
 
 

  
Sturing en Beleid 

Aan de gemeenteraad 

26 juli 2011 
Gemeentestukken: 2011-118 

 

  

Onderwerp: Vaststellen Milieuprogramma 2011-2014 
 
1. Voorstel 
 
Wij stellen u voor het Milieuprogramma 2011-2014 vast te stellen. 
 
 
2. Aanleiding 
 
Op 25 november 2010 heeft u de startnotitie Milieuprogramma 2011-2014 vastgesteld. Het was 
noodzakelijk om de huidige milieuvisie 2006 – 2014 te vernieuwen.  
 
Er is een drietal redenen waarom de milieuvisie aan vernieuwing toe is: 
 
1. Door nieuwe wet- en regelgeving was het noodzakelijk de bestaande milieuvisie 2006-2014 te 
vernieuwen. 
Sommige doelen in de milieuvisie zijn achterhaald door vernieuwde wet- en regelgeving. Mede 
daarom is gestart met het vernieuwen van de visie. 
 
2.  Het concept ‘Schaalsprong Milieu’ moet een plek krijgen in ons gemeentelijke Milieubeleid. 
In het laatste jaar van de vorige collegeperiode hebben nieuwe inzichten geleid tot een geleidelijke 
verandering van houding richting andere overheden, een verandering richting een andere aanpak. 
Mede door de structuurvisie, een rede van mevrouw Ellen Verkoelen van Milieufederatie Zuid-
Holland in de raad en de actieve werkgroep Lucht & Geluid van wijkoverleg West wordt nu 
gekozen voor een meer offensieve aanpak. Deze stap wordt informeel ‘schaalsprong’ genoemd. 
De schaalsprong is het met elkaar maken van een stap naar een hoger abstractieniveau bij het 
opstellen van nieuw milieubeleid. Hierbij staat een uitwerking van de doelen en ambities van 
hoofdstuk 8 uit de vastgestelde structuurvisie op een eerste plaats. De houding wijzigt van een 
belerende vinger richting de andere overheden naar een actieve houding waarbij zelf producten en 
ideeën worden aangedragen ter verbetering van de leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn: het 
onderzoek naar de overkapping van de snelweg, het pilotproject waarbij de Burgemeester de 
Zeeuwstraat is geasfalteerd met stikstofdioxide afvangend asfalt, de lokale klimaattop en de 
aanplant van duurzaam groen. Uitgangspunt is om uit te gaan van eigen kracht, eigen initiatieven 
duidelijk te communiceren en vervolgens de focus te verleggen naar de buitenrand van Ridderkerk 
en de regio. 
 
Tot nog toe is ‘de schaalsprong’ een abstract begrip gebleven zonder duidelijke inhoudelijke 
invulling. Deze inhoudelijke invulling is een essentieel onderdeel van het nieuwe Milieuprogramma 
2011-2014. 
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3. De in de structuurvisie genoemde uitgangspunten moeten een plek krijgen in het gemeentelijke 
milieubeleid. 
De structuurvisie geeft aan hoe de Gemeente Ridderkerk zich wil ontwikkelen in de komende jaren. 
Uitdaging 8 van deze visie is een duurzaam en milieubewust Ridderkerk. Het milieubeleid van de 
gemeente moet hier ook naar gevoegd worden. 
 
In de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van het Milieuprogramma 2011-2014. Daarbij 
is ook een participatietraject doorlopen. Het programma is klaar voor behandeling in uw raad. 
 
 
3. Aspecten 
 
Het milieu is een belangrijk onderwerp in Ridderkerk. Het gaat verder dan alleen de thema’s Lucht 
en Geluid. Zo moet ook gekeken naar de bodemkwaliteit in onze gemeente: hoe goed is die? En 
het tegengaan van klimaatverandering: wat kan de Gemeente Ridderkerk hier aan bijdragen?  
De gemeente wil en kan meer doen om de leefkwaliteit te verbeteren. Een proactieve houding 
aannemen.  
 
Het doel is een duurzaam en milieubewust Ridderkerk. Dit is de doelstelling zoals genoemd in de 
structuurvisie van Ridderkerk (uitdaging 8). In Ridderkerk ervaren we de lasten van de ons 
omringende grootschalige infrastructuur. Het milieuprogramma 2011-2014 moet een bijdrage 
leveren aan het verminderen van deze problematiek. 
 
De volgende thema’s maken deel uit van het milieuprogramma 2011-2014 
 
- Bodem 
- Lucht 
- Geluid 
- Klimaat & Energie 
- Externe Veiligheid 
- Educatie & Communicatie 
  
Participatie 
Zowel het Beleidsplatform Natuur, Milieu & Duurzaamheid als de werkgroep Lucht en Geluid van 
het wijkoverleg Ridderkerk West hebben vooraf mee kunnen praten over de inhoud van het 
milieuprogramma. Het niveau van de participatie was adviseren. Hier is een gespreksverslag van 
gemaakt dat als bijlage is toegevoegd aan het milieuprogramma. 
 
Communicatie 
Na vaststelling van het milieuprogramma zal het milieuprogramma worden aangeboden aan alle 
participanten. Daarnaast zal het worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
De acties uit het Milieuprogramma 2011-2014 worden gedurende de looptijd (4 jaar) uitgevoerd.  
 
Tijdens de vaststelling van de startnotitie Milieuprogramma 2011-2014 (zie bijlage 1) is door uw de 
raad besloten het milieuprogramma jaarlijks te evalueren. Dit zal gebeuren via een tussentijdse 
evaluatie in juli 2012, een tussentijdse evaluatie in juli 2013 en een definitieve evaluatie eind 2014.  
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5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
€ 5.000,- voor vormgeving en bijeenkomsten. Dekking is beschikbaar binnen het budget uitvoering 
milieubeleid. 
 
Wat betreft de uitvoering van het milieuprogramma is in het programma een overzicht opgenomen 
van de budgetten die meerjarig aan milieu worden besteed. Op dit moment wordt er geen 
aanvullend budget gevraagd. Als in de komende jaren de uitvoering van het programma daar 
aanleiding toe geeft dan worden er aanvullende financiële voorstellen gedaan. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele         Mw. A. Attema    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen wonen 
Behandeld in de raad d.d.1 september 2011 
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