
Duurzaamheid 

Milieu 

Natuur & Milieu Educatie 

 

Milieu- & Duurzaamheidsprogramma 
2016-2020 

Hoofddoelstelling 

Deeldoelstellingen 

Acties/Producten 

Energiebesparing 

Bewustzijn creëren van het belang van een schone leefomgeving 

Duurzame energieopwekking Duurzame nieuwbouw Mobiliteit en vervoer Samenwerking partners Interne duurzaamheid Continueren gebruikelijk aanbod Opzetten vrijwilligersorganisatie/ 
educatiebank 

CO2 reductie van 40% t.o.v. 1990 

Actieve voorlichting via 
WoonWijzerWinkel 

Actieve voorlichting via 
gemeentekanalen 

Samenwerking met Woonvisie 

Samenwerken met DCMR 

Samenwerking Wijk West 

Milieubarometer en         
Kansen bij Verkassen 

Oprichting energiecoöperatie 

Realisatie zonnepanelen 
Recreatiecentrum De Fakkel 

Opstellen Warmte koude atlas 

Realiseren Energiesysteem 
gemaal 

Stimuleren uitvoering Motie  
Nieuw Reijerwaard 

Onderzoeken mogelijkheden 
zonneweide 

Ontwikkeling duurzaam 
Cornelisland 

Ontwikkeling duurzame 
nieuwbouwwoningen 

Realiseren elektrische 
oplaadpalen 

Verduurzamen mobiliteit 

Stimuleren en faciliteren 
Duurzaamheidskring 

Ridderkerk 

Realisatie Kenniscentrum 
Duurzaamheid 

100% Duurzaam inkopen 

Verduurzamen openbare 
verlichting 

Verduurzamen gemeentelijke 
accommodaties 

Vergroten 
klimaatbestendigheid 

(maatadaptie   

Behalen titel Fair Trade 
gemeente 

Voortzetting jaarlijkse 
activiteiten 

Meerjarenvisie Natuur- en 
milieueducatie (2017) 

Bodem: Beheersen van de gemeentelijke 
bodemproblematiek (uiterlijk in 2030) 

 

Lucht: voldoen aan grenswaarden voor NO2 (in 2020) 

 

  

Actualiseren van de bestaande bodemkwaliteitskaart en 
de Nota Bodembeheer in 2019 

Handhaving van het Besluit Bodemkwaliteit in 
samenwerking met de DCMR 

In kaart brengen van de uitstoot van roetdeeltjes en de 
gezondheidsrisico’s 

Uitvoeren van acties uit het Actieplan Luchtkwaliteit 
Ridderkerk (2016-2020) 

Uitvoeren acties Actieplan Geluid  
(2015, stil asfalt op eigen wegen) 

 

Afhandelen sanering A-lijst en B-lijst:   
terugbrengen aantal geluidgehinderden 

 

Inzetten voor het plaatsen van een geluidsscherm langs 
de A16/A15 

  

Toetsing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op 
externe veiligheidsnormen 

 

Anticiperen bij rampbestrijding 

Visie Externe Veiligheid (2016)     Geluidbelastingkaarten 
(2017) 

Actieplan Geluid  
(2018) 

Verkrijgen van een volledig inzicht in de totale 
bodemproblematiek en saneringsopgave van de gemeente 

 

De vervuiler betaalt, indien mogelijk: kosten 
bodemsanering verhalen op veroorzaker 

Uitvoering maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma 
Gebiedsdossier Drinkwaterwingebied Ridderkerk 

Streven naar maximaal hergebruik van vrijkomende grond 
in samenwerking met in eerste instantie de BAR-gemeente, 

maar ook met de andere omliggende gemeenten 

Actieplan Luchtkwaliteit 
Ridderkerk (2016-2020) 

Geluid: verminderen aantal geluidsgehinderden door het 
terugdringen van geluidsoverlast veroorzaakt door 

wegverkeer en industrielawaai 

Externe Veiligheid: Risico’s van risicodragende activiteiten zo 
veel mogelijk minimaliseren en de handhaving van alle 

risicodragende activiteiten verantwoord uitvoeren  

 
Beheersing van externe veiligheidsrisico’s bij bedrijven 

door een strikte periodieke handhaving en                        
waar nodig vernieuwen van bestaande milieuvergunningen 

(samen met de DCMR) 

Herzien van de externe veiligheidsvisie voor stationaire 
bronnen, transportroutes gevaarlijke stoffen en 

transportleidingen, waarbij een kader ontstaat voor toetsing 
van externe veiligheidsaspecten bij nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen (samen met DCMR en VRR) 

Bodemkwaliteits-
kaarten (2019) 

Nota bodembeheer 
(2019) 

Rapportages 
Luchtkwaliteit (jaarlijks) 

Hoofddoelstelling 

Deeldoelstellingen 

Acties/Producten 


