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MOTIE van de raadsleden Marten Japenga (ChristenUnie) en Henk van Houcke 
(D66/GroenLinks) inzake een “Deltaplan” voor de luchtkwaliteit 
 
Voorgesteld  9 november 2006 
 
Nr. 2006- 24 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, Gemeentestukken: 2006- 50, agendapunt 3 , tot het vaststellen van de 
Meerjarenbegroting 2006-2010; 
  
gelet op de voortdurend ernstige verontreiniging van de lucht waardoor volgens statistieken 
wekelijks één Ridderkerker voortijdig overlijdt aan de gevolgen ervan; 
 
stelt vast dat ondanks de steeds strengere regelgeving vanuit “Brussel” de kwaliteit van de 
lucht nog steeds niet voldoet aan de gestelde eisen; 
 
gehoord de beraadslagingen over het Programma Wonen en Leefomgeving en Welzijn 
en kennis hebbend van de nog vast te stellen Milieuvisie Ridderkerk 2006-2014; 
 
overwegende dat 

- het noodzakelijk is dat de Milieuvisie voortvarend dient te worden vertaald naar 
een plan van aanpak; 

- voorts overwegende dat de problematiek zich niet beperkt tot Nederland en 
derhalve ook niet in Ridderkerk is op te lossen; 

 
van mening dat: 

- ons dat desalniettemin niet ontslaat van de morele verplichting alles in het werk 
te stellen díe maatregelen te nemen die eraan bij kunnen dragen dat de 
luchtkwaliteit minder slecht wordt; 

- zo spoedig mogelijk alle maatregelen die op kortere en langere termijn kunnen 
worden genomen in kaart zouden moeten worden gebracht; 

- in Ridderkerk een aantal betrokken en ter zake kundige mensen en instellingen in 
een “Deltaplan voor de lucht”  voorstellen zouden moeten doen waardoor 
Ridderkerk een optimale bijdrage kan leveren aan de verbetering van de 
luchtkwaliteit; 

 
dat daarbij niet alleen grootschalige maar ook kleinschalige op de individuele Ridderkerker 
gerichte voorstellen worden betrokken; 
 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders de nodige stappen te ondernemen tot 
een spoedige instelling van een dergelijk beraad en deze een opdracht te verstrekken 
volgens de geest van deze motie; 
 
dat het college aan de hand van het advies van een dergelijk beraad met conclusies en 
voorstellen komt, op een zodanig tijdstip dat deze door de raad betrokken kunnen worden bij 
de vaststelling van de Kadernota programmabegroting 2008- 2011; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
De raadsleden:    
………………………    …………………….. 
Marten Japenga  (ChristenUnie)          Henk van Houcke (D66/GroenLinks). 

Aangenomen Verworpen  
 

Stemverhouding:  
Voor 28: Unaniem 


