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Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Milieuprogramma 2011-2014 en afdoening moties 2009-142 en 
2011-55 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Met deze brief (met bijlage) willen we u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de 
doelen uit het Milieuprogramma 2011-2014. Tevens willen wij u informeren over de afdoening van 
motie 2009-142 met als onderwerp ‘Structuurvisie milieuaspecten’ en motie 2011-55 met als 
onderwerp ‘Pilot elektrische laadpalen Ridderkerk’. 
 
Evaluatie 
In september 2011 heeft u het Milieuprogramma 2011-2014 vastgesteld (gemeentestuk 2011-118, 
d.d. 01 september 2011). In het Milieuprogramma 2011-2014 is vastgelegd dat een jaarlijkse 
evaluatie zal plaatsvinden. Aangegeven is dit te doen via een tussentijdse evaluatie in juli 2012, 
een tussentijdse evaluatie in juli 2013 en een definitieve evaluatie eind 2014.Voor u ligt de eerste 
tussentijdse evaluatie van 2012. Per thema is aangegeven wat de voortgang is op de verschillende 
milieudoelen. 
 
De uitvoering van de doelstellingen en de realisatie van de hieraan gekoppelde producten loopt 
volgens planning. 
Van de 34 geformuleerde doelstellingen zijn er al 30 in uitvoering genomen. 7 doelstellingen zijn al 
volledig afgerond. Aan 4 doelstellingen is nog niet gewerkt, maar deze zullen later aan bod komen. 
De producten het Actieplan Luchtkwaliteit, de Visie Externe Veiligheid en de 
Bodemkwaliteitskaarten zijn inmiddels vastgesteld. De verankering van het beleid en het uitvoeren 
van de acties vindt al plaats. Alleen het ontsluiten van bodeminformatie via de internetmodule heeft 
wat vertraging opgelopen, maar de ontsluiting zal in ieder geval in 2012 worden gerealiseerd. 
We zijn uiteraard bereidt het stuk in de commissie toe te lichten. 
 
Motie 2009-142 
Met motie 2009-142 verzoekt u ons in alle toekomstige uitwerkingen van de verschillende thema’s 
en plannen uit de structuurvisie de verbetering van de milieukwaliteit expliciet en herkenbaar op te 
nemen. In hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 van de evaluatie wordt aangegeven hoe we met deze motie 
zijn omgegaan. 
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Onderwerp:  (vervolg)   

 
Motie 2011-55 
Met motie 2011-55 verzoekt u ons: 
a. een pilot te starten voor in totaal 10 plaatsen in de gemeente Ridderkerk; 5 openbaar en 5 

particulier voor de duur van 1 jaar met het oogmerk ervaring op te doen die bij nadere 
beleidsontwikkeling kan worden gebruikt; 

b. zoveel mogelijk de wettelijke en creatieve mogelijkheden te benutten om de particuliere 
aanvragers tegemoet te komen (naar voorbeeld van de gemeente Amstelveen); 

c. te werken aan draagvlak voor het elektrisch rijden; 
d. in juni 2012 de raad te informeren over de uitkomsten van de pilot; 
In hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.5 van de evaluatie wordt aangegeven hoe we met deze motie zijn 
omgegaan. 
 
De evaluatie zal ter kennisname worden aangeboden aan het Beleidsplatform Natuur, Milieu & 
Duurzaamheid en de Werkgroep Lucht & Geluid van het Wijkoverleg West. Tevens volgt een 
publicatie in de Combinatie over de voortgang en inmiddels geboekte resultaten. 
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen de moties hiermee als 
afgedaan. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                  de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke                                        Mw. A. Attema 
 


