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Onderwerp: Uitstellen actieplan Luchtkwaliteit 2010 
 
 
Aan de leden van de gemeenteraad, 
 
In de commissievergadering met als thema Milieu, van 28 oktober 2009, is met de commissie 
samen wonen, samen leven, overeenstemming bereikt tot het organiseren van workshops in het 
kader van de voorgestelde schaalsprong. Mevrouw Verkoelen (voormalig directeur milieufederatie 
Zuid Holland) en wethouder den Boef brachten het concept ‘schaalsprong’ naar voren. Dit concept 
is een verdere uitwerking op gebiedsniveau van de uitdaging duurzaam en milieubewust 
Ridderkerk (uitdaging 8) uit de structuurvisie. Wij geloven dat de keuze voor de schaalsprong een 
belangrijke stap is voor de leefbaarheid en daarmee het milieu in Ridderkerk. 

Op 5 november heeft de raad een motie aangenomen tot het organiseren van een lokale 
klimaattop (nr. 2009/267). De uitkomsten van deze lokale klimaattop zullen als input gebruikt 
worden voor diezelfde stap voorwaarts in de leefbaarheid van ons Ridderkerk. 

Aangezien het college prioriteit stelt aan het opzetten en uitvoeren van de schaalsprong (en de 
lokale klimaattop) hebben wij besloten te wachten met de invulling van het nieuwe actieplan 
Luchtkwaliteit. De verwachting is dat, naar aanleiding van de lokale klimaattop, er nieuwe ideeën 
worden gelanceerd welke ook een positieve bijdrage leveren aan een nieuw actieplan. Met het 
inzetten van de genoemde schaalsprong zal ook het beleid ten aanzien van de luchtkwaliteit 
veranderen. Het opzetten, organiseren en uitvoeren van de lokale klimaattop is de noodzakelijke 
eerste stap. Het nieuwe actieplan Luchtkwaliteit zal derhalve worden gerealiseerd na de 
klimaattop. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Het College van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 

De secretaris,  de burgemeester, 
 
 


