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Onderwerp 
Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 vast te stellen 
 
Inleiding 
Het Milieuprogramma 2010-2014 is afgelopen jaren uitgevoerd en geëvalueerd. Gezien de 
doorlooptijd tot 2014 was het tijd om een nieuw Milieuprogramma vast te stellen. Het Milieu- en 
Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 geeft de kaders weer van het te voeren milieubeleid van de 
gemeente Ridderkerk. 
Nieuw in het programma is ook de verwerking van het ‘programma Duurzaamheid’. Voor dit 
programma is een specificering opgenomen zoals toegezegd in de raad van mei dit jaar.  
 
Beoogd effect 
Het doel was, en blijft, een duurzaam en milieubewust Ridderkerk. Met het programma maken we 
inzichtelijk wat we daarvoor gaan doen, wanneer we dat gaan doen en welke producten daar uit voort 
komen (denk bijvoorbeeld aan een actieplan, of bodemkaarten) 
 
Relatie met beleidskaders 
Het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma kent vele linken met diverse beleidskaders. Het programma 
heeft  invloed op het economisch beleid, verkeersbeleid (bijvoorbeeld oplaadinfrastructuur) en het 
ruimtelijk beleid (bijvoorbeeld klimaatadaptatie). 
 
Argumenten 
Sommige doelen uit het vorige programma waren toe aan een vertaalslag naar de huidige wet- en 
regelgeving. Ook het collegeprogramma is verwerkt in het nieuwe programma. Tot slot is ook het 
programma Duurzaamheid verwerkt in het Milieuprogramma met daarin duidelijkere doelen met 
betrekking tot de uitvoering en financiën.  
 
Overleg gevoerd met 
Afdeling Advies Ruimte en het beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid. Met het platform is 
een sessie belegd en hebben we gesproken over hoe het programma eruit moet komen te zien. Het 
commentaar van het platform is verwerkt in het programma. In de bijlage is hier een afschrift van te 
zien. 
 
Kanttekeningen 
Geen 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De acties uit het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 worden gedurende de looptijd 
uitgevoerd. Deze acties worden opgenomen in de bestuurlijke planning (BABS) 
 
Evaluatie/monitoring 
In lijn met het vorige Milieuprogramma zal ook dit Milieu- en Duurzaamheidsprogramma jaarlijks 
worden geëvalueerd. Dit zal gebeuren tijdens een tussentijdse evaluatie in december 2016, december 
2017, 2018, 2019 en een definitieve evaluatie december 2020. 
 



 
Financiën  
De acties uit het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma zijn al opgenomen in de begroting. 
 
Juridische zaken 
Niet van toepassing 
 
Duurzaamheid 
Een van de doelen van het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma is van Ridderkerk een duurzaam en 
milieubewuste gemeente maken. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na het vaststellen van het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 zal het worden 
aangeboden aan alle participanten. Daarnaast zal het worden gepubliceerd op de gemeentelijke 
website. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Bijlage 1: Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 
Bijlage 2: Doelenboom 
Bijlage 3: Raadsvoorstel 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


