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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

Het doel is een duurzaam en milieubewust Ridderkerk, zoals genoemd in de 
structuurvisie van Ridderkerk, uitdaging 8. In Ridderkerk ervaren we de lasten van de 
ons omringende grootschalige infrastructuur: geluidshinder, luchtvervuiling en 
ruimtelijke versnippering van cultuurhistorische landschappen.  
 

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

De huidige milieuvisie 2006-2014 wordt vernieuwd en veranderd. Dit nieuwe 
beleidsdocument dient als basis voor alle documenten/plannen die uitgewerkt worden 
voor de verschillende milieuthema’s. In de nieuwe milieuvisie (hierna te noemen 
Milieuprogramma 2011-2014) wordt het begrip ‘schaalsprong’ verder uitgewerkt: de 
mogelijkheden om samen met andere overheden grensoverschrijdende 
milieuproblemen aan te pakken (zie ook kader). Tevens staat in het Milieuprogramma 
2011-2014 kort en eenvoudig voor elk milieuthema omschreven wat de huidige situatie 
is, welke wet- en regelgeving van toepassing is en welke doelen we binnen de 
gemeente Ridderkerk willen behalen (zie ook bijlage 1 - Concept inhoudsopgave). Deze 
doelen zullen daarna worden vertaald naar uitvoeringsprogramma’s. Tevens zal 
aandacht worden gegeven aan de financiële onderbouwing van de uitgaven en zal 
tweejaarlijks een evaluatie worden opgesteld. 
 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

De milieuvisie 2006-2014 is aan vernieuwing toe. De oorzaak is tweeledig. Aan de ene 
kant geven nieuwe wet- en regelgeving en andere prioriteiten voor de gemeente 
Ridderkerk hier aanleiding toe. De andere kant is het verwerken van ‘de schaalsprong’ 
in het nieuwe Milieuprogramma 2011-2014. Tot nog toe is ‘de schaalsprong’ een 
containerbegrip geweest zonder duidelijke inhoudelijke invulling. Deze inhoudelijke 
invulling moet een essentieel onderdeel vormen van het nieuwe Milieuprogramma 
2011-2014 (zie ook kader). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definitie schaalsprong 
 
Ridderkerk heeft te maken met gevolgen van de grootschalige infrastructuur om ons heen, 
met name op het gebied van geluidshinder en luchtvervuiling. Om deze problemen aan te 
pakken is in het verleden veel gecommuniceerd met ministeries van Verkeer en Waterstaat 
(V&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer (VROM) en met 
buurgemeenten. 
 
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 actievere 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. 
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waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

Het milieu staat momenteel hoog op de agenda, zowel bij de politiek als bij de inwoners 
van Ridderkerk.  Daarnaast is de milieuvisie aan vernieuwing toe: vigerende wet- en 
regelgeving hebben in sommige gevallen de gestelde doelen ingehaald. 
 

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 

Alle beleidsstukken milieu moeten straks gelinkt zijn aan het Milieuprogramma 2011-
2014, zowel op basis van de inhoud als lay-out. Zo bevorderen we de samenhang in 
het milieubeleid. Ook moet meer duidelijkheid komen over de financiële consequenties 
van de gestelde doelen: geen doelen zonder dekking. 
 

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 

In het Milieuprogramma 2011-2014 komen de doelen te staan van het nieuw te voeren 
milieubeleid (wat zijn deze doelen en hoe kunnen deze doelen verwezenlijkt worden). 
Het milieuprogramma bevat vooral beleidsdoelen. 
Deze doelen worden, per milieuthema, uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. Te 
denken valt dan aan de actieplannen lucht en geluid, bodembeleid e.d. In de 
uitvoeringsprogramma’s worden technische en onderzoeksmaatregelen opgenomen. 
De uitvoeringsprogramma’s vallen buiten de kaders van dit project. 
 

planning PFH overleg: dinsdag 12 oktober (week 41) 
Naar college b&w: dinsdag 19 oktober (week 42) 
Startnotitie voor besluitvorming naar de raad: donderdag 25 november (week 47) 
Eindproduct: tweede kwartaal 2011 
 

wie doet er mee?  
(participatie) 

Beleidsveld Milieu is trekker van het project. 
Verder wordt afhankelijk van het thema inzet gevraagd van: 
- het beleidsveld RO 
- het beleidsveld Verkeer 
- Proces Beheer & Uitvoering 
- DCMR 
- BAR-collegae - bij het opstellen van het milieuprogramma worden de collegae van 

Barendrecht en Albrandswaard betrokken 
- Andere overheden 
- Beleidsplatform Natuur, Milieu & Duurzaamheid 
Het is belangrijk dat het Milieuprogramma wordt gedragen door alle beleidsvelden, 
zodat de gestelde doelen ook realistisch zijn. 
 
Uw raad is het bevoegd orgaan om het milieuprogramma vast te stellen. Om de 
standpunten van uw fracties mee te nemen, wordt een inventarisatie gemaakt van 
milieuparagrafen uit de verkiezingsprogramma’s. 
 
Het conceptrapport van het Milieuprogramma 2011-2014 zal, conform het 
afwegingskader participatie, worden voorgelegd aan het Beleidsplatform Natuur, Milieu 
en Duurzaamheid. Eventuele aanvullingen kunnen dan meegenomen worden. 
 

communicatie Nadat de startnotitie is vastgesteld zal het milieuprogramma worden opgesteld. Een 
conceptversie zal met het Beleidsplatform Natuur, Milieu & Duurzaamheid worden 
besproken. Na vaststelling van het milieuprogramma zal het milieuprogramma worden 
aangeboden aan alle participanten. Daarnaast zal het worden gepubliceerd op internet. 
 

evaluatie De huidige milieuvisie wordt geëvalueerd. De evaluatie vormt een onderdeel van het 
nieuwe Milieuprogramma. 
Tweejaarlijks wordt het nieuwe Milieuprogramma geëvalueerd middels een voortgangs-
rapportage. 
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wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

Uren personeel 
Milieu: 140 uur (2*60 uur voor beleidsmedewerkers, 20 uur voor beleidsondersteuning) 
Andere beleidsvelden: 30 uur (10 uur per beleidsveld) 
 
Kosten 
€ 5.000,- voor vormgeving en bijeenkomsten. Dekking wordt gevonden binnen het 
budget uitvoering milieubeleid. 
 

heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Het vernieuwen van de milieuvisie 2006-2014 naar het Milieuprogramma 2011-2014 
heeft ruim voldoende draagvlak, zowel intern als extern. Het milieubeleid van de 
gemeente Ridderkerk wordt op deze manier veel uniformer en inzichtelijker gemaakt. 
 

bijlagen Bijlage 1 - Concept inhoudsopgave Milieuprogramma 2011-2014 
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Bijlage 1 - Concept Inhoudsopgave Milieuprogramma 2011-2014 
 
 
1. Inleiding 
 
2. Evaluatie Milieuvisie 2006-2014 
 
3. Hoe kijken we naar Ridderkerk als geheel (helikopterview) 
 
4. Thematische opzet 

 
4.1. Bodem 
Situatieschets 
Vigerende wet- en regelgeving 
Doelstellingen 2014 
Maatregelen 
 
4.2. Lucht  
Situatieschets 
Vigerende wet- en regelgeving 
Doelstellingen 2014 (incl. doelstellingen uit nieuwe actieplan lucht) 
Maatregelen 
 
4.3. Geluid 
Situatieschets 
Vigerende wet- en regelgeving 
Doelstellingen 2014 
Maatregelen 
 
4.4. Klimaat en energie 
Situatieschets (incl. regionale klimaatagenda SLOK) 
Vigerende wet- en regelgeving 
Doelstellingen 2014 
Maatregelen 
 
4.5. Externe veiligheid 
Situatieschets 
Vigerende wet- en regelgeving 
Doelstellingen 2014 
Maatregelen 
 
4.6. Educatie en communicatie 
Situatieschets 
Vigerende wet- en regelgeving 
Doelstellingen 2014 
Maatregelen 
 

5. DCMR 
Focus op de werkzaamheden die de DCMR verricht voor de gemeente 
 
6. Adviesrol milieubeleidsmedewerkers 


