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1 Inleiding 

Het laatste Milieubeleidsplan van de gemeente Ridderkerk dateert uit 1994. 
Sindsdien is er veel veranderd. Zo hebben calamiteiten geleid tot een 
scherpere focus op de risico's voor onze leefomgeving en neemt milieu in 
ruimtelijke planprocessen een steeds belangrijkere plek in. Deze 
ontwikkelingen vragen om een nieuwe positionering van het gemeentelijk 
milieubeleid. Normatief waar het moet, maar flexibel waar dat mogelijk is.  
 
1.1 Hoe staat het Ridderkerkse milieu er voor? 

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Er zijn veel positieve 
ontwikkelingen, maar ook enkele negatieve. Positieve ontwikkelingen zijn: 
• Alle bedrijven in Ridderkerk hebben nu een actuele en toereikende 

milieuvergunning en bedrijven worden met de juiste frequentie 
gecontroleerd1. 

• De bodem in Ridderkerk is schoner geworden. Tientallen ernstige 
verontreinigingsbronnen zijn de afgelopen jaren verwijderd.  

• Een aantal bedrijven dat overlast gaf in de woonomgeving, is verplaatst 
naar nieuwe locaties op bedrijventerreinen in en buiten onze gemeente.  

• Woningen met een te hoge geluidsbelasting door het wegverkeer zijn 
geïsoleerd.  

• Er zijn geluidsschermen (o.a. langs rijksweg A16 en Rotterdamseweg) 
en geluidswallen (langs de Rotterdamseweg) aangelegd, die een 
verbetering van de geluidskwaliteit tot gevolg hebben en er wordt, indien 
mogelijk, bij vervanging van wegdekken stil asfalt toegepast.  

• In samenwerking met het energiebedrijf ENECO (gezamenlijke 
subsidieregeling) zijn bij tientallen woningen zonneboilers en 
zonnepanelen geplaatst.  

• Het geven van milieuvoorlichting en milieueducatie aan burgers en 
scholen is een structurele activiteit geworden en heeft onder invloed van 
het via particulier initiatief opgerichte Natuur- en Milieu Educatief 
Centrum (NME-Centrum) Ridderkerk een belangrijke impuls gekregen.  

• Via de door de gemeente ingestelde Commissie Natuur en Milieu is een 
permanente dialoog ontstaan tussen een groot aantal maatschappelijke 
organisaties en de gemeente over het door haar gevoerde milieubeleid. 

                                                   
1 De frequentie van vergunningverlening en handhaving voldoet aan de doelstellingen zoals 
neergelegd in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) van het ministerie van VROM. 

  
Helaas zijn er ook negatieve ontwikkelingen te noemen: 
• Door de toenemende mobiliteit is de geluidbelasting langs de rijkswegen 

en de binnenstedelijke wegen, zoals de Rotterdamseweg, Vlietlaan en 
de Rijnsingel, hoog.  

• Uit luchtkwaliteitonderzoeken blijkt, dat de luchtkwaliteit in grote delen 
van Ridderkerk niet voldoet aan de normen van het Besluit 
Luchtkwaliteit. 

• Het groeiende transport van gevaarlijke stoffen via alle doorgaande 
transportroutes door de gemeente (rivieren, rijkswegen, spoor, Kijfhoek) 
en de uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen bij bedrijven  
hebben tot gevolg dat externe veiligheidsrisico’s toenemen.  

 
Geconcludeerd kan worden dat binnen onze gemeente goede resultaten 
zijn geboekt op milieugebied, maar dat nog veel zaken om verbetering 
vragen. Dit feit en het gegeven, dat de verstedelijking van onze 
leefomgeving nog steeds onverminderd doorgaat, maakt duidelijk dat ook 
in de toekomst een stevig milieubeleid noodzakelijk is. Dit om te voorkomen 
dat de huidige leefkwaliteit verder wordt aangetast en om er voor te zorgen, 
dat nieuwe ontwikkelingen waar mogelijk leiden tot verbetering van de 
bestaande milieukwaliteit en een duurzame inrichting van de gemeente. 
 
1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de speerpunten van het milieubeleid en de strategie 
van het Ridderkerkse milieubeleid. Vervolgens is de visie onderverdeeld in 
een themagericht deel en een gebiedsgericht deel.  
 
Het themagerichte deel is in hoofdstuk 3 uitgewerkt en gaat in op de 
thema’s afval, bodem, klimaatbeleid/duurzaam inrichten, externe veiligheid, 
geluid, lucht, water en groen. 
Het gebiedsgerichte deel van het toekomstige milieubeleid wordt 
beschreven in hoofdstuk 4. De instrumenten die de gemeente wil inzetten 
om de nieuwe milieudoelen te bereiken zijn beschreven in hoofdstuk 5. 
Hoofdstuk 6 gaat in op de organisatorische en noodzakelijke middelen van 
deze milieuvisie. 
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2 Positionering gemeentelijk milieubeleid 

De hoofddoelstelling van de Ridderkerkse milieuvisie sluit aan bij de 
rijksdoelstelling zoals die is vastgelegd in het Nationaal Milieubeleidsplan-4 
(NMP-4), namelijk: ‘Een gezond en veilig leven in een hoogwaardige 
leefomgeving te midden van een vitale natuur zonder natuurlijke 
hulpbronnen uit te putten en de mondiale diversiteit aan te tasten’. 
 
Ridderkerk wil vanuit haar milieuvisie langs de volgende sporen een 
bijdrage leveren aan deze doelstelling: 
1. gebiedsgericht; 
2  interactief; 
3. scheppen en ontwerpen; 
4. kansen benutten; 
5. integraal. 
 
1. Gebiedsgericht 
Ridderkerk streeft naar een aanpak op maat, waarbij niet overal dezelfde 
milieueisen worden toegepast. Het is in een verstedelijkt gebied als 
Ridderkerk onmogelijk overal dezelfde milieueisen na te streven. In een 
gebied dicht langs de rijkswegen zal bijvoorbeeld altijd een andere 
geluidskwaliteit heersen dan in een relatief stille woonwijk als Slikkerveer. 
Er is in dit plan dan ook naar gestreefd de milieudoelen af te stemmen op 
de functie van de diverse gebieden in de gemeente. Hierdoor wordt een 
goede integratie bereikt tussen milieu en taakvelden als ruimtelijke 
ordening en economie. Uitgangspunt van gebiedsgericht milieubeleid is het 
realiseren van een zo hoog mogelijk milieurendement, dat past bij de 
functie van een bepaald gebied (realistische ambities). 
Uitgangspunt van het gebiedgerichte milieubeleid is wel, dat de 
“basismilieukwaliteit”, zoals die is zijn neergelegd in milieuwetten en 
landelijk beleid, altijd wordt gehandhaafd. 
 
2. Interactief 
Milieubeleid was lange tijd saneringsbeleid, het wegwerken van 
achterstand in o.a. vergunningverlening en handhaving en bodem- en 
geluidsanering. Inmiddels zijn deze achterstanden grotendeels 
weggewerkt. Om verdere vooruitgang in het milieubeleid te bereiken is 
steeds meer samenwerking met de verschillende doelgroepen nodig. Zo is 
het onmogelijk om afvalscheidingsdoelen te halen zonder de medewerking 

van burgers en kunnen energiebesparingsdoelen niet worden 
verwezenlijkt zonder de medewerking van bedrijven, projectontwikkelaars, 
etc. 
Samenwerking en het verkrijgen van draagvlak voor milieumaatregelen 
worden dan ook steeds belangrijker om verdere stappen vooruit te kunnen 
maken op milieugebied.  
 
3. Scheppen en ontwerpen 
Het klassieke reactieve milieubeleid om via het saneren en achteraf stellen 
van milieuvoorwaarden milieuverbeteringen te realiseren is niet meer 
doelmatig en efficiënt en wordt ingeruild voor een meer ‘ontwerpende 
aanpak’. In deze aanpak worden milieudoelen vanaf het begin 
meegenomen bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen. Hiermee worden een 
meer evenwichtige en integrale besluitvorming bereikt, die bijdraagt aan 
een duurzame stedelijke ontwikkeling.  
 
4. Kansen benutten 
Door de onder punt 3 bedoelde meer scheppende aanpak van milieubeleid 
wordt het mogelijk kansen te zoeken en benutten, die het milieurendement 
optimaliseren. Zo is het veel goedkoper noodzakelijke bodemsaneringen in 
bepaalde gebieden te koppelen aan herstructureringsplannen voor die 
gebieden en kunnen nieuwe ruimtelijke plannen kansen inhouden voor 
toepassing van duurzame energie of het bereiken van een betere 
geluidskwaliteit in achterliggende gebieden. 
 
5.  Integraal 
Om succes te hebben bij de uitvoering van dit nieuwe milieubeleid is 
integraliteit, samenwerking met andere taakvelden een eerste vereiste. Het 
bereiken van de in deze milieuvisie opgenomen milieudoelen is alleen 
mogelijk door een intensieve samenwerking met andere taakvelden. Het 
onderbrengen van de secties milieu en ruimtelijke ordening per 1 januari 
2005 in één nieuwe afdeling is daarom van groot belang.  
 
Uitwerking 
In het volgende hoofdstuk worden de bovengenoemde hoofddoelstellingen 
verder uitgewerkt per thema. 
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3  Thematisch milieubeleid 

Binnen de Ridderkerkse milieuvisie onderscheiden we acht thema's. Deze 
thema’s zijn: afval, bodem, klimaatbeleid/duurzaam inrichten, externe 
veiligheid, geluid, lucht, water en groen. Per thema wordt eerst een 
beschrijving gegeven van de huidige situatie en daarna van de gewenste 
toekomstige situatie. Allereerst wordt per thema een lange termijn 
doelstelling geformuleerd (tot 2014). Vervolgens worden voor de periode 
2006 tot 2010 zoveel mogelijk concrete milieudoelen aangegeven. Ook 
worden per thema de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven.  
 
3.1 Afval    

Huidige situatie 
De inzameling van huishoudelijk afval in Ridderkerk wordt (in ieder geval 
tot 2012) uitgevoerd door de NV Milieuservices AVR Ridderkerk (NV MAR). 
Voor de verwerking van het huishoudelijk afval is een contract afgesloten 
met de NV Afvalverwerking Rijnmond (2012).  
 
Uit de cijfers van 2005 (zie Schema 1) blijkt dat 56% van het afval wordt 
gescheiden. Het percentage restafval bedroeg 44% en is de laatste jaren 
stabiel. Als we dit onderverdelen dan zien we dat voor de deelstroom gft-
afval en papier wordt voldaan aan de landelijk beoogde 
scheidingspercentages. Voor glas, textiel en klein chemisch afval (kca) zijn 
de landelijk vastgestelde scheidingspercentages nog niet bereikt.  
 
Deelstroom: Werkelijk 

scheidingspercentage 
Ridderkerk 

Landelijke norm  
[Afval Overleg Orgaan] 

Totaal 
Gft 
Papier 
Glas 
Textiel 
Kca 

56 % 
111 kg/inw 
83 kg/inw 
20 kg/inw 
2 kg/inw 
1 kg/inw 

53,0% 
85 kg/inw 
75 kg/inw 
23 kg/inw 
5 kg/inw 
2 kg/inw 

Schema 1: Afvalscheiding Ridderkerk 

 
Er is door de gehele gemeente regelmatig sprake van illegale stortingen 
van grof huisvuil. Bij winkelcentra, rond scholen en bij belangrijke 

verkeersknooppunten is sprake van veel zwerfvuil. De bovengrondse 
afvalcontainers bij flatwoningen zorgen regelmatig voor stankhinder, 
zwerfvuil en “illegaal” aangeboden grof huisvuil. Bij bedrijven en winkels 
(detailhandel) zijn er nog veel mogelijkheden tot verbeteringen op het 
gebied van afvalpreventie en afvalscheiding. 
  
Hoofddoelstellingen 2014 
Het hoofddoel voor afval op de lange termijn is een maximaal hergebruik 
van het vrijkomende huishoudelijk en bedrijfsafval. Hergebruik is de 
hoofddoelstelling omdat een reductie van de hoeveelheid afval niet reëel is. 
De verwachting is namelijk dat de hoeveelheid aan huishoudelijk afval tot 
2012 onder invloed van de economische ontwikkelingen nog sterk zal 
stijgen (ca. 10%). Ondanks dit dient in algemene zin waar mogelijk te 
worden ingezet op afvalpreventie. Verder dient te worden ingezet op het 
terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval.  
 
Doelstellingen 2010 
De doelen tot 2010 zijn: 
• Het realiseren van de landelijk vastgestelde scheidingspercentages 

door het Afval Overleg Orgaan (AOO) voor gft-afval, papier, glas, textiel 
en kca door:  

- Het verbeteren van het inzicht in de afvalstromen die vrijkomen per wijk. 
- De optimalisatie van gescheiden inzameling via de milieuparken. 
- Intensieve communicatie rond het thema gescheiden inzameling van de  
 diverse deelfracties van huishoudelijk afval. 
- Het realiseren van ondergrondse brengvoorzieningen voor restafval bij  
 flatwoningen. 
- Het opstellen van een plan van aanpak voor intensivering van  
     gescheiden inzameling van glas, textiel en klein chemisch afval. 
 
• Het verkrijgen van inzicht in afvalstromen die vrijkomen bij bedrijven en 

het waar mogelijk via vergunningverlening Wet milieubeheer stellen van 
eisen met betrekking tot afvalpreventie en afvalscheiding. 

 
• De hoeveelheid zwerfvuil is teruggedrongen tot een acceptabel niveau 
 (schoon straatbeeld) door: 
- Intensivering van de handhaving van de afvalstoffenverordening op het 
     gebied van het tegengaan van illegale afvalstortingen. 
- Het uitvoeren van intensieve zwerfvuilcampagnes (met o.a. inschakeling 
     van scholen en maatschappelijke organisaties). 
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3.2 Bodem 

Huidige situatie 
In 2001 is via de opzet van een gemeentelijke Bodemkwaliteitskaart de 
gemeentelijke bodemkwaliteit voor het eerst goed in beeld gebracht. Hieruit 
blijkt dat in de oude kernen en lintbebouwinggebieden de bodem licht tot 
matig verontreinigd is. In de oude kernen van de wijken Bolnes en Rijsoord 
kan de bodem als sterker verontreinigd worden getypeerd. De 
woongebieden die zijn ingericht in de periode 1960 tot heden kunnen als 
schoon worden getypeerd. Oude bedrijventerreinen (ingericht voor 1960) 
zijn matig tot sterk verontreinigd en de nieuwe bedrijventerreinen (ingericht 
na 1960) zijn (over het algemeen) licht verontreinigd. De verontreinigingen 
bestaan over het algemeen uit diffuse historische verontreinigingen. 
 
Naast bovengenoemde diffuse verontreinigingen bestaan er nog een aantal 
locaties met zogenaamde puntbronverontreinigingen, die in het verleden 
zijn ontstaan door voormalige bedrijfsactiviteiten. Eind 2006 wordt een actie 
opgestart om eigenaren van deze locaties uit te nodigen tot het doen van 
bodemonderzoek. 
 
Tenslotte bevinden zich in de gemeente nog een aantal voormalige 
stortplaatsen van huisvuil en van niet verbrandbare materialen zoals puin 
en veegvuil (stortplaatsen in het recreatiegebied De Gorzen). Deze locaties 
worden bewaakt middels monitoringsystemen, die de eventuele uitloging 
van verontreinigingen naar buiten de stortlocaties controleren.  
 
De tot een aantal jaren geleden door het rijk gehanteerde multifunctionele 
saneringsdoelstelling, waarbij de bodem na sanering voor alle menselijke 
doeleinden geschikt moest worden gemaakt, is losgelaten. Het landelijke 
beleidsvernieuwingsproces op bodemgebied (project BEVER) heeft er toe 
geleid dat bodemsaneringen voor een belangrijk deel worden gekoppeld 
aan stedelijke (her)ontwikkeling van gebieden. Binnen dit nieuwe 
bodembeleid krijgen de gemeenten meer ruimte voor het kiezen van eigen 
gebiedsgerichte oplossingen. Voor Ridderkerk is hierop ingespeeld door 
het opstellen van een gemeentelijke Bodemkwaliteitskaart 2001 en een 
Bodembeheersplan 2001 (zie figuur 1). Alle bouwactiviteiten in de 
gemeente worden getoetst op bodemaspecten om te voorkomen dat 
gebouwd wordt op verontreinigde grond. Daarnaast heeft de provincie 
Zuid-Holland bodembeschermingsgebieden aangewezen rond de 

waterwingebieden in de gemeente, gericht op de bescherming van de 
kwaliteit van het grondwater (zie figuur 2).  
Bij invoering van de nieuwe wijziging van de Wet Bodembescherming in 
2006 zal het zwaartepunt voor wat betreft de uitvoering van bodemtaken, 
zeker voor gevallen die beperkt van omvang zijn, meer bij de gemeenten 
komen te liggen. 
 
Thans is een project opgestart om medio 2006/2007 een volledig inzicht te 
geven in de gemeentelijke bodemsaneringsproblematiek en het aantal 
locaties waar bodemsanering dient plaats te vinden.  
 
Hoofddoelstellingen 2014 
De lange termijndoelstelling voor bodem is het beheersen van de 
gemeentelijke bodemproblematiek in 2030. Deze doelstelling sluit aan bij 
de NMP3-doelstelling van het rijk. Deze doelstelling houdt in, dat alle 
spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging voor 2014 dienen te zijn 
gesaneerd. Alle niet spoedeisende gevallen dienen uiterlijk 2030 te zijn 
gesaneerd of beheerst. Dit laatste betekent dat een bodemverontreiniging 
dient te zijn geregistreerd en in verhouding tot de bodemfunctie van een 
locatie acceptabel is.  
Aan de verbetering van de bodemkwaliteit kunnen verder geen concrete 
doelen worden gehangen omdat met name in de oudere woonwijken en de 
oudere bedrijventerreinen veelal sprake is van een diffuse verontreiniging 
van de bodem. Er wordt dan ook uitgegaan van een geleidelijke verbetering 
van de bodemkwaliteit, die mede onder invloed van herinrichting van 
gebieden tot stand dient te komen.   
 
Voor wat betreft de gewenste bodemkwaliteit is voor nieuwe 
woningbouwlocaties het uitgangspunt een multifunctionele bodemkwaliteit. 
Een multifunctionele bodemkwaliteit kent geen gebruiksbeperkingen en laat 
alle ruimtelijke functies toe. Voor herstructureringsgebieden, zoals 
voormalige bedrijfsterreinen die worden omgevormd tot woning-
bouwlocaties, kan deze bodemkwaliteit niet altijd bereikt worden. In deze 
gevallen wordt een  functionele bodemkwaliteit nagestreefd. Hierbij is de 
bodemkwaliteit afgestemd op de gebruiksfunctie van een gebied (wonen, 
werken, recreëren). Bodemaspecten dienen integraal te worden 
meegenomen bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen. 
 
Het gemeentelijk grondstromenbeleid is gericht op een maximaal 
hergebruik van vrijkomende grondstromen. Randvoorwaarde bij hergebruik 
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van grondstromen in gebieden is dat hierdoor de bestaande bodemkwaliteit 
niet verslechtert (zie ook figuur 1). 
 
Doelstellingen 2010 
De doelen voor het thema bodem tot 2010 zijn:  
• Sanering van bodemlocaties die gekoppeld zijn aan de stedelijke 
 vernieuwingsprojecten die in het ISV-programma ‘Ridderkerk  
 Voortvarend’2 zijn opgenomen.  
• Het verkrijgen van een volledig inzicht in de totale bodemproblematiek 
 en saneringsopgave in de gemeente. 
• Het actualiseren van de bestaande bodemkwaliteitskaart en het  
 bodembeheersysteem. 
• Een adequate handhaving van het Bouwstoffenbesluit. 
• Maximaal hergebruik van vrijkomende grondstromen. 
 

 

                                                   
2 In 2004 is een nieuwe gemeentelijke Bodemmodule opgesteld, die deel uitmaakt van het 
ISV-programma 2005-2010 ‘Ridderkerk Voortvarend’. In het Bodemprogramma 2005-2010 
zijn alle locaties opgenomen, waar de gemeente de komende jaren bodemonderzoeken en/of 
–saneringen wil uitvoeren.  
 

 

Figuur 1: Bodembeheerzones (Bodembeheerplan, november 2001) 
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Figuur 2: Milieubeschermingsgebieden (Grondwaterbeschermingsverordening 
Zuid-Holland, 2001) 
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3.3 Klimaatbeleid/ Duurzaam inrichten 

3.3.1   Klimaatbeleid 
 
Huidige situatie 
Nederland heeft zich verbonden aan de Internationale afspraken die zijn 
vastgelegd op de wereldwijde klimaatconferentie van Kyoto. Deze 
afspraken komen neer op een reductie van de uitstoot van CO2 met 6% in 
het jaar 2010 ten opzichte van 1990.  
 
Ridderkerk heeft in 2004 een Klimaatbeleid- en uitvoeringsplan vastgesteld. 
Hierin staat dat Ridderkerk naar verhouding haar bijdrage wil leveren om 
de eerder genoemde landelijke klimaatdoelstelling te halen. Via 
klimaatbeleid kan dit verwezenlijkt worden, omdat energiemaatregelen de 
uitstoot van CO2 verminderen. Het klimaatbeleidsplan bevat een vijftal 
thema’s en het bijbehorende ambitieniveau, waarop de gemeente zich de 
komende jaren richt. Deze thema’s zijn woningbouw, bedrijven, 
gemeentelijke gebouwen, de agrarische sector en verkeer en vervoer. Voor 
deze vijf thema’s zijn in het plan doelstellingen in totaal 30 projecten 
opgenomen. De uitvoering van het plan wordt voor een deel gefinancierd 
met subsidie van SenterNovem. De uitvoering van het plan loopt eind 2007 
af. Op basis van een evaluatie van het plan dienen nieuwe beleidsdoelen te 
worden geformuleerd met betrekking tot het vanaf 2008 te voeren 
klimaatbeleid. 
 
Hoofddoelstellingen 2014 
Ridderkerk sluit zich in algemene zin aan bij de landelijke doelstellingen 
zoals neergelegd in het Kyotoverdrag, dat wil zeggen het terugdringen van 
de uitstoot van CO2 en het geleidelijk overgaan naar een duurzame 
energiehuishouding in de gemeente. Omdat tot op heden nog onvoldoende 
gegevens voorhanden zijn voor wat betreft het energieverbruik bij 
huishoudens en bedrijven, kunnen deze doelstellingen nog niet worden 
vertaald in exacte getallen. Voor wat betreft duurzame energie is het 
streven, dat in 2014 5% van de energiebehoefte wordt gedekt door 
duurzame energie. Dit is een haalbaar percentage bij de uitvoering van een 
actief klimaatbeleid en de voorzetting van dit beleid na uitvoering van het 
bestaande Klimaatbeleidsplan (2004-2007) in 2008. 
 
 
 

Doelstellingen 2010 
• Het uitvoeren van het klimaatbeleidsplan 2004-2007 (projecten 
 jaarschijven 2006 en 2007). 
• Evaluatie gemeentelijk klimaatbeleid eind 2007 en bepalen nieuw beleid  
 voor de periode 2008 – 2014. 
• Het opnemen van milieueisen in milieuvergunningen bij bedrijven (met  
 een energieverbruik van € 22.700,00 of meer). 
• Intensieve communicatie over energiebesparing en toepassing  
 duurzame energie naar huishoudens en bedrijven. 
• Het in stand houden van een subsidieregeling ter stimulering van 

zonneboilers bij huishoudens. 
 
3.3.2 Duurzaam inrichten 
 
Huidige situatie 
In december 2005 werd de vernieuwde Checklist Duurzame Woningbouw 
door de gemeente Ridderkerk vastgesteld. Deze werd op initiatief van 
Stichting Stimular samen met een aantal regiogemeenten vernieuwd. Voor 
utiliteitsbouw wordt de maatregelenlijst uit het in 2000 gesloten Convenant 
Duurzaam Bouwen nog gebruikt. Deze lijst is echter inmiddels verouderd. 
Het Convenant Duurzaam Bouwen dat in het verleden is afgesloten tussen 
overheidspartijen in de regio en woningbouwers is niet meer van kracht.  
Voor de Grond-, Weg- en Waterbouw bestaat in Ridderkerk nog geen 
instrument om structureel aandacht te geven aan duurzaamheid. 
 
Hoofddoelstellingen 2014 
Ridderkerk streeft uiteindelijk naar een structurele toepassing van 
duurzaamheidsuitgangspunten in de bouw en de stedelijke ontwikkeling, 
zodat een duurzame leefomgeving wordt bereikt. Het gaat hierbij om het 
voldoen aan de huidige vraag zonder dat hierbij de mogelijkheden voor 
toekomstige generaties worden beperkt. 
 
Doelstellingen 2010 
Ridderkerk wil in 2010 een situatie hebben bereikt, waarin duurzaam 
inrichten standaard wordt meegenomen in de woningbouw-, de 
utiliteitsbouw- en de Grond, Weg- en Waterbouwplannen (GWW).  

• Het ontwikkelen van een (nieuw) prestatiegericht instrument om 
duurzaam inrichten te bevorderen. 
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3.3.3. Duurzaam inkopen 
 
Huidige situatie 
Binnen de gemeente worden allerlei duurzaamheidsaspecten momenteel 
meegenomen bij de aankoop van verschillende goederen en diensten. Er 
bestaat hiervoor echter geen vastgesteld beleid. Ook is onduidelijk wat het 
percentage is van de inkopen, die duurzaam worden aanbesteed. 
 
Hoofddoelstellingen 2014 
Ridderkerk streeft ernaar, dat in 2014 bij 100% van de inkopen 
duurzaamheid een zwaarwegend criterium is bij aanbestedingen. Dit volgt 
het overheidsbeleid dat stelt dat 100% van de Rijksaankopen in 2010 
duurzaam moet zijn aanbesteed. 
 
Doelstellingen 2010 
• In 2010 dient van de inkopen duurzaam te worden aanbesteed. In 2006 

zal een nulmeting worden gedaan om te bepalen welk percentage reeds 
duurzaam wordt aangekocht binnen de gemeente. Bij iedere 
aanbesteding boven € 25.000,- zal in ieder geval een 
duurzaamheidstoets worden uitgevoerd.  

• Voor de aankoop van voertuigen geldt dat, gelet op het 
luchtkwaliteitsprobleem in de gemeente, te allen tijde een milieutoets 
wordt uitgevoerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Milieuvisie Gemeente Ridderkerk, 26 september 2006    

11 
3.4 Externe veiligheid 

Huidige situatie 
Op het grondgebied van Ridderkerk vinden diverse risicovolle activiteiten 
plaats, die met name gekoppeld zijn aan transport en opslag van 
gevaarlijke stoffen. Deze situatie wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de ligging van Ridderkerk ten opzichte van belangrijke transportassen 
over weg, water en spoor (zie figuur 3). Belangrijkste risicodragende 
objecten zijn (zie ook figuur 3): 
• Vervoer van gevaarlijke stoffen via de rijkswegen A15 en A16. 
• Vervoer van gevaarlijke stoffen via de vaarwegen de Noord en de 

Nieuwe Maas. 
• Opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen op/via rangeerterrein Kijfhoek. 
• Vervoer gevaarlijke stoffen over de gemeentelijke route 

(Rotterdamseweg). 
• Opslag van gevaarlijke stoffen bij ca. 15 bedrijven (o.a. LPG-

tankstations), die onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
(BEVI) vallen of belangrijk zijn in het kader van het externe 
veiligheidsbeleid. 

• Hoewel de meeste ‘risicovolle objecten’ in de gemeente op zichzelf 
bekend zijn, bestaat nog onvoldoende inzicht in de externe 
veiligheidsrisico’s die alle risico-objecten veroorzaken. Dit is deels toe te 
schrijven aan het nog ontbreken van (nieuwe) wetgeving, die een basis 
biedt om deze risico’s op een goede wijze te bepalen. 

 
Als uitvloeisel van de bekende grote rampen in Enschede en Volendam, 
wordt landelijk in snel tempo nieuwe wetgeving op het gebied van externe 
veiligheid ontwikkeld. Deze wetgeving leidt tot nieuwe taken voor de 
gemeente. Zo is in 2004 de herziene versie van het Vuurwerkbesluit in 
werking getreden. Deze regeling stelt o.a. strenge eisen aan de opslag van 
vuurwerk bij vuurwerkverkooppunten.  
In oktober 2004 is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen in werking 
getreden. Dit besluit geeft toetsingscriteria voor inrichtingen met risicovolle 
activiteiten en voor de ruimtelijke ordening in de buurt van deze bedrijven. 
Toetsingscriterium is het Plaatsgebonden Risico (PR). Dit kent een waarde 
toe aan het risico dat op een bepaalde plaats iemand overlijdt ten gevolge 
van een incident bij het bedrijf. Daarnaast is er het groepsrisico (GR), dat 
een waarde toekent aan het risico dat een groep van een bepaalde grootte 
overlijdt ten gevolge van een incident bij het bedrijf. Deze criteria moeten 
worden getoetst bij de vergunningverlening van de bedrijven, die onder het 

BEVI vallen en bij verschillende bestemmingsplanprocedures in 
de buurt van deze bedrijven. Belangrijk nieuw aspect is dat bij de toetsing 
van het groepsrisico ook aandacht moet worden besteed aan de 
zelfredzaamheid van personen en de mogelijkheden voor de 
rampenbestrijding. 
 
De risiconormering voor vervoer van gevaarlijke stoffen is in de circulaire 
Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS) uitgewerkt. Deze 
normering is van toepassing op vervoer over weg, water en via 
transportleidingen. Door het ministerie van VROM wordt gewerkt aan een 
nieuwe berekeningsmethode voor risiconormering, die strengere eisen zal 
stellen aan de afstanden tot kwetsbare objecten (zoals woningen, scholen 
e.d.).  
In het kader van het provinciale meerjarenprogramma ‘Externe Veiligheid 
2006-2010’ wordt binnen het gebied van de Stadsregio Rotterdam een 
Programma externe veiligheid uitgevoerd. Binnen dit programma zijn o.a. 
projecten opgenomen met betrekking tot externe veiligheidsaspecten voor 
bedrijven en vervoer van gevaarlijke stoffen en voor het opstellen van 
externe veiligheidsvisies in gemeenten.  
 
Voor het bepalen van het toekomstige externe veiligheidsbeleid met 
betrekking tot rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht (waarvan de 
risicocontouren zich uitstrekken tot grote delen van Ridderkerk) participeert 
de gemeente in een projectgroep Kijfhoek die wordt aangestuurd door de 
provincie Zuid-Holland. 
 
Hoofddoelstellingen 2014 
Hoofddoel is dat de risico’s van risicodragende activiteiten zo veel mogelijk 
zijn geminimaliseerd. Dit geldt in de eerste plaats voor risicodragende 
activiteiten die binnen de invloed van woongebieden liggen. Verder dient de 
handhaving van alle risicodragende activiteiten (vaste bronnen zoals 
bedrijven en vervoer via de weg) op een verantwoord niveau te worden 
uitgevoerd. Voor zover de handhaving van risicovolle activiteiten binnen het 
gemeentelijk grondgebied een bevoegdheid is van anderen 
(Rijk/Provincie/Rijkswaterstaat) wil Ridderkerk een goed inzicht hebben in 
deze externe veiligheidsrisico’s. De gemeente verlangt van andere 
bevoegde overheden/instanties, dat zij zorgdragen voor een adequate 
handhaving van de externe veiligheidswetgeving in onze gemeente.  
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Doelstellingen 2010 
Voor 2010 zijn de doelstellingen: 
• Het beheersen van de externe veiligheidsrisico’s bij bedrijven door een  

stringente periodieke handhaving en het waar nodig vernieuwen van 
bestaande milieuvergunningen (via de werkplannen DCMR). 

• Een verantwoord handhavingsniveau met betrekking tot het vervoer van  
 gevaarlijke stoffen via de gemeentelijke route vervoer gevaarlijke  
 stoffen. 
• Een adequate toetsing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op externe  
 veiligheidsnormen. 
• Het opstellen van een externe veiligheidsvisie voor stationaire bronnen,  
 transportroutes gevaarlijke stoffen en transportleidingen, waarbij een  

kader ontstaat voor toetsing van externe veiligheidsaspecten bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen. 

 
*Zie voor extacte ligging de provinciale risicokaart (www.PZH.nl) 

Figuur 3: Externe Veiligheidsbronnen in Ridderkerk (bron: Risicoatlas provincie 
Zuid-Holland en extern veiligheidsonderzoek DCMR Milieudienst Rijnmond) 

http://www.PZH.nl)
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3.5 Geluid 

Huidige situatie 
Geluidhinder door wegverkeer is nog steeds één van de belangrijkste 
bronnen van milieuhinder in de gemeente. De belangrijkste geluidsbronnen 
van geluidhinder zijn de rijkswegen A15 en A16 (zie figuur 4). De aanleg 
van geluidsschermen langs rijksweg A16 heeft tot verbetering van de 
geluidsbelasting geleid in delen van de stedelijke bebouwing van de wijken 
Ridderkerk en Rijsoord. Ter hoogte van de woonwijk Drievliet is de 
geluidsbelasting door rijksweg A15 hoog. (55-60 dB(A)). Een belangrijke 
binnenstedelijke bron van geluid is de Rotterdamseweg met veel 
vrachtvervoer van en naar de bedrijventerreinen Donkersloot en Woude. 
Een aantal wijkontsluitingswegen en hoofdstructuurwegen zoals de 
Vlietlaan, de Vondellaan, de St. Jorisstraat en de Rijnsingel zorgen 
eveneens voor een hoge geluidsbelasting op woningen. Regelmatige 
geluidsoverlast van bedrijven beperkt zich tot bedrijfsterreinen Ringdijk-
Slikkerveer, Ringdijk/Noordenweg, Kerkweg/Oosterparkweg en Veren 
Ambacht. Dit betreft gebieden waar geen bufferzone tussen ‘wonen en 
werken’ aanwezig is. Hiernaast zijn nog incidentele probleemsituaties in 
oudere woongebieden, waar nog verspreid voorkomende bedrijvigheid 
vanuit het verleden aanwezig is. 
In het kader van de ontwikkeling van bedrijventerrein Veren Ambacht is een 
geluidsbeheersplan opgesteld. In dit plan hebben alle percelen een 
bepaalde geluidsruimte toegewezen gekregen, waaraan bedrijven zich 
dienen te houden. De werking hiervan wordt in opdracht van de gemeente 
bewaakt door de DCMR Milieudienst Rijnmond.  
 
In 2002 heeft de Europese Unie de nieuwe richtlijn ‘Omgevingslawaai’ 
gepubliceerd. De nieuwe richtlijn, die inmiddels is omgezet in landelijke 
wetgeving (via de Wet Geluidhinder en het Besluit Omgevingslawaai), geldt 
in eerste instantie voor agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners, 
waaronder de agglomeratie Rotterdam-Dordrecht en dus ook Ridderkerk. 
Gemeenten binnen deze agglomeraties, alsmede wegbeheerders van 
rijkswegen en provinciale wegen, zijn belast met het (verplicht) opstellen 
van geluidsbelastingkaarten (2007) en geluid-actieplannen (2008). Deze 
actieplannen dienen helder gecommuniceerd te worden richting burgers. 
 
Hoofddoelstellingen 2014 
De hoofddoelstelling is het verminderen van het aantal geluidgehinderden 
door het terugdringen van geluidsoverlast veroorzaakt door wegverkeer en 

industrielawaai. Dit kan worden bereikt door een integrale 
aanpak van verkeers- en industrielawaai. 
 
Doelstellingen 2010 
Het belangrijkste doel tot 2010 is het opstellen van een integraal 
gemeentelijk geluidbeleid waarin alle bronnen van geluid 
(wegverkeerslawaai, industrielawaai, spoorlawaai van o.a. tram) zijn 
opgenomen. 
• Het opstellen en uitvoeren van geluidsbelastingkaarten met 

bijbehorende actieplannen (2007-2008) conform het Besluit Omgevings- 
     lawaai. 
• Het inventariseren van de geluidsbelasting langs wegen van het 

binnenstedelijk hoofdwegennet, met als doel te bezien of het doelmatig 
is bij gepland groot onderhoud en reconstructie in te zetten op de 
toepassing van stil asfalt. 

• Een adequate handhaving op het aspect geluid bij bedrijven op 
bedrijfsterreinen die grenzen aan woongebieden zoals de gebieden 
Ringdijk/Slikkerveer, Ringdijk/Noordenweg, Kerkweg/Oosterparkweg en 
Veren Ambacht. 

• Het aanpassen van de door de provincie Zuid-Holland vastgestelde 
geluidszone IJsselmonde-Noordrand in verband met de nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied (sanering bedrijven en nieuwe 
woningbouw aan de Ringdijk buitendijks in Bolnes en Slikkerveer). 
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Figuur 4: Geluidsbelasting door rijkswegen A15 en A16 (Rijkswaterstaat, 2002) 
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3.6 Lucht 

Huidige situatie  
In bepaalde gebieden in de gemeente komen hoge concentraties aan 
luchtverontreinigende stoffen voor. Uit onderzoeken naar de luchtkwaliteit 
in de gemeente is gebleken, dat in zones rond de rijkswegen de 
grenswaarden voor het jaargemiddelde van concentraties stikstofdioxide en 
fijn stof worden overschreden. Dit is het geval bij ca. 124 woningen. 
Binnenstedelijk zijn er momenteel op de Rotterdamseweg, Rijnsingel, 
Burgemeester de Zeeuwstraat, Industrieweg, Koninginneweg en 
Vondellaan overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden voor 
luchtkwaliteit.  
Voor Ridderkerk geldt, dat de binnenvaart via de vaarwegen Noord en 
Nieuwe Maas bijdragen aan het luchtkwaliteitsprobleem. 
 
In 2004 is op initiatief van Ridderkerk door de provincie Zuid-
Holland/DCMR Milieudienst Rijnmond een meetpunt luchtkwaliteit in de 
gemeente langs rijksweg A16 geïnstalleerd en in gebruik genomen. Het 
doel van dit meetpunt is enerzijds het verstrekken van algemene informatie 
ten behoeve van de regionale luchtkwaliteit rond rijkswegen. Anderzijds zal 
dit meetpunt bijdragen om de feitelijke luchtkwaliteit langs de rijkswegen in 
onze gemeente goed in beeld te brengen.  
 
Op basis van het Besluit Luchtkwaliteit is in 2004 in samenwerking met 
Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, 
Barendrecht, Albrandswaard, Capelle aan de IJssel, Schiedam en 
Vlaardingen voor de situatie rond de rijkswegen A15 en A16 een plan van 
aanpak opgesteld, met als doel maatregelen op te voeren, die er toe leiden 
dat de luchtkwaliteit in 2010 voldoet aan de wettelijke grenswaarden. 
Hierbij is o.a. voorgesteld tot invoering van een 80 km-maatregel op de 
rijkswegen A15 en A16. Ridderkerk heeft zich aangemeld bij het ministerie 
van VROM voor deelname aan het landelijke Innovatieprogramma Lucht. 
Doel van dit programma is het ontwikkelen en beproeven van 
kosteneffectieve maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Eventuele 
maatregelen dienen in principe voor 2010 te worden uitgevoerd.  
Dit gemeentelijk plan van aanpak luchtkwaliteit wordt momenteel 
geactualiseerd. Aanleiding hiertoe zijn de bij de gemeentelijke rapportage 
luchtkwaliteit 2005 gesignaleerde overschrijdingen van de wettelijke 
normen op een aantal wegen. Een andere reden is de noodzaak om het 

bestaande plan van aanpak verder in te vullen met meer con-
crete maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in de gemeente.  
 
Op initiatief van de Stadsregio Rotterdam is in samenwerking tussen de 
stadsregio en een aantal regiogemeenten een regionaal actieprogramma 
luchtkwaliteit opgesteld. Dit programma bevat 34 maatregelen die 
uitvoerbaar zijn voor 2010. 
 
Hoofddoelstellingen 2014 
De lange termijndoelstelling is, dat de luchtkwaliteit voldoet aan de EU-
grenswaarden en de emissies bij bedrijven voldoen aan de NER3. Hoewel 
Ridderkerk zich op gemeentelijk niveau, waar mogelijk, zal inzetten voor de 
verbetering van de luchtkwaliteit, is duidelijk dat een fundamentele 
verbetering van de luchtkwaliteit zal moeten plaatsvinden door een 
landelijke aanpak op basis van Europese afspraken van met name de 
schadelijke stoffen, veroorzaakt door het (vracht)autogebruik. Ridderkerk 
zal, waar mogelijk, hogere overheden zoals rijk en provincie aanspreken op 
hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het bestrijden van het 
luchtkwaliteitsprobleem in deze regio.  
 
Doelstellingen 2010 
De doelstellingen tot 2010 zijn: 
• Het opstellen en uitvoeren van een voortschrijdend plan van aanpak 

luchtkwaliteit 2006-2010. Voor zover het plan van aanpak betrekking 
heeft op de rijkswegen zullen eventuele maatregelen in samenwerking 
met Rijkswaterstaat moeten worden uitgevoerd. 

• Een adequate toetsing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan de 
luchtkwaliteitsnormen. 

• Intensieve communicatie met burgers en bedrijven over het belang van 
milieubewust autogebruik, open haardgebruik e.d. 

• Via het spoor van vergunningverlening en handhaving inzetten op het 
opstellen van vervoersplannen bij bedrijven, met als doel automobiliteit 
te beperken. 

• Het waar mogelijk verscherpen van emissie-eisen van 
luchtverontreinigende stoffen bij bedrijven. 

 
 

                                                   
3 NER = Nederlandse Emissie Richtlijn 



 
 
 
 

Milieuvisie Gemeente Ridderkerk, 26 september 2006    

16 
 
3.7 Water 

Huidige situatie 
De waterkwaliteit van het oppervlaktewater is de afgelopen 10 jaar gestaag 
verbeterd. Dit resultaat is behaald door maatregelen op het gebied van 
riolering en maatregelen in het water zelf. 
 
De volgende maatregelen zijn uitgevoerd: 
• Het aansluiten van woningen op riolering in het buitengebied. 
• Verbeteringen in de riolering die de invloed van de riolering op  
 het oppervlaktewater verminderen. 
• De aanleg van voorzuiveringen waardoor de waterkwaliteit van het 

water waarmee de watergangen worden ververst is verbeterd. 
• De aanleg van natuurlijke oevers, en de verbetering van de 

doorspoeling van de watergangen.  
Het resultaat was dat in 2003 75% van de wateren in Ridderkerk fysisch en 
chemisch op orde was tegenover slechts 25% in het jaar 1997. Uit de 
monitoring blijkt verder dat deze verbeterende tendens zich voortzet. 
 
Toekomstige waterkwaliteit 
De Europese unie heeft de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgesteld. 
Doel van de richtlijn is de bescherming en verbetering van de kwaliteit en 
duurzaam gebruik van het oppervlaktewater en grondwater in alle 
Europese lidstaten. In 2015 moeten Nederland en alle ander lidstaten de 
doelen voor de waterkwaliteit hebben bereikt. 
 
De KRW maakt onderscheid tussen chemische en ecologische doelen. 
De Europese Unie heeft veertig chemische stoffen aangemerkt als 
“prioritaire stoffen”. Hiervoor zijn normen vastgesteld of in ontwikkeling. 
Deze normen vormen de chemische doelen voor alle wateren. 
De ecologische doelen voor oppervlaktewater zijn afhankelijk van het type 
waterlichaam. In Ridderkerkse zijn diverse watertypen met eigen 
kenmerken voor elk watertype. De voorkomende watertypen zijn sloten, 
ondiepe plassen en boezemwater. Tezamen met de waterbeheerder het 
waterschap Hollandse Delta zullen (goed haalbare) ecologische 
doelstellingen worden vastgelegd.  
 
Hoofddoelstellingen 2014 

• De chemische kwaliteit van oppervlakte – en grondwater 
voldoet aan 

 de gestelde normen. 
• De ecologische toestand van de wateren voldoen aan de door de  
 gemeente en het waterschap opgestelde doelen. 
 
Doelstellingen 2010  
• Het opzetten en operationeel maken van meetprogramma’s ten 

behoeve van de waterkwaliteit (in 2006) 
• Vaststelling referentiewaarden met betrekking tot de bestaande  

waterkwaliteit en het opstellen van doelen en maatregelen ter 
verbetering van de waterkwaliteit (uit te voeren voor 2009). 

 
3.8 Groen 

Huidige situatie 
Het gemeentelijk groenbeleid is vastgelegd in het Groenstructuurplan. 
Hoefddoelen hierbij zijn het verbinden van de diverse grote groengebieden 
in de gemeente (groenschil) en het inbrengen van natuur in de woon- en 
leefomgeving. Een ander belangrijk beleidsdoel is het realiseren van een 
duurzaam beheer van de openbare ruimte. Zoals blijkt uit recente 
onderzoeken, kan groen een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van 
de luchtverontreiniging. 
 
Hoofddoelstellingen 2014 
De lange termijndoelstelling is een duurzaam beheer van het gemeentelijk 
groen en een structuur waarbij het gemeentelijk groenbeheer zo optimaal 
mogelijk bijdraagt aan een goede en gezonde leefsituatie. 
 
Doelstellingen 2010  
• Uitvoering van het project Duurzaam Beheer Openbare Ruimte. 
• Als onderdeel van het plan van aanpak Luchtkwaliteit zal worden 

onderzocht of langs wegen, waar de normen voor luchtkwaliteit worden 
overschreden, de mogelijkheid bestaat middels (andersoortige) 
groenaanplant de luchtkwaliteit te verbeteren. 
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Gebiedsgericht milieubeleid 

     Thematisch milieubeleid 
 

  Gebiedskenmerken 
  -Centrumgebied 
   -Woongebied 
   -Bedrijfsgebied 
   -Buitengebied 
   -Natuur en recreatiegebied 

Gewenste milieukwaliteiten 

Afval, Bodem, Klimaat, Externe  
Veiligheid, Geluid, Lucht 
 

Gewenst 
Milieukwaliteitsprofiel 

Gebiedsspecifieke  
projecten en activiteiten  

Huidig 
Milieukwaliteitsprofiel 

Milieuambitie voor integrale 
plannen, waaronder 
wijkontwikkelingsplannen 

4 Gebiedsgericht milieubeleid  
Waarom gebiedsgericht milieubeleid? 
Gebiedsgericht milieubeleid is niet nieuw voor Ridderkerk. Via de 
Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheersplan is het bodembeleid reeds 
gebiedsgericht uitgewerkt. Er is een aantal redenen voor de invoering van 
gebiedsgericht milieubeleid: 
1. Het nastreven van uniforme milieudoelen voor de hele gemeente is niet 

altijd realistisch en doelmatig. In Ridderkerk is bijvoorbeeld duidelijk, dat 
in gebieden die direct langs de rijkswegen A15/A16 liggen, altijd een 
hogere geluidsbelasting hebben dan woongebieden zonder veel 
potentiële geluidsbronnen, zoals de wijk Slikkerveer.  

2. Verder dienen milieudoelen zo veel mogelijk te worden afgestemd op de 
specifieke functie van gebieden. Zo is het niet doelmatig en 
noodzakelijk op een bedrijventerrein een zelfde bodemkwaliteit na te 
streven als in een woonwijk.  

3. Met gebiedsgericht milieubeleid kunnen milieudoelen beter worden 
afgestemd op de sociale, economische en fysiek-ruimtelijke 
ontwikkelingen in onze gemeente. Het uitgangspunt hierbij is het 
realiseren van een zo hoog mogelijk milieurendement, dat past bij de 
bestemming en/of de gewenste ontwikkeling van een gebied. 

 
Milieukwaliteitsprofielen als basis 
In de Milieuvisie maken we onderscheid in zes gebiedstypen, te weten: 
centrumgebied, woongebied, gemengd gebied, bedrijfsgebied, buiten-
gebied en natuur- en recreatiegebied (zie figuur 5).  
 
Dit hoofdstuk beschrijft de milieudoelen per gebiedstype. Als eerste worden 
de algemene kenmerken per gebied beschreven. Vervolgens wordt per 
gebiedstype de huidige milieukwaliteit aangegeven op basis van de voor de 
verschillende gebieden relevante milieuthema’s. Thema’s die geen 
afwijkend beeld laten zien ten opzichte van de gehele gemeente worden 
niet specifiek genoemd. Vervolgens wordt een gewenst 
milieukwaliteitsprofiel geschetst. Tenslotte worden projecten en activiteiten 
genoemd, die nodig zijn om gebiedsgerichte doelen te bereiken. De 
verdere uitwerking van gebiedsgericht milieubeleid zal zoveel mogelijk 
plaatsvinden via de wijkontwikkelingsplannen. Voor nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen geldt, dat zij zullen worden getoetst aan de gebiedsgerichte 
milieudoelen die in dit hoofdstuk zijn opgenomen. 

 

In schema 2 wordt bovenstaande schematisch weergegeven. 

 

Schema 2: Relatie tussen milieuthema’s en gebiedsgericht milieubeleid  
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Figuur 5: Functie indeling van gebieden in de gemeente Ridderkerk 
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4.1 Centrumgebied 

Gebiedskenmerken 
In Ridderkerk wordt het gebied dat (globaal) wordt begrensd door de 
Ringdijk, Donkerslootweg/Vondellaan, Jan Luykenstraat/Burg. De Gaay 
Fortmanstraat/Frans Halsstraat/Jhr. Van Karnebeekweg, Klaas Katerstraat 
aangemerkt als centrumgebied.  
 
Het centrumgebied heeft een ‘levendig karakter’. Winkels, 
horecagelegenheden en kantoren worden gecombineerd met wonen en de  
 

 
 
 
nabijheid van allerlei voorzieningen. Verder draagt het centrum in 
belangrijke mate bij aan de stedelijke economie. Hiervoor dient het centrum 
goed bereikbaar te zijn met zowel de auto, het openbaar vervoer en voor 
langzaam verkeer. Er is in belangrijke mate sprake van een meervoudig 
ruimtegebruik door de aanwezigheid van ondergrondse parkeergarages in 
combinatie met kantoren en woningen. Specifieke thema’s zijn afval en 
geluid. 

Thema Huidig milieukwaliteitsprofiel Gewenst milieukwaliteitsprofiel Projecten en activiteiten 
Afval • De bovengrondse afvalverzamelcontainers bij 

flatwoningen zorgen regelmatig voor 
stankhinder, zwerfvuil en verkeerd aanbieden 
van grof huisvuil. 

• De afvalopslag bij winkels zorgt regelmatig voor 
     overlast in de vorm van zwerfvuil en stank- 
     hinder.  
 

• De inzameling van huishoudelijk afval bij flat- 
woningen vindt ondergronds plaats waarbij geen 
sprake is van stankhinder en zwerfafval. 

• De afvalopslag bij winkels geschiedt, waar 
mogelijk, op eigen terrein en op een wijze 
waarbij stankhinder en zwerfafval worden 
voorkomen. 

• Het ondergronds brengen van de inzameling 
van huishoudelijk afval bij flatwoningen 2006-
2007. 

• Extra aandacht voor afvalopslag bij winkels in 
het kader van handhaving Wet milieubeheer (via 
werkplannen DCMR). 

 

Geluid • De veelheid aan centrumvoorzieningen (winkels, 
horeca, woningen, en overige voorzieningen) 
zorgen voor een grote automobiliteit en 
daarmee verband houdende geluidsbelasting. 
Dit is met name het geval langs de oostelijke 
centrumring (Jhr. van Karnebeekweg-Frans 
Halsstraat, Burg. De Gaay Fortmanstraat, Jan 
Luykenstraat) en op de Ringdijk-St. Jorisstraat. 

• Er is regelmatig sprake van geluidsoverlast bij 
horecabedrijven in het centrumgebied.  

• De bevoorrading van winkels in de avond- en 
nachtelijke uren levert incidenteel 
geluidsoverlast op. 

• Het houden van evenementen in het 
     Centrumgebied brengt met zich mee dat tijdelijk 
     hogere geluidsniveaus op woningen in het     
     Centrumgebied optreden. 
 

• De geluidsbelasting van wegverkeer op de ge- 
vels van woningen (streefwaarde) bedraagt 
gemiddeld maximaal 55-60 dB(A). Het binnen-
niveau bedraagt maximaal 35 dB(A).  

• De bevoorrading van winkels vindt bij voorkeur 
plaats in de dagperiode. 

• Er is geen sprake van structurele geluidsoverlast 
van horecabedrijven. 

• Ten tijde van evenementen (maximaal 10 per 
jaar) zijn tijdelijk hogere geluidsniveaus mogelijk  
in de dag- en avondperiode. 

 

• Inventarisatie van wegen of weggedeelten in het 
centrumgebied met een geluidsbelasting op 
woningen van meer dan 55 dB(A) en 
onderzoeken naar de mogelijkheden tot het 
toepassen van geluidarme verharding bij de 
uitvoering van groot onderhoud op deze wegen 
en weggedeelten (bij groot onderhoud of 
reconstructie). 

• Extra aandacht voor geluidsaspecten bij controle 
van horeca-inrichtingen in het kader van de Wet 
milieubeheer (via werkplannen DCMR). 
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4.2 Woongebied 

Gebiedskenmerken 
De woongebieden liggen verspreid over de vijf wijken, te weten Bolnes, 
Slikkerveer, Ridderkerk (Ridderkerk-West, Ridderkerk-Oost en Drievliet-   
‘t Zand), Rijsoord en Oostendam. De gemeente telt ca. 19.000 woningen. 
In de woongebieden zijn over het algemeen veel groen- en 
speelvoorzieningen aanwezig. Ridderkerk kent een gedifferentieerd 
aanbod aan woonmilieus met veel woningbouw die in de vijftiger en 
zestiger jaren tot stand is gekomen.  

 
 
De bestaande woonwijken kennen weinig mogelijkheden tot uitbreiding. 
De grootste nieuwbouwlocatie betreft de woonwijk 't Zand. De uitwerking 
van het gewenste milieustreefbeeld voor het gebiedstype woongebieden 
zal plaatsvinden via de wijkontwikkelingsplannen. Voor wat betreft bodem 
wordt een functionele bodemkwaliteit nagestreefd. Specifieke thema’s zijn 
afval, klimaatbeleid, externe veiligheid, geluid en lucht.  
 

 
Thema Huidig milieukwaliteitsprofiel Gewenst milieukwaliteitsprofiel Projecten- en activiteiten 
Afval • De AOO-normen voor glas, textiel en klein  

chemisch afval zijn nog niet bereikt. 
• De bovengrondse inzamelcontainers voor 

huishoudelijk afval bij flatwoningen zorgen 
regelmatig voor zwerfvuil en verkeerd 
aanbieden van grof huisvuil. 

• Aan alle AOO-normen (papier, glas, gft, textiel  
en klein chemisch afval) wordt voldaan en door 
ondergrondse brengvoorzieningen voor 
huishoudelijk afval wordt stankhinder en 
zwerfvuil in de woonomgeving voorkomen. 

• Het ondergronds brengen van de inzameling 
van huishoudelijk afval bij flatwoningen 2006-
2007. 

• Het regelmatig houden van  voorlichtingsacties 
gericht op gescheiden inzameling van 
huishoudelijk afval. 

• Het opstellen van een plan van aanpak voor het 
halen van de AOO-scheidingsdoelen voor glas, 
textiel en klein chemisch afval. 

Klimaatbeleid • De huidige woonwijken kennen een traditionele 
energievoorziening (gas, water en elektriciteit). 
Slechts sporadisch is sprake van toepassing 
van duurzame energie. Via rijks- en 
gemeentelijke subsidies is bij ca. 40 bestaande 
woningen sprake van toepassing van 
zonnepanelen/zonneboilers. Deze woningen 
beschikken reeds over een energiecertificaat 
(EPA). 

• Er is met name de laatste jaren geen gericht 
beleid op het gebied van duurzaam bouwen. 

• Bij nieuwe woningbouwplannen worden middels 
een door de gemeente uit te voeren energievisie 
de mogelijkheden onderzocht tot toepassing van 
duurzame energieoplossingen of 
energiebesparingsmaatregelen, die uitgaan 
boven het wettelijk niveau. 

• Bij nieuwbouw wordt (indien mogelijk) een  
optimale zuidoriëntatie nagestreefd. Bij 30% van 
de bestaande woningen is een EPA uitgevoerd.  

• Alle nieuw te bouwen woningen worden  
gebouwd conform de nieuwe leidraad Duurzaam 
inrichten (materiaalgebruik). 

• Onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheid 
bij het woningbouwplannen op de Schram/Van 
Beek-locatie (lagere EPC of  hogere EPL). 

• Uitvoering voorbeeldproject met toepassing van 
5-10% scherpere EPC.  

• Toepassing EPA-adviezen bij bestaande  
woningbouw (o.a. in overleg met Woonvisie). 

 
 

    
Geluid • Grote delen van de woonbebouwing van de wijk 

Ridderkerk hebben een hoge geluidsbelasting 
door de rijkswegen A15 en A16. Dit geldt ook 
voor de woonbebouwing rond binnenstedelijke 
hoofdwegen zoals de Rotterdamseweg, delen 
van de centrum-ring (o.a. Vondellaan, Burg. de 
Zeeuwstraat) en wijkontsluitingswegen,  zoals 
de Vlietlaan en St. Jorisstraat .  

• De streefwaarde voor geluid in woongebieden 
bedraagt 50-55 dB(A). In zones langs de 
rijkswegen A15 en A16 (600 meter) en langs 
drukke wijkontsluitingswegen en doorgaande 
wegen (zone van 100 meter) zoals de 
Rotterdamseweg, Vlietlaan en wegen van de 
centrumring bedraagt de geluidsbelasting 
maximaal 55-60 dB(A). 

• Inventarisatie van wegen in woongebieden met 
een geluidsbelasting > 55 dB(A) en onderzoek 
naar de mogelijkheden tot het aanbrengen van 
geluidarme verhardingen bij groot onderhoud of 
reconstructie. 

• Het via gerichte milieuvoorlichting terugdringen 
van geluidsoverlast door burengerucht  
(hobbyapparatuur, muziekgeluid, etc.) 
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Thema Huidig milieukwaliteitsprofiel Gewenst milieukwaliteitsprofiel Projecten- en activiteiten 

• Er zijn veel incidentele klachten over  
burenlawaai. 

In randen van woonwijken, die direct grenzen 
aan (gezoneerde) bedrijfsterreinen bedraagt de 
geluidsbelasting maximaal 55 dB(A).  

• Onderzoek naar de mogelijkheden tot verdere 
geluidsafscherming langs rijkswegen bij 
woongebieden met geluidswallen (Drievliet-
Ridderkerk-Oost en Ridderkerk-West (o.a. 
aanleg geluidswal Oosterpark)). 

• Toetsing verkeersmaatregelen/aanleg/recon-
structie van wegen op geluidsaspecten. 

 
Lucht • Op een aantal punten langs rijkswegen (124  

     woningen) worden de wettelijke grenswaarden 
voor een aantal luchtverontreinigende stoffen 
overschreden.  

 

• De luchtkwaliteit in woongebieden voldoet aan 
de grenswaarden van het Besluit Luchtkwaliteit.  

 

• Het mede uitvoering geven aan het Regionale 
Actieprogramma Luchtkwaliteit (samenwerking 
Stadsregio Rotterdam en regiogemeenten). 

• Toetsing luchtaspecten bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen, bouwplannen e.d. 

• Het uitvoeren van het gemeentelijk plan van 
aanpak Luchtkwaliteit.  
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4.3 Gemengd gebied 

Gebiedskenmerken 
De Pruimendijk en delen van de Lagendijk/Rijksstraatweg vallen onder het 
gebiedstype gemengd gebied. Dit gebied kan worden getypeerd als een 
combinatie van wonen en bedrijvigheid, die zijn oorsprong in het verleden 
vindt. Langs eerder genoemde wegen vind je veel tuinbouwgebieden met 
zowel bedekte teelt (kassen) als open teelt,  
 

alsmede kleinere bedrijven. Veelal direct grenzend aan deze 
functies vinden we de functie wonen, alsmede recreatieve elementen 
zoals een manege. De betreffende gebieden hebben een veelal 
conserverende bestemming met weinig bebouwingsmogelijkheden. Het 
gebied tussen rijksweg A15 en de Waal maakt deel uit van de open ruimte 
tussen de stedelijke kernen Rotterdam en Dordrecht. De open ruimte 
onderscheidt de verschillende kernen met hun eigen karakters. Specifiek 
thema is geluid. 

 
Thema Huidig milieukwaliteitsprofiel Gewenst milieukwaliteitsprofiel Projecten- en activiteiten 
Geluid  

• In het gemengd gebied bedraagt de 
geluidsbelasting door de situering ten opzichte 
van de rijkswegen A15 en A16 momenteel 55-60 
dB(A). 

• De combinatie wonen en bedrijvigheid leidt op 
sommige plaatsen tot overlastsituaties bij 
woningen. Dit geldt o.a. door vrachtwagen-
bewegingen van en naar bedrijven aan de 
Pruimendijk en Rijksstraatweg. 

 
• De streefwaarde voor geluid bedraagt 55 

dB(A). 
• Er bestaat geen overlastsituatie bij woningen 

ten gevolge van de gespreid voorkomende 
bedrijvigheid. De naleving van milieuregels 
(vergunningen en wettelijke eisen) geschiedt 
op het vereiste niveau. 

 
 

 
• Onderzoek toepassing van stil asfalt bij delen 

van de wegverhardingen van de Rijks-
straatweg. 

• Extra aandacht voor overlastaspecten 
(geluid, geur en externe veiligheid) bij 
controles in het kader van de Wet 
milieubeheer bij bedrijven aan de Pruimendijk 
en de Rijksstraatweg (via werkplannen 
DCMR). 
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4.4 Bedrijfsgebied 

Gebiedskenmerken 
In het noorden van de gemeente liggen tussen de Ringdijk en de rivieren 
de Noord en Nieuwe Maas grote aaneengesloten bedrijventerreinen 
(Donkersloot, Woude, de Gieterij, het Voorzand en Kerkepolder, de 
Schans en de Boelewerf). Verder komen elders in de gemeente verspreid 
bedrijfsterreinen voor (Benedenrijweg Bolnes, Kerkweg 219, Veren 

Ambacht). Ten oosten van het verkeersknooppunt Ridderster wordt een 
nieuw bedrijventerrein (Cornelisland) ontwikkeld. 
Karakterisering bestaande bedrijventerreinen: veel bedrijven uit de 
transportsector, handel- en dienstensector bij bedrijfsterreinen, langs de 
rivieren nog veel bedrijven met watergebonden activiteiten, op 
bedrijventerrein Veren Ambacht voornamelijk veilinggebonden activiteiten. 
Bij bedrijvencomplex Ridderhaven vinden we grote op- en 
overslagbedrijven. Specifieke thema’s zijn klimaatbeleid, geluid en externe 
veiligheid. 

 
Thema Huidig milieukwaliteitsprofiel Gewenst milieukwaliteitsprofiel Projecten- en activiteiten 
Klimaatbeleid • Momenteel bestaan op de verschillende  

bedrijfsterreinen nog veel mogelijkheden om te 
komen  tot energiebesparende maatregelen bij 
bedrijven. 

 
 

• Alle grotere bedrijven (categorie 3 en 4)  
beschikken in 2010 over een milieuvergunning 
waarin de aspecten van verruimde reikwijdte 
Wet milieubeheer (energie, afval, 
grondstoffengebruik, etc.) op adequate wijze zijn 
opgenomen. 

• Alle bedrijven met een energienota van  
€ 22.700,00 of meer beschikken in 2009 over 
een energiebeleidsplan en in 2010 over een 
energiebeleidsplan in uitvoering. 

• Nieuwe bedrijventerreinen worden duurzaam  
ingericht, waarbij de energie een speerpunt is. 
Bij bestaande bedrijventerreinen wordt 
duurzaam ondernemen gestimuleerd.  

 

• Opstellen energievisie Cornelisland. 
• Ondersteuning ‘Stichting Duurzaam 

Ondernemen Ridderkerk’ en afzonderlijke 
belangenorganisaties van bedrijventerreinen 
met als doel bevordering duurzaam 
ondernemen op Ridderkerkse bedrijven-
terreinen (o.a. via milieumanagement ). 

• Het toepassen van de relevante aspecten van 
verruimde reikwijdte Wet milieubeheer bij  
bedrijven (categorie 3 en 4) in 2010 
(bepalingen met betrekking tot afvalpreventie, 
energiebesparing, mobiliteit en 
grondstoffenverbruik).  

Geluid • Op het bedrijventerrein Veren Ambacht is 
sprake van structurele geluidsoverlast voor 
woningen langs de Rijksstraatweg/Noldijk door 
transportbewegingen van vrachtwagens en een 
te hoge geluidproductie bij de afzonderlijke 
bedrijven.  

• Bij een aantal bestaande bedrijfsterreinen  
- Veren Ambacht, Kerkepolder/Kerkweg 219, 
Ringdijk, en PC Hooftstraat/ Molensteeg - 
ontbreekt veelal een bufferzone ten opzichte 
van omliggende woonbebouwing. Hierdoor is 
regelmatig sprake van overlastsituaties (in 2005 
hadden 36 milieuklachten betrekking op dit soort 
situaties). Op diverse plaatsen in de gemeente 
zijn bedrijven gevestigd waar sprake is van 
externe veiligheidsaspecten (bedrijven met 

• De geluidsbelasting in woongebieden die  
grenzen aan bedrijventerreinen is bij voorkeur 
50 dB(A). In gebieden waar een geluidszone 
tussen bedrijventerreinen en woongebieden 
ontbreekt, bedraagt de maximale 
geluidsbelasting 55 dB(A). Overlastsituaties bij 
afzonderlijke bedrijven worden zo veel mogelijk 
voorkomen door een adequate handhaving in 
het kader van de Wet milieubeheer. 

• De normen voor plaatsgebonden risico zoals 
bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid 
Inrichtingen ten gevolge van bedrijven worden 
bij omliggende woningen niet overschreden. 

 

• Extra aandacht bij controles in het kader van 
de Wet milieubeheer bij de bedrijventerreinen  
Veren Ambacht, Kerkepolder/Kerkweg 219, 
Ringdijk, en PC Hooftstraat/ Molensteeg, die 
direct grenzen aan woongebieden (via 
werkplannen DCMR).   

• Inwaartse zonering bedrijventerreinen waarbij 
lichte bedrijfscategorieën langs de randen van 
bedrijventerreinen worden gepositioneerd en 
zwaardere bedrijven verder vanaf 
woongebieden worden gepositioneerd. 
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Thema Huidig milieukwaliteitsprofiel Gewenst milieukwaliteitsprofiel Projecten- en activiteiten 

opslag gevaarlijke stoffen, LPG-tankstations, 
etc.). Het gaat hierbij om in totaal 19 bedrijven. 

Externe 
veiligheid 

• Er zijn volgens een voorlopige inventarisatie 19 
bedrijven geselecteerd door de DCMR die 
relevant zijn voor externe veiligheid (Besluit 
Externe Veiligheid Inrichtingen). 

• Daar bedrijven met een verhoogd risico vaak op 
bedrijventerreinen geplaatst worden zal het 
toelaatbaar veiligheidsniveau hoger zijn dan de 
normen in woonwijken.  

• Extra aandacht voor externe veiligheids- 
       aspecten bij bedrijven bij controles in het kader 
       van de Wet milieubeheer (via werkplannen  
       DCMR). 
• Inventarisatie van alle risicosituaties (inrichtin-

gen, transport over de weg en de rivier, en 
transport via buisleidingen) in de gemeente. 
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4.5 Kassengebied 

Het betreft hier het gebied ten zuidoosten van het verkeersknooppunt 
Ridderster dat omsloten wordt door de rijkswegen A15/A16, de 
Rijksstraatweg en de Lagendijk. Dit gebied is aangewezen als 
kassenconcentratiegebied. Tevens geldt het als “opvanggebied” voor 
het teniet gaan van andere land- en tuinbouwgebieden zowel in de 
gemeente zelf als in de regio.  

Het gebied kenmerkt zich door grote glasopstanden met bedrijfswoningen  
afgewisseld met percelen met open teelt. In het zuidelijke en westelijke deel 
grenst het gebied aan de woonbebouwing van de Rijksstraatweg. Specifieke 
thema’s zijn klimaatbeleid en externe veiligheid. 
 

 
 
Thema Huidig milieukwaliteitsprofiel Gewenst milieukwaliteitsprofiel Projecten- en activiteiten 
Klimaatbeleid  • De aanwezigheid van grote aaneengesloten 

kassengebieden bieden potentiële 
mogelijkheden tot energiebesparing en 
duurzame energie.  

• De kassenbedrijven maken optimaal gebruik van 
de mogelijkheden tot toepassing van 
energiebesparing en duurzame energie. 

• Uitvoering van het project Riddersterren 
(project uit het Klimaatbeleidsplan) (onderzoek 
naar mogelijkheden om warmte te winnen uit 
asfalt).  

Externe 
veiligheid     

• Regelmatig wordt door land- en  
tuinbouwbedrijven niet aan de wettelijke eisen 
voor wat betreft de wijze van opslag van 
bestrijdingsmiddelen voldaan.                                    

• Permanent wordt voldaan aan de  
veiligheidsnormen van in acht te nemen 
afstanden tot woningen bij de opslag van 
bestrijdingsmiddelen door land- en 
tuinbouwbedrijven.  

• Uitvoering aspectcontroles op het gebied van 
     veiligheid gericht op de opslag van bestrijdings- 
     middelen. 
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4.6 Buitengebied 

Gebiedskenmerken 
Het betreft hier gebieden met overwegend een agrarische functie (veel 
open teelt en een concentratie van gebieden met bedekte teelt) met 
verspreid voorkomende woningbouw. Tot deze gebieden worden 
gerekend polder Nieuw-Reijerwaard (gedeeltelijk), Oud-Reijerwaard en 
Crezéepolder/Oudelande.  

 
In een aantal van deze gebieden (Oost Molendijk/Oudelande Oud-
Reijerwaard/Pruimendijk) komen landschappelijk waardevolle elementen 
voor.  
Specifieke thema is klimaatbeleid. 

                 
 
Thema Huidig  milieukwaliteitsprofiel Gewenst milieukwaliteitsprofiel Projecten- en activiteiten 
Klimaatbeleid 
 

• In de nota Wervel van de provincie Zuid-Holland 
zijn grote delen van het buitengebied 
aangemerkt als potentieel geschikte locaties 
voor het realiseren van windmolens.  

• Afhankelijk van de uitkomst van de Windscan 
(zie Projecten en Activiteiten) realiseren van 
windmolens langs de rijkswegen A15 en A16. 

• Onderzoek naar mogelijkheden van 
windenergielocaties (Windscan). 
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4.7 Natuur/recreatiegebied 

Gebiedskenmerken  
Gebieden met bijzondere natuur- of recreatieve waarden zijn: De Gorzen 
en directe omgeving langs de rivier de Noord, Donckse Bos en 
bijbehorend buitendijks gebied, Reijerpark, Oosterpark, Strevelshoek 
(langs de Waal), de Waal en het gebied tussen Ringdijk en 
bedrijventerrein Donkersloot. Mogelijkheden worden bezien tot aankoop 
boomgaard ter plaatse van Veren Ambacht ter versterking van de 
bufferfunctie van het gebied de Waal.  
 

 
In de polder Strevelshoek en Rijsoord zal het Waalbos worden aangelegd. 
De Crezéepolder zal worden omgevormd tot een natuurgebied met 
getijstroming (verbinding met de Noord). Verder is voor de directe 
omgeving van het Donckse Bos een landinrichtingsplan gemaakt voor de 
inrichting van deze gebieden als recreatiegebied. Specifiek thema is 
bodem. 
 
 
 

Thema Huidig milieukwaliteitsprofiel Gewenst milieukwaliteitsprofiel Projecten- en activiteiten 
Bodem  • Recreatiegebied De Gorzen is grotendeels  

aangelegd op voormalige oude vuilstortplaatsen 
waarvan het grondwater is verontreinigd en 
wordt bewaakt door regelmatige monitoring. 

• In natuur- en recreatiegebieden geldt als 
uitgangspunt een functionele bodemkwaliteit. 

• Periodieke monitoring bodemlocatie De Gorzen.  
 

Geluid • De omvangrijke recreatieparken Reijerpark en 
Oosterpark liggen in de directe omgeving van de 
rijkswegen A15 en A16. Deze gebieden hebben 
een hoge geluidsbelasting die in belangrijke 
mate afbreuk doet aan de belevingswaarde in 
deze gebieden. 

• In recreatieparken in de gemeente heerst een 
acceptabel geluidsniveau, dat past binnen de 
functie van deze gebieden. Een geluidsniveau 
van 50-55 dB(A) is hierbij het uitgangspunt. 

• Het uitvoeren van onderzoek naar de 
mogelijkheden tot de aanleg van 
geluidafschermende wallen aan de rijkswegzijde 
van het Reijerpark en het Oosterpark. 
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5. Instrumenten en werkwijze 

In dit hoofdstuk worden de instrumenten en werkwijzen besproken, die 
worden ingezet ter uitvoering van de gemeentelijke milieuvisie.  

 

5.1 Gebiedsgericht milieubeleid 

Voor de realisering van dit plan is het van belang dat het milieubeleid 
steeds meer wordt geïntegreerd in ruimtelijke en andere gebiedsgerichte 
ontwikkelingsplannen zoals bestemmingsplannen, wijkontwikkelings-
plannen en verkeersplannen. Het oude milieubeleid, dat vooral was gericht 
op sanering van milieuhinder, zal hiertoe steeds meer worden ingeruild 
voor een meer ‘scheppend milieubeleid’, waarbij de visie bijdraagt aan de 
gemeentelijke planontwikkeling. Het gaat hierbij om de realisering/ 
bewaking van zowel een goede leefomgevingskwaliteit, als benutting van 
kansen op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing/duurzame 
energie en duurzaam inrichten. Als basis hiervoor gelden de 
milieukwaliteitsprofielen uit hoofdstuk 4, die per gebiedstype zijn 
opgesteld.  
 
5.2. Milieucommunicatie 

Het realiseren van milieudoelen is niet mogelijk zonder steun en draagvlak 
bij tal van externe partijen zoals burgers, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Daarom is een permanente dialoog met alle doelgroepen in 
de gemeente noodzakelijk. Het instrument milieucommunicatie zal op twee 
manieren worden ingezet: 
1. Ter bevordering van milieubewust handelen in algemene zin van alle 

doelgroepen in de gemeente. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het 
geven van voorlichting over afvalpreventie, milieubewust consumeren, 
beperking van autogebruik en het organiseren van milieueducatieve 
projecten (de Milieuweken voor basisscholen, tentoonstellingen etc.). 

2. Als ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid c.q. voor het 
overbrengen van en verwerven van draagvlak voor milieudoelen van 
de gemeente bij externe partijen. 
Hierbij kan worden gedacht aan specifieke gemeentelijke 
milieuprojecten zoals gescheiden inzameling van afval, 

energiebesparing, bevordering van toepassing van duurzame energie 
(zoals zonneboileracties) en beperking automobiliteit. 

De uitvoering van milieucommunicatieprojecten en -activiteiten zal worden 
opgenomen in een jaarlijks op te stellen milieucommunicatieprogramma, 
waarin zowel interne (afdeling Groen en Wijkbeheer, SPO4, WVR5) als 
externe partijen (Stichting NME6-centrum Ridderkerk, Natuurvereniging 
Ridderkerk en de NV MAR) betrokken zijn. 
 
NME-centrum 
De samenwerking met de Stichting NME-centrum Ridderkerk geschiedt 
thans op projectbasis. Voorbeelden hiervan zijn het Vlinderproject, de 
Milieuweken en de tentoonstellingen Zicht op Water, Het Hangt in de 
Lucht en Afval, mag het ietsje minder?. Het NME-centrum vervult door 
bovengenoemde activiteiten en eigen activiteiten voor burgers, scholen, 
en andere doelgroepen steeds meer het centrale punt voor natuur- en 
milieueducatie in de gemeente. Deze ontwikkeling dient verder te worden 
ondersteund. De mogelijkheden tot een gestructureerde samenwerking 
dienen in overleg met de Stichting NME-centrum Ridderkerk te worden 
onderzocht.  
 
Verdrag van Aarhus 
Het Verdrag van Aarhus beschrijft het recht op toegang tot milieu-
informatie, het recht op inspraak in de besluitvorming en de toegang tot de 
rechter. Dit verdrag leidt tot een grotere mate van openbaarheid tot milieu-
informatie en een bredere reikwijdte van het begrip milieu-informatie. Doel 
van dit alles is de burger meer toegang te geven tot beschikbare milieu-
informatie. Zo dient er inzicht te worden gegeven in de beschikbare milieu-
informatie, moet tenminste een deel van deze informatie actief en digitaal 
beschikbaar zijn en mag een verzoek om milieu-informatie niet zo maar 
worden geweigerd. 
 
Ridderkerk zal een systeem opzetten om beschikbare milieu-informatie 
toegankelijk te maken voor de burger. Dit geschiedt voor wat betreft 
milieu-informatie die betrekking heeft op het gebied van 

                                                   
4 SPO = Sociale Zaken, Participatie en Onderwijs 
5 WVR = Wegen, Verkeer en Riolering 
6 NME = Natuur- en Milieu Educatief Centrum 
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vergunningverlening en handhaving Wet milieubeheer in samenwerking 
met de DCMR Milieudienst Rijnmond. 
 
5.3 Publiekprivate samenwerking 

Publiekprivate samenwerking is een steeds belangrijker middel ter 
verwezenlijking van milieudoelen. Het is duidelijk dat doelen op het gebied 
van leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid niet alleen kunnen worden 
bereikt door het eenzijdig opleggen van voorschriften en regels, door 
bijvoorbeeld vergunningverlening en verordeningen. Een belangrijk deel 
van het halen van deze milieudoelen zal moeten worden bereikt door 
samenwerking tussen gemeenten en diverse doelgroepen. Er bestaan 
reeds een aantal samenwerkingsvormen op dit gebied, zoals de 
samenwerking met de Stichting Duurzaam Ondernemen Ridderkerk en 
Ondernemersvereniging Boelewerf op het gebied van duurzaam 
ondernemen, samenwerking met de Stichting Woonvisie omtrent 
(duurzame) energiemaatregelen voor de geplande nieuwbouw van 
woningen en met de Stichting NME-Centrum Ridderkerk en de 
Natuurvereniging, zoals op projectmatige wijze in de jaarlijkse Milieuweken 
voor de basisscholen en bij tentoonstellingen. De gemeente wil deze 
vormen van samenwerking in de toekomst verder uitbouwen en bestaande 
samenwerkingsvormen verder stimuleren. 
 
5.4 Vergunningverlening en handhaving 

Vergunningverlening 
Steeds meer bedrijven vallen onder de landelijk vastgestelde Algemene 
Maatregelen van Bestuur. Hierdoor verliest het sturingselement van 
vergunningverlening (Wet milieubeheer) steeds meer terrein. In het geval 
dat bedrijven wèl vergunningplichtig zijn, wordt via het 
vergunningeninstrument ingezet op het bevorderen van duurzaam 
ondernemen, in vakjargon beter bekend als de verruimde reikwijdte Wet 
milieubeheer. Uit de praktijk is echter gebleken, dat het spoor van 
vergunningverlening niet toereikend zal zijn om de doelstellingen op het 
gebied van duurzaam ondernemen te halen. Daarom zal naast het spoor 
van vergunningverlening ook moeten worden ingezet op het stimuleren 
van de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers voor het aspect 
duurzaam ondernemen binnen hun bedrijfsvoering door samenwerking 
tussen bedrijvenorganisaties, afzonderlijke bedrijven en de gemeente.  

 
Bedrijven zullen in de toekomst steeds meer worden beoordeeld op hun 
milieuprestaties. Hiertoe dienen in samenwerking met de DCMR 
Milieudienst Rijnmond objectieve criteria te worden opgesteld. Bedrijven 
die hun eigen verantwoordelijkheid nemen, kunnen worden beloond met 
een flexibele milieuvergunning of een milieuvergunning op hoofdzaken. De 
DCMR Milieudienst Rijnmond is gestart met de ontwikkeling van nieuw 
beleid op dit gebied. De gemeente wil dit proces op actieve wijze 
ondersteunen. De door het rijk aangekondigde integrale VROM-
vergunning, die in 2007 moet gaan gelden voor alle fysieke projecten, zal 
zeker belangrijke gevolgen hebben voor de wijze van vergunningverlening 
en ook handhaving van milieuregels voor inrichtingen.  
 
Handhaving 
Vanaf 1990 is de handhaving van bedrijven gebaseerd op het beleid zoals 
dat is vastgelegd in het Milieuproductenplan DCMR(+). Dit plan is o.a. 
gebaseerd op de NMP-kengetallen voor vergunningverlening en 
handhaving. De wijze van handhaving zal voor een deel wijzigen. 
Allereerst zal de aanpak van handhaving in de toekomst meer 
gebiedsgericht en projectmatig worden aangepakt. Daarnaast zal het 
bestaande DCMR-systeem van handhaving op maat verder moeten 
worden uitgewerkt. Het doel hierbij is dat de handhavingsfrequentie en de 
wijze van handhaving sterk zal moeten worden toegesneden op de 
milieuprestaties en de belangrijkste relevante milieuthema’s die voor de 
verschillende bedrijfscategorieën gelden. Bedrijven die bewijzen hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen, die beschikken over een adequate 
milieuvergunning en een goed nalevinggedrag, worden hierbij minder 
(stringent) gecontroleerd, dan bedrijven die minder milieuverantwoord 
werken. Hiervoor dient in samenwerking met de DCMR Milieudienst 
Rijnmond een objectief systeem te worden uitgewerkt. 
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6. Organisatie en middelen 

Het succesvol uitvoeren van deze milieuvisie stelt eisen aan de 
gemeentelijke organisatie. Dit geldt zowel voor de positie van de sectie 
Milieu als werkeenheid binnen de gemeentelijke organisatie als voor de 
wijze waarop de sectie Milieu nu is georganiseerd.  
 
6.1 Beleidsveld milieu en de gemeentelijke organisatie 
Voor het succesvol kunnen uitvoeren van de milieudoelen uit dit plan is 
nodig dat milieu nog meer dan nu vroegtijdig betrokken raakt bij de start 
van de gemeentelijke planvorming. Dit is zowel van belang voor een 
(eerste) toetsing aan wettelijke milieubasisnormen als voor het vroegtijdig 
inventariseren van mogelijkheden op het gebied van duurzame 
ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie. 
Planvorming die hierbij relevant is betreft o.a. wijkontwikkelingsplannen, 
woningbouwplannen, aanleg en herstructurering van bedrijventerreinen, 
bestemmingsplannen en verkeersplannen. 
 
6.2 Organisatie van de sectie Milieu 
Een succesvolle uitwerking van het plan stelt eisen aan de (medewerkers 
van de) sectie Milieu zelf. 
1. Het actief laten aansluiten van milieudoelen bij gemeentelijke 

planvormingsprocessen vereist een proactieve opstelling van 
milieumedewerkers. Zij dienen tijdig initiatieven te nemen, kansen te 
signaleren en te adviseren welke milieuaspecten bij gemeentelijke 
plannen een rol spelen. 

2. Milieumedewerkers zijn nu nog grotendeels werkzaam als 
‘themaspecialist’ op het gebied van bijvoorbeeld bodem, bedrijven, 
energie of geluid. De uitvoering van deze nieuwe milieuvisie zal 
moeten leiden tot een betere samenwerking tussen milieumedewerkers 
en medewerkers vanuit andere taakvelden. Deze werkwijze vereist dat 
milieumedewerkers naast milieuspecialist voor één of meerdere 
thema’s ook generalistisch ingesteld dienen te zijn. 

3. De ‘ontwerpende benadering’ vanuit milieu betekent voor 
milieumedewerkers dat men zich niet langer alleen kan vasthouden 
wettelijke normen, maar dat men bij planvorming actief zal moeten 
meedenken hoe de beoogde milieukwaliteit kan worden bereikt.  

4. De voortdurende dialoog tussen gemeente en burgers vereist 
communicatieve kennis en vaardigheden teneinde milieudoelen van de 

gemeente te kunnen ‘overbrengen’ op externe partijen en hier 
draagvlak voor te kunnen verwerven. Dit geldt overigens ook voor het 
communiceren met interne partijen. 

5. De veranderende rol van de milieu-inspecteur betekent voor de 
milieumedewerkers bij de gemeente en met name DCMR Milieudienst 
Rijnmond, dat zonder het loslaten van inspectietaken er een 
ontwikkeling naar een adviseur-/consulentschap richting bedrijven dient 
plaats te vinden. 

6. Op basis van de milieuvisie zal een Meerjarenuitvoeringsprogramma 
worden opgesteld. Hieraan gekoppeld wordt vervolgens jaarlijks een 
Voortgangsrapportage opgesteld. Dit vergt een goed 
programmamanagement met een voortdurende sturing en eventuele 
bijsturing. Deze taak zal eveneens binnen de sectie Milieu moeten 
worden uitgevoerd (zie schema 3). 

 

 
Schema 3: Beleidscyclus  
 

 
 
 
 
 
 
 
Organisatie en Middelen 

Milieuvisie 
(1x 4jr) 

Uitvoering Voortgangs- 
rapportage 
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6.3 Kosten uitvoering Milieuvisie    
Aan de uitvoering van de milieuvisie zijn vanzelfsprekend kosten 
verbonden. Het overgrote deel van de kosten kan worden gefinancierd uit 
bestaande milieubudgetten uit de gemeentebegroting. Hiernaast zijn er 
voor een aantal projecten (zoals opstellen geluidkaarten en 
geluidactieplannen, opstellen externe veiligheidsvisie, uitvoering projecten 
klimaatbeleidsplan)  bestaande rijksbijdragenregelingen, waaruit de kosten 
van projecten kunnen worden gefinancierd. 
Voor de uitvoering van een beperkt aantal projecten zijn extra financiele 
middelen nodig. Deze projecten zijn aangegeven in schema 2. De 
financiering van deze projecten dient te worden meegewogen bij de 
vaststelling van de Meerjarenbegroting 2007-2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
Kosten uitvoering Milieuvisie         

Thema 
Kosten in 
€       

  2007 2008 2009 2010 
Externe veiligheid         

Handhaving vervoer route  
gevaarlijke stoffen p.m. p.m. p.m. p.m. 

(afhankelijk van subsidiemogelijkheden 
Programmafinanciering externe veiligheid)         
          
Klimaat        

Continuering gemeentelijk klimaatbeleid  
na 2007 - p.m. p.m. p.m. 
(afhankelijk van subsidiemogelijkheden rijk)        
         
     
Lucht        
Bijdrage exploitatie meetpunt luchtkwaliteit 
Jaarlijkse rapportages luchtkwaliteit 

7.500 
4.000 

7.500 
4.000 

7.500 
4.000 

7.500 
4.000 

Uitvoering plan van aanpak Luchtkwaliteit 
 

 
- 

  

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
Werkwijze:        
Versterking van het instrument 
milieucommunicatie als onderdeel van alle 
milieuthema’s  10.000  10.000  10.000  10.000 

 
Schema 4: Kosten uitvoering Milieuvisie 
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6.4 Organisatieontwikkeling 
Er zijn verschillende organisatieontwikkelingen die belangrijk zijn voor de 
coördinerende rol van de sectie Milieu met betrekking tot de uitvoering van 
de gemeentelijke milieuvisie. 
 
Met ingang van 1 januari 2005 maakt de sectie Milieu onderdeel uit van de 
nieuwe afdeling Stedelijke Ontwikkeling. De belangrijkste reden hiervoor 
was dat milieubeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid steeds meer verweven 
raakten. Door het samenbrengen van deze gemeentelijke taken binnen 
één afdeling kan een goede afstemming worden bereikt tussen beide 
taakvelden. 
 
Een tweetal milieutaken, namelijk asbestmeldingen en verzoeken om 
bodeminformatie door makelaars, wordt thans via het Gemeentelijk 
Service Centrum (GSC) afgehandeld. In 2006, wanneer het 
bodeminformatiesysteem volledig is gevuld (met o.a. ook de provinciale 
bodemgegevens), ontstaat de mogelijkheid het GSC in principe zelfstandig 
te laten oordelen over verzoeken om bodeminformatie. Er is in 
standaardgevallen waar zich een ‘schone’ bodem bevindt geen advies 
meer nodig van de sectie Milieu. Complexere bodemaanvragen zullen nog 
wel door de sectie Milieu worden behandeld.  
Een aantal milieutaken op het gebied van externe veiligheid (zoals 
routering gevaarlijke stoffen en beheer externe veiligheid bij bedrijven) 
houdt direct verband met de taken van de afdeling Risicobeheersing en 
Integrale Veiligheid. Hierbij kan worden gedacht aan de externe 
veiligheidstaken voor risicobedrijven die via de DCMR Milieudienst 
Rijnmond worden uitgevoerd en de routering van gevaarlijke stoffen.  
In 2005 is de afdeling Vergunningverlening en Handhaving opgericht. De 
uitvoerende taken op het gebied van milieuvergunningverlening en 
handhaving vallen nu onder deze afdeling. Uitvoerende taken op het 
gebied van afval liggen bij de afdeling Wegen, Verkeer en Riolering.  
 
Door het uitwaaieren van verschillende milieuaspecten wordt de 
coördinerende rol van de sectie Milieu steeds belangrijker. De sectie is 
verantwoordelijk voor het totaaloverzicht en de beleidskaders waarbinnen 
milieutaken door andere organisatieonderdelen worden uitgevoerd. Dit 
vergt een regelmatige afstemming en een goede gestructureerde 
samenwerking tussen de sectie Milieu en de andere genoemde 
organisatieonderdelen. Met name tussen de sectie Milieu en de afdeling 

Vergunningverlening en Handhaving zal een zeer nauwe samenwerking 
moet bestaan. Een groot aantal beleidsdoelen uit dit plan dient namelijk 
zijn uitwerking te krijgen via het spoor van vergunningverlening en 
handhaving Wet milieubeheer. Ook voor de aansturing van de DCMR 
Milieudienst Rijnmond, hetgeen een taak van de sectie Milieu blijft, is een 
goede afstemming met de werkzaamheden van de afdeling 
Vergunningverlening en Handhaving vereist. 
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Bijlage 1: Afkortingen 

AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur 
AOO   Afval Overleg Orgaan 
BEVI  Besluit Externe Veiligheid 
DuBo  Duurzaam Bouwen 
EPA   Energie Prestatie Advies 
EPC  Energie Prestatie Coëfficiënt 
EPL   EnergiePrestatie op Locatie 
GSC   Gemeentelijk Service centrum  
Gft   Groente, Fruit en Tuin 
GR  Groepsrisico 
ISV  Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
Kca  Klein Chemisch Afval 
LTV  Lage-temperatuurverwarming 
NER    Nederlandse Emissie Richtlijn 
NME   Natuur- en Milieueducatie 
NMP  Nationaal Milieu Beleidsplan 
NV MAR NV Milieuservices AVR Ridderkerk 
PR   Plaatsgebonden Risico 
RNVGS Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen 
SPO  Afdeling Sociale Zaken, Participatie en Onderwijs 
WBB  Wet Bodem Bescherming 
WVR  Afdeling Wegen, Verkeer en Riolering 
 

 

 

 


