vastgesteld 

door de raad. In dit programma zijn een aantal evaluatiemomenten opgeno-

men. De evaluatiemomenten dienen ertoe inzicht te bieden in de voortgang 

van het programma. Voor u ligt de tweede evaluatie van het programma, de 

evaluatie over 2017. Per thema is geprobeerd een kort overzicht te geven 

van wat er in 2017 is gebeurd, of juist niet. Een financiële onderbouwing 

wordt in deze evaluatie niet gegeven, daarvoor wordt verwezen naar de 

jaarrekening over 2017.

Lucht 2017

Externe Veiligheid 2017

PM10
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geen aardgasaansluiting meer, mobiliteit 

wordt verduurzaamd en het landschap zal ver-

anderen door de komst van zonneparken. We 

staan aan het begin van een grote maatschap-

pelijke transitie waar de termen duurzaam, 

decentraal en samenwerking met bewoners 

en partners centraal staan. 

Het rijk heeft 300 miljoen euro per jaar vrijge-

maakt om het toekomstig beleid succesvol in 

te richten, expertise op te bouwen en projec-

ten uit te voeren. De hoofdlijnen van de 

afspraken worden verankerd in een Klimaat-

wet. Inzet op alle fronten is nodig om de CO2 

reductie te bereiken. Zowel energiebesparing, als 

zonnepanelen, warmtenetten, elektrisch vervoer 

en aardgasloze nieuwbouw zijn hiervoor nodig. 

Het Rijk zal hierbij zorgen voor omstandigheden 

waarbij de energietransitie mogelijk wordt ge-

maakt. Gemeenten krijgen een actieve regie rol. 

De opgave in het regeerakkoord zal van gemeen-

ten inzet vragen en de opgave is niet vrijblijvend. 

Wat dit betekent voor Ridderkerk, bewoners en 

bedrijven is gepresenteerd tijdens een commis-

sieavond in oktober 2017 aan de hand van de 

factsheet energie (en bijlage 1).  

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de 

afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. In 

het regeerakkoord 2017 wordt deze EU ambitie 

nog eens aangescherpt. In 2030 moet een reduc-

tie van de emissies van broeikasgassen met 49% 

zijn gedaald om te komen tot de drastische be-

perking van de uitstoot tot bijna 0 in 2050. Het 

gebruik van fossiele brandstoffen is daarmee 

voorbij. 

Iedereen binnen Ridderkerk krijgt hiermee te 

maken. Woningen zullen op een andere manier 

worden verwarmd, nieuwbouwwoningen krijgen 

Energiebesparing 

Sinds 2015 is de WoonWijzerWinkel (WWW) het energieloket in de regio Rijn-
mond. Het aantal bezoeken, adviezen en het aantal gerealiseerde maatregelen 
neemt steeds meer toe. In 1 augustus 2017 hadden 158 Ridderkerkse inwo-
ners aanvragen uit gezet bij de WWW. In juli 2016 was dit aantal bijna 70. 

Ook in 2017 is de WoonWijzerWagen ingezet tijdens markten, braderieën en 
een beurs. Op deze dagen is het algemeen beeld dat de WoonWijzerWagen 
veel klanten trekt. Het is een uniek instrument in Nederland dat bijdraagt aan 
de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad, incl. VvE’s. Aandachts-
punt hierbij blijft het vergroten van het bereik en bekendheid door het verster-
ken van (online en offline) marketing en promotie en daarmee het verhogen 
van de conversie. 

Ten aanzien van ondernemers is het project De Bespaarcase gestart. De Be-
spaarscase helpt ondernemers op Donkersloot te onderzoeken waar op korte 
termijn kansen liggen om energie te besparen. Vervolgens delen de elf onder-
nemers kennis en ervaring met elkaar. Dit project is mede mogelijk gemaakt 
door de provincie Zuid-Holland.  

In 2017 is Huys ten Donck gestart met het verduurzamen van het hoofdge-
bouw, te denken aan het realiseren van een warmtepomp, led verlichting en 
het isoleren van leidingen, plafonds en vloeren. Het verduurzamen van monu-
mentale panden is complex. Daarom heeft het ministerie OCW 10 miljoen euro 
beschikbaar gesteld. Huys ten Donck is één van de 18 rijksmonumenten in 
Nederland die een subsidie heeft toegekend gekregen. 

Duurzame energieopwekking

De GRNR heeft Engie Nederland geselecteerd als partner voor de pro-
ductie en exploitatie van duurzame energie op de locatie Nieuw Reijer-
waard. In dit kader heeft Engie in augustus 2017 een aanvraag in gediend 
voor de realisatie van de 2 windturbines. De lokale energie coöperatie De 
Groene Stroom heeft een overeenkomst met Engie betreffende de deel-
name in één of meerdere windmolens, zodat bijvoorbeeld de baten lokaal 
gedeeld worden. Om de energietransitie te kunnen versnellen is het ver-
ankeren en vergroten van de betrokkenheid van burgers belangrijk. En dit 
is waar de lokale energie coöperatie De Groene Stroom (DGS) zich voor 
inzet.  In 2017 heeft DGS een collectieve inkoop van duurzame energie 
voor haar leden georganiseerd en met Engie overeen gekomen over het 
lokaal exploiteren van één of meer windturbines op Nieuw Reijerwaard. 

Daarnaast hebben ze stappen gemaakt betreffende het exploiteren van 
collectieve zonnedaken op Sportzaal de Werf en de overname van de 
zonnepanelen op Recreatiecentrum de Fakkel. Naar verwachting worden 
beide projecten in het eerste kwartaal van 2018 gepresenteerd.  In de om-
gevingsvisie van Ridderkerk is een zonneweide in Bolnes Zuid  opgeno-
men. De gemeente is in gesprek met de initiatiefnemer over dit kansrijke 
project. De provincie Zuid-Holland heeft kanttekeningen meegegeven 
over de landschappelijke inpassing.  De initiatiefnemer werkt de plannen 
uit, waarbij het doel is een zonneweide te realiseren die recht doet aan het 
landschap en letterlijk en figuurlijk zicht geeft op de duurzaamheidsdoel-
stelling van Ridderkerk. De balans tussen deze twee moet samen met de 
participatie leiden tot een goed plan. 

De gemeente Ridderkerk en Softs gaan lokale sportverenigingen helpen 
energie te besparen en te verduurzamen. In 2017 is daartoe het eerste 
zogeheten SOFTS Point geopend bij voetbalvereniging Rijsoord. De 
SOFTS Point is een draaibare driehoekige panelen dat staat aan de 
randen van het voetbalveld. Voetbalvereniging Rijsoord kan het systeem 
tijdens wedstrijden laten fungeren als reclamebord. Schijnt de zon, dan 
wekken de zonnepanelen energie op. Is het bewolkt, dan draait het sys-
teem nog een slag en absorbeert het bijvoorbeeld CO2 door groen. De 
driehoekige panelen zijn ook te gebruiken om de lucht te zuiveren of om 
regenwater op te vangen. De slimme combinaties van functies leveren 
geld op. Hiermee worden zonnepanelen aangeschaft en beschikbaar 
gesteld aan de sportvereniging, zodat zij hun energierekening kunnen ver-
lagen. In 2018 wordt dit systeem gerealiseerd in sportpark Reijerpark. De 
intentie is het systeem te realiseren bij alle sportverenigingen. 

Ondernemers willen vaak wel zonnepanelen, maar weten niet precies hoe 
te beginnen. Investeringen en onbekendheid met (financierings)mogelijk-
heden voor zonnepanelen zijn een grote drempel. Deze drempels worden 
weggenomen met het project ‘Zon Op Bedrijfsdaken’. Samenwerking, 
het aantrekken van externe financiering en de benutting van subsidie zijn 
daarbij essentieel. De eerste stap is subsidie aanvragen. Voor 7 onderne-
mers is zogeheten SDE subsidie aangevraagd. 

 







Samenwerking met partners 
De Duurzaamheidskring Ridderkerk heeft, samen met de Rabobank Rid-
derkerk Midden-IJsselmonde en de Duurzaamheidskring Barendrecht 
een Slim Verbouwen Beurs georganiseerd. Ruim 250 inwoners lieten zich  
inspireren door ondernemers uit Barendrecht, Ridderkerk en omgeving. 

Het was een middag vol slimme en duurzame ideeën voor inwoners en 
ondernemers met het doel comfort en duurzaamheid van woningen en 
gebouwen te verbeteren. De duurzaamheidskringen Ridderkerk en Ba-
rendrecht en de Rabobank zijn erg tevreden. Het heeft zijn waarde bewe-
zen om door middel van deze beurs oplossingen voor duurzaam verbou-
wen tentoon te stellen.  

De hoofddoelstelling “Alle inwoners in Rid-

derkerk bewust maken van het belang van 

een schone leefomgeving”  wordt  in 2017 

steeds verder uitgewerkt via twee sporen:

Mobiliteit en vervoer 

In 2017 is bewust reisgedrag onder de aandacht gebracht bij de burgerdoor 
middel van concrete acties, in samenwerking met Verkeersonderneming. Voor-
beelden hierbij zijn promotie bus 601, opening nieuw transferium waterbus De 
Schans en winkelcentrum Dillenburgplein (thema: gezondheid). Ten aanzien van 
werkgevers is een project Samen Bereikbaar gestart. Werkgevers worden hierbij 

benaderd en uitgedaagd 10% van hun spitsverkeer te reduceren. Tijdens een 
groot evenement op 5 oktober hebben 10 werkgevers getekend. In 2016 is een 
contract afgesloten voor de plaatsing van openbare laadpalen. In Ridderkerk 
staan momenteel 59 oplaadpalen met daarbij 76 oplaadplaatsen. 

Duurzame nieuwbouw 

Bij de realisatie van nieuwbouw wordt nadrukkelijk rekening gehouden met duur-

zaamheid. Een eerste voorbeeld is de energieneutrale en aardgasloze sporthal ‘De 

Wissel’. Het gebouw kent een duurzaam en energiezuinig karakter door de toe-

passing van o.a. duurzame en onderhoudsvrije materialen, zonnepanelen, led 

verlichting en lage temperatuursystemen. Een ander voorbeeld is de recent opge-

starte aanbesteding voor een gladheidsbestrijdingsfaciliteit. Voor energie is hierin 

opgenomen dat de accommodatie een minimale energieprestatie van nul moet 

hebben. 

Ook andere elementen wordt op ingezet, zoals het beperken van afval en het 

gebruiken van duurzame materialen. Duurzaamheid staat hiermee centraal in 

zowel de bouwfase als exploitatie. Tot slot, is in 2017 fase 5 van nieuwbouwwijk 

het Zand aanbesteed met als resultaat dat de 54 woningen uitgevoerd worden als 

BENG, Bijna energie Neutrale Gebouwen. De woningen worden bovendien aard-

gasloos. 

Met deze voorbeeldprojecten lopen we voorop op de wetgeving die eraan komt. 

We zullen dit voortzetten bij toekomstige projecten, zoals de realisatie van het 

rouwcentrum en Driehoek ’t Zand.  We willen het bedrijventerrein Cornelisland 

duurzaam inrichten. Om dit te stimuleren stelt de gemeente een advies en subsi-

die beschikbaar aan bedrijven die zich vestigen op Cornelisland. Doel is dat bedrij-

ven extra maatregelen toepassen op het gebied energiezuinige bedrijfsgebou-

wen en/of energiezuinig inrichten van bedrijfsprocessen. 

De gemeente wordt begeleid door een extern bureau; Stimular. De subsidierege-

ling is alleen geldig voor bedrijven die grond afnemen van de gemeente Ridder-

kerk. Tot nu toe hebben 5 bedrijven zich op Cornelisland gevestigd die voldoen 

aan de voorwaarden om ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de 

gemeentelijke subsidieregeling. Stimular heeft voor deze bedrijven de kansen in 

beeld gebracht. Dit heeft geleid tot 1 vastgestelde subsidie.   




