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Openbaar

Geadviseerde beslissing raad
1. Kennis te nemen van het Actieplan Luchtkwaliteit 2018 – 2022.
2. Het college opdracht te geven de voorgestelde maatregelen in het Actieplan Luchtkwaliteit 2018 – 

2022 uit te voeren.
3. Het college opdracht te geven de financiële consequenties te verwerken in de 2e 

Tussenrapportage 2018 en de Begroting 2019.

Inleiding
Ridderkerk heeft vanaf 2007 een aantal maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren op 
het gebied van verkeer en vervoer (eigen wagenpark schoner, infrastructuur elektrische oplaadpalen, 
scherm A15/A38, vervoersmanagement voor bedrijven faciliteren, doorstroming verkeer) en 
communicatie (houtstook en open haarden, overleg met andere overheden). Regionale en 
(inter)nationale maatregelen hebben de grootste bijdrage geleverd aan de verbetering van de 
luchtkwaliteit in Ridderkerk. De bijdrage van de lokale maatregelen zit vooral ook in het bewust maken 
van de bewoners en het stimuleren om zelf maatregelen te nemen of mee te denken over lokale 
maatregelen. De uitgebreide bijdragen van de wijkoverleggen en het beleidsplatform NMD aan het 
ontwerp van dit actieplan laten zien dat dit aanslaat.
In 2016 wordt overal in Ridderkerk voldaan aan de gestelde wettelijke Europese normen! Maar 
Ridderkerk wil naar een zo gezond mogelijke luchtkwaliteit. De focus ligt hierbij op het voldoen aan de 
advieswaarden zoals gesteld door de World Health Organization (WHO).

Beoogd effect
Het creëren van een gezondere leefomgeving voor de inwoners van Ridderkerk. De focus ligt op het 
voldoen aan de advieswaarden zoals gesteld door de WHO. 

Relatie met beleidskaders 
Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2016-2020.
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Argumenten
1.1.  Dit actieplan geeft inzicht in de actuele situatie rondom de luchtkwaliteit in Ridderkerk.

Ook worden er maatregelen in beschreven, die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren.

2.1. De voorgestelde maatregelen hebben een groot draagvlak onder de organisaties die in de 
voorbereiding advies over de mogelijke maatregelen hebben uitgebracht.
Alle in het actieplan opgenomen maatregelen zijn door minimaal één organisatie ingebracht:
1. Verdere uitbreiding publiek laadnetwerk elektrische auto’s.
2. Waar mogelijk emissiearme voertuigen en machines in ons eigen wagenpark.
3. Stimuleren fietsgebruik en Openbaar Vervoer.
4. Minder en schonere houtstook.
5. Meer aandacht voor gevoelige bestemmingen bij ruimtelijke plannen.
6. Lobbyen met andere overheden voor verbetering van de luchtkwaliteit in Ridderkerk.
7. Communicatie.
8. Ondersteunen van het streven naar een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.
9. De aanschaf van meetapparatuur voor bewoners in Wijk West en Drievliet/’t Zand.
10. Extra bomen en groen.
11. Walstroom voor schepen bij laden en lossen aan de overslaghaven in Ridderkerk.
12. Extra inzetten om op de plek met de hoogste roet-emissie (Rijnsingel) deze emissie naar 

beneden te krijgen.
13. Samenwerking met Rijkswaterstaat en de Provincie om de aanleg van een geluidscherm bij 

het Oosterpark langs de A15 mogelijk te maken.

2.2. Zelf meten kan de bewustwording rond het belang van een goede luchtkwaliteit vergroten 
(maatregel 9). In Schiebroek/Hilligersberg is een project opgezet waarbij bewoners zelf meten en 
registreren. Het Beleidsplatform NMD en 3VOBiotoop stellen voor om eenzelfde project in 
Ridderkerk te realiseren. De gemeente financiert de aanschaf van de meters. De bewoners die 
meedoen meten, registreren, beheren en onderhouden de meters zelf.

2.3. Communicatie rond de gevolgen van houtstook is op dit moment de belangrijkste maatregel om 
de bewustwording over de nadelige effecten van houtstook te vergroten (maatregelen 4 en 7).
Eind 2017 is Ridderkerk de samenwerking met Alblasserdam en enkele andere Drechtsteden-
gemeenten gestart om een communicatie-campagne op te zetten.

2.4. Uitbreiding van het bomen- en groenareaal is één van de door het college overgenomen 
aanbevelingen uit het Rapport Groen voor Lucht Ridderkerk uit 2012 (maatregel 10).
In alle uitgebrachte adviezen wordt om meer bomen en groen gevraagd. Er is een duidelijke 
behoefte aan meer groen en bomen. Uitbreiding van het bomen- en groenareaal is ook een 
goede maatregel in verband met klimaatadaptie.

3.1. De financiële consequenties voor de begroting 2018 en verder worden geborgd.

Overleg gevoerd met 
Het Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid Ridderkerk, de Werkgroep Lucht en Geluid Wijk 
West, Wijkoverleg Drievliet/’t Zand en 3VOBiotoop hebben schriftelijke adviezen uitgebracht in de 
voorbereiding op het ontwerp van het actieplan. De schriftelijke adviezen van deze organisaties zijn 
samengevat in de bijlage Samenvatting adviezen actieplan Luchtkwaliteit. 

Kanttekeningen
N.v.t.
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Uitvoering/vervolgstappen 
Eenmalige maatregelen zoals de aanschaf van luchtmeters en de onderzoeken zullen zoveel 
mogelijk nog in 2018 worden uitgevoerd of opgestart. De structurele maatregelen worden opgenomen 
in het Milieu- en duurzaamheidsprogramma. De extra aanplant van bomen en groen zal in de 
betreffende beheerplannen worden opgenomen.

Evaluatie/monitoring 
Monitoring van de maatregelen wordt opgenomen in de jaarlijkse evaluatie van het Milieu- en 
duurzaamheidsprogramma en gerapporteerd aan college en raad. Monitoring van de verontreinigende 
stoffen vindt plaats met metingen en berekeningen. De metingen (Hogeweg en Nieuw Reijerwaard) 
worden elk kwartaal gerapporteerd aan de raad. De berekeningen worden opgenomen in de evaluatie 
na afloop van het actieplan.

Financiën 
Ter voorbereiding van de uitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit 2018 - 2022 is in 2018 een budget 
van €20.000 noodzakelijk. Dit budget wordt ingezet voor onderzoek naar effecten, financiering en 
uitvoerbaarheid van een aantal maatregelen. Voor de aanschaf van emissiemeters is in 2018 een 
eenmalig budget van €10.000 nodig. Voor de aanplant van extra bomen en groen en communicatie is 
vanaf 2019 jaarlijks een budget van €50.000 respectievelijk €5.000 nodig. De financiële gevolgen 
worden in de 2e tussenrapportage 2018 en begroting 2019 verwerkt.

Juridische zaken 
Tegen de vaststelling van het Actieplan luchtkwaliteit 2018-2022 is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
Dit programma bevat alleen voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg.

Duurzaamheid 
De maatregelen die leiden tot verbetering van de luchtkwaliteit zijn vaak dezelfde maatregelen die 
ingezet worden voor een duurzame samenleving.

Communicatie/participatie na besluitvorming 
In overleg met de Werkgroep Lucht en Geluid van Wijk West, Wijkoverleg Drievliet/’t Zand, 
3VOBiotoop en het Beleidsplatform NMD Ridderkerk zal gezocht worden naar personen die zelf willen 
meten en registreren met de meters die de gemeente beschikbaar wil stellen.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Actieplan Luchtkwaliteit 2018 – 2022 Ridderkerk
2. Nota van beantwoording zienswijzen Actieplan Luchtkwaliteit
3. Samenvatting adviezen Actieplan Luchtkwaliteit
4. Raadsbesluit
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