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Onderwerp: Vaststellen actieplan Luchtkwaliteit Ridderkerk 2011-2014 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor het actieplan Luchtkwaliteit Ridderkerk 2011-2014 vast te stellen. 
 
2. Aanleiding 
De gemeente Ridderkerk ligt naast de drukke snelwegen A15 en A16. Met deze snelwegen komt 
ook veel luchtvervuiling. Ook over de Rotterdamseweg en wegen als de Geerlaan en Rijnsingel 
rijdt veel verkeer. Verkeer is de hoofdveroorzaker van een slechte luchtkwaliteit. De belangrijkste 
wegen (A15 en A16) liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente Ridderkerk. Toch zijn er 
maatregelen die de gemeente kan nemen binnen haar eigen invloedssfeer om de lokale 
luchtkwaliteit te verbeteren. In samenwerking met ingenieursbureau Tauw is daarom een nieuw 
actieplan Luchtkwaliteit 2011-2014 opgesteld. In dit actieplan zijn 12 maatregelen opgenomen die 
bijdragen aan een verbetering van de lokale luchtkwaliteit. 
 
 
3. Aspecten 
Beoogd effect 
Verbetering van de Luchtkwaliteit in de gemeente Ridderkerk. In het actieplan heeft de gemeente 
drie doelen en bijbehorende ambities opgesteld. 1. Voldoen aan wet- en regelgeving met als 
ambities bestaande overschrijdingslocaties op te lossen. 2. Gezondheidsrisico’s beperken voor de 
inwoners met als ambitie nieuwe locaties met overschrijdingen te voorkomen. 3. Anticiperen op de 
toekomst met als ambitie monitoren en evalueren. Om de doelen te behalen zijn 12 maatregelen 
opgesteld die in de termijn van het actieplan uitgevoerd zullen worden.  
 
Argumenten  
1.1 Het ‘oude’ actieplan 2007-2010 moest worden vernieuwd.  
Het actieplan Luchtkwaliteit 2007-2010 is aan vernieuwing toe. In het actieplan 2007-2010 wordt 
nog uit gegaan van nu achterhaalde berekeningen en metingen. Tevens is een groot deel van de 
acties uit dit actieplan al uitgevoerd of niet haalbaar gebleken.  
1.2 Metingen en berekeningen geven aan (met betrekking tot stikstofdioxide) dat de normen nog 
steeds worden overschreden (anno 2011).  
In sommige delen van onze gemeente zijn nog overschrijdingen waargenomen van 
stikstofdioxiden. Voor 1 januari 2015 moeten deze overschrijdingen zijn opgelost. De maatregelen 
in het nieuwe actieplan zijn erop gericht deze overschrijdingen aan te pakken. 
1.3 Gelet op de bezorgdheid die nog steeds speelt bij de inwoners van Ridderkerk is ervoor 
gekozen een nieuw actieplan op te stellen hoewel dit formeel niet noodzakelijk is. 
In het actieplan Luchtkwaliteit 2011-2014 laat de gemeente zien de luchtkwaliteit te willen 
verbeteren.  
 
Overleg gevoerd met 
Vooroverleg is gevoerd met afdelingen beheer & uitvoering en ruimte om te komen tot een 
maatregelenpakket wat vanuit alle disciplines uit te voeren is. Ingenieursbureau Tauw heeft 
daarvoor een ‘groslijst’ opgesteld met maatregelen die de luchtkwaliteit positief beïnvloeden.  
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Deze lijst is vervolgens besproken met de genoemde afdelingen. Gezamenlijk is voor 12 
maatregelen gekozen. 
 
Relatie met afwegingskader participatie 
Afgestemd is met het wijkoverleg West, werkgroep Lucht en Geluid, het Beleidsplatform Natuur, 
Milieu en Duurzaamheid en de DCMR. Deze partijen hebben inzage gehad in het concept rapport. 
Het commentaar en de terugkoppeling daarbij is in de bijlage van het actieplan opgenomen.  
 
Communicatie 
Het actieplan luchtkwaliteit Ridderkerk 2011-2014 zal worden gepubliceerd op de website van de 
gemeente. Tevens zal in een artikel in De Combinatie gewezen worden op dit nieuwe actieplan. 
Werkgroep Lucht en Geluid en het beleidsplatform Natuur, Milieu & Duurzaamheid krijgen tevens 
de gelegenheid, na vaststelling door de raad, hun eigen visie te geven op het actieplan. 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De maatregelen in het actieplan worden gedurende de looptijd (4 jaar) uitgevoerd. Dit wordt 
geborgd via het afdelingsjaarplan en de bestuurlijke planning.  
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Voor het opstellen van dit actieplan is door uw gemeenteraad € 40.000,- beschikbaar gesteld. De 
kosten voor het maken van het actieplan bedroegen € 13.000,-. In de jaarrekening van 2010 is 
voorgesteld het restant (á € 27.000,-) in te zetten in 2011-2014 voor het uitvoeren van de 
maatregelen uit het actieplan. Mocht er nog extra budget nodig zijn zal hiervoor later een 
aanvullend voorstel komen. 
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