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Onderwerp: Ontwerp-Milieuvisie Ridderkerk 2006-2014 
 
 
1. Voorstel 
De ontwerp-Milieuvisie Rdiderkerk 2006-2014 wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad 
aangeboden. 
 
2. Aanleiding 
Hierbij treft u aan de ontwerp-Milieuvisie 2006-2014. Er is bewust gekozen voor het opstellen van 
een “Milieuvisie” en geen “Milieubeleidsplan”.Het doel van een Milieubeleidsplan is het op vrij 
gedetailleerde wijze uitwerken en vastleggen van alle aspecten van het gemeentelijk milieubeleid. 
De laatste jaren is Europees en landelijk gezien het milieubeleid echter zodanig in beweging, dat 
het niet doelmatig is het gemeentelijk milieubeleid in een al te gedetailleerd plan vast te leggen, 
omdat een dergelijk plan snel verouderd en achterhaald zou zijn. Verder worden gemeenten via 
nieuwe milieuwetgeving steeds meer verplicht voor de verschillende milieuthema’s, zoals geluid en 
lucht, afzonderlijke beleids- en uitvoeringsplannen te ontwikkelen, zoals een gemeentelijke geluid-
kaart, een geluidactieplan en een plan van aanpak luchtkwaliteit. 
Om bovengenoemde redenen is er voor gekozen een meer strategisch beleidsdocument op te 
stellen, namelijk een Milieuvisie. Hierin zijn de hoofdlijnen van het gemeentelijk milieubeleid  neer-
gelegd. De eerdergenoemde meer op uitvoering gerichte beleidinstrumenten zoals een gemeente-
lijke geluidkaart en een plan van aanpak luchtkwaliteit worden vervolgens binnen de kaders van dit 
nieuwe plan via afzonderlijke beleidsdocumenten ontwikkeld. 
 
3. Aspecten/Aanpak/Uitvoering 
Het voorontwerp-Milieuvisie is bij besluit van 2 mei 2006 conform de gemeentelijke Inspraak-
verordening zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode zijn tijdens een openbare 
informatieavond door derden opmerkingen gemaakt m.b.t. de nieuwe ontwerp-Milieuvisie. Deze 
opmerkingen hebben echter een meer algemeen karakter en hebben niet geleid tot aanpassing 
van de ontwerp-Milieuvisie. Het verslag van de betreffende informatieavond treft u aan bij de ter 
inzage liggende raadsstukken.  
Naar aanleiding van een gelijktijdig opgestarte interne inspraakprocedure zijn aan de Milieuvisie 
twee paragrafen toegevoegd over de thema’s water en groen.  
 
De ontwerp-Milieuvisie is alsvolgt opgebouwd. 
 
Inhoud van de ontwerp-Milieuvisie 
Hoofdstuk 2 Positionering gemeentelijke milieutaken. 
In hoofdstuk 2 zijn de missie en strategie van het gemeentelijke milieubeleid uitgewerkt.  
De gemeentelijke missie sluit aan bij de missie van het Nationaal Milieubeleidsplan -4, namelijk het 
werken aan 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. 
 
De missie wordt uitgewerkt via de volgende strategie: 
- Het realiseren en bewaken van een basismilieukwaliteit.  

Het gaat hier om het realiseren en bewaken van de basiskwaliteit zoals in wetgeving en 
rijksbeleid is vastgelegd en waar dus iedere burger recht op heeft.   

- Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling. 



 
 

  
Stedelijke Ontwikkeling 

Hiervoor is nodig dat milieu vroegtijdig participeert in nieuwe gemeentelijke ontwikkelingen, met als 
doel om duurzaamheidsaspecten (energie, duurzaam bouwen e.d.) in te kunnen brengen in nieuwe 
(ruimtelijke) plannen. Om verdere verbeteringen op milieugebied te bereiken, denk bijvoorbeeld 
aan het gescheiden inzamelen van afval, of het bevorderen duurzaam ondernemen bij de 
Ridderkerkse bedrijven, zal in de toekomst ook intensieve samenwerking nodig zijn met allerlei 
doelgroepen. 
 
Hoofdstuk 3 Thematisch Milieubeleid en Hoofdstuk 4 Gebiedsgericht milieubeleid. 
De nieuwe beleidsdoelen van het gemeentelijk milieubeleid zijn via twee sporen uitgewerkt, 
namelijk via themagerichte spoor zoals beschreven in hoofdstuk 3 en via gebiedsgerichte spoor 
zoals aangegeven in hoofdstuk 4. 
 
Het themagerichte milieubeleid is neergelegd in acht thema’s, namelijk afval, bodem, klimaatbeleid 
en duurzaam inrichten, externe veiligheid, geluid, lucht, water en groen. Voor deze thema’s zijn 
voor de lange termijn 2006-2014 de hoofddoelen aangegeven. Voor de middellange termijn 2006-
2010 zijn meer gedetailleerde milieudoelen geformuleerd, die ook zijn vertaald in projecten en 
activiteiten. Gelet op de zorgelijke milieusituatie in de gemeente op het gebied van geluid en lucht 
zullen deze thema’s speerpunten zijn bij de uitvoering van het toekomstige gemeentelijk 
milieubeleid. 
In hoofdstuk 4 wordt het in hoofdstuk 3 geformuleerde thematisch beleid uitgewerkt voor de 
verschillende gemeentelijke gebieden. Hierbij worden voor de gemeente de volgende gebiedstypen 
onderscheiden: centrumgebied, woongebied, bedrijfsterrein, gemengd gebied, buitengebied en 
natuur- en recreatiegebied. Het doel van gebiedsgericht milieubeleid is om milieubeleid tastbaar en 
helder te maken en beter te laten aansluiten bij beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening, en 
verkeer en vervoer waar al van oudsher wordt gewerkt met gebiedsgericht beleid. 
 
Hoofdstuk 5 Instrumenten, organisatie en middelen 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke beleidsinstrumenten worden ingezet en de wijze waarop 
deze beleidsinstrumenten worden ingezet, om de beleidsdoelen uit hoofdstuk 3 en 4 te bereiken. 
Tevens wordt ingegaan op de organisatorische aspecten, die relevant zijn voor het op goede wijze 
uitvoeren van de doelstellingen van de ontwerp-Milieuvisie. 
. 
4. Kosten/opbrengsten/dekking  
Uitgangspunt is dat de uitvoering van de Milieuvisie wordt gerealiseerd binnen de bestaande 
personele capaciteit van de sectie Milieu. Dit is mogelijk, omdat voor een belangrijk aantal projec-
ten uit de ontwerp-Milieuvisie, zoals uitvoering Klimaatbeleidsplan, het opstellen van geluidkaarten 
en -actieplannen en het opstellen van een externe veiligheidsvisie) externe financierings-
mogelijkheden via rijk en provincie aanwezig zijn en derhalve de mogelijkheid van externe 
ondersteuning is gewaarborgd. Voor een beperkt aantal projecten/activiteiten uit de visie zijn 
eenmalig dan wel structureel extra financiële middelen nodig. Deze extra financiële middelen 
worden opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2007-2010. 
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