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Samenvatting

De afgelopen jaren is er al veel bereikt ten aanzien van de luchtkwaliteit in Ridderkerk. Maar, omdat er 
zelfs onder de grenswaarden nog gezondheidsrisico’s zijn, wil Ridderkerk verder gaan dan alleen 
voldoen aan de normen. Het streven is om de advieswaarden te halen zoals gesteld door de World 
Health Organization (WHO). In dit kader vindt er een actualisatie plaats van het Actieplan 
Luchtkwaliteit 2011-2014. De insteek van het nieuwe Actieplan ligt op het verder verbeteren van de 
lokale luchtkwaliteit om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen. De focus ligt hierbij op het 
voldoen aan de advieswaarden zoals gesteld door de WHO en daarmee het beschermen van 
kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen. 

Naast de belangrijke componenten fijnstof en stikstofdioxide wordt ook aandacht besteed aan roet. De 
belangrijkste lokale bronnen voor deze luchtverontreinigende stoffen zijn wegverkeer en houtrook 
afkomstig van huishoudens. Deze stoffen hebben allen gezondheidsrisico’s vooral voor de kwetsbare 
leden van de samenleving. 

Voor het jaar 2016 wordt bij de monitoringslocatie aan de Hogeweg in Ridderkerk voor de 
componenten fijnstof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) voldaan aan de grenswaarden zoals 
gesteld door Europa. Ook de advieswaarden zoals gesteld door de WHO worden op dit meetpunt voor 
bijna alle stoffen gehaald. Enkel voor PM2,5 wordt nog niet voldaan aan de advieswaarde.

Uit de berekeningen van de Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)-monitor blijkt 
dat in 2016 aan de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5) op alle 
berekenpunten wordt voldaan. De advieswaarde van de WHO voor fijnstof (PM10) wordt op 99% van 
de berekenpunten (met een woning binnen 50 meter van het berekenpunt) gehaald. De advieswaarde 
voor fijnstof (PM2,5) wordt niet gehaald. Deze advieswaarde wordt met 8 tot 22% overschreden voor 
fijnstof (PM2,5). Verkeer en vervoer en de huishoudens zijn belangrijke bronnen voor fijnstof (PM2,5) in 
Ridderkerk. Voor roet is geen grenswaarde of advieswaarde vastgesteld. Lokaal verkeer en houtstook 
zijn de belangrijkste bronnen voor roet in Ridderkerk.

In onderstaande tabel een samenvatting van de meting (2016) en de berekeningen (2016).

norm WHO-advies-
waarde

Hogeweg 
gemeten

NSL berekend laagste* NSL berekend 
hoogste*

NO2 
jaargemiddelde

40 µg/m3 - 37,6 µg/m3 21,6 µg/m3 Mauritsweg 33,2 µg/m3

Populierenlaan
NO2 
uurgemiddelde

200 µg/m3/ max 18 uur - 1 uur - -

PM10 40 µg/m3 20 µg/m3 18,0 µg/m3 17,8 µg/m3
Noldijk**

20,3 µg/m3

Rijnsingel

PM10 aantal dagen 
overschrijding

50 µg/m3/ max 35 
dagen

- 1 dag 6 dagen
Noldijk

8 dagen
Rijnsingel

PM2,5 25 µg/m3

(2020 streef 18 µg/m3)
10 µg/m3 12,9 µg/m3 10,8 µg/m3

Noldijk
12,2 µg/m3

Benedenrijweg
EC (roet) - - - 0,8 µg/m3

Mauritsweg
1,2 µg/m3

Rijnsingel

* berekenpunten met een woning binnen 50 meter; 
** 99% van de berekenpunten voldoet aan de WHO-advieswaarde.

In de periode 2010 – 2016 is, op basis van de metingen en de berekeningen, de gemiddelde 
stikstofdioxide-concentratie in Ridderkerk met ca. 10 - 15 % afgenomen en de fijnstof-concentratie 
(PM10 en PM2,5) met ca. 20 - 30%. 
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In dit Actieplan zijn daarom acties geformuleerd, gericht op de belangrijkste bronnen, om ook voor 
fijnstof (PM2,5) de WHO advieswaarde te halen en de emissie van roet omlaag te brengen:
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 hout stook.
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 plek met hoogste roet-emissie (Rijnsingel) deze emissie naar beneden 

krijgen.
13. Samenwerking met Rijkswaterstaat en de Provincie om de aanleg van een geluidscherm A15 

bij Oosterpark mogelijk te maken.
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1. Inleiding

Sinds jaar en dag is er in Ridderkerk al aandacht voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Het laatste 
Actieplan dat is opgesteld in 2014 heeft daaraan bijgedragen. In 2016 wordt overal in Ridderkerk 
voldaan aan de gestelde wettelijke Europese normen! 
Maar de wens is dat de luchtkwaliteit in Ridderkerk zo gezond mogelijk is. De inzet van de gemeente 
is dan ook niet om te stoppen met het verder verbeteren van de luchtkwaliteit: 

hoe verder onder de norm, hoe gezonder!

Daarom vindt er een actualisatie plaats van het afgelopen Actieplan Luchtkwaliteit 2011- 2014. In dit 
nieuwe Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022 wordt weergegeven wat de huidige stand van zaken is in 
onze gemeente, afgezet tegen de wettelijke normen. Met deze kennis en informatie zijn maatregelen 
bedacht die van positieve invloed zijn op de luchtkwaliteit. Nieuw in dit Actieplan is de focus op de 
uitstoot van roet, veroorzaakt door huishoudens en het lokale wegverkeer. Roet is een vorm van 
fijnstof die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt, omdat het in verband wordt gebracht met 
negatieve gezondheidseffecten. Voor roet is er geen norm of advieswaarde. Nieuw in dit Actieplan is 
ook de aandacht voor de kwetsbare groepen in de samenleving die gevoeliger zijn voor de 
luchtkwaliteit.

Doelstelling
Dit Actieplan heeft als doel om te voldoen aan de advieswaarden zoals gesteld door de WHO en 
daarmee te komen tot een betere bescherming van de inwoners in Ridderkerk. Voorts sluit dit 
Actieplan aan bij het Milieu-en duurzaamheidsprogramma 2016-2020 en de Omgevingsvisie 
Ridderkerk. Door een lokale aanpak wordt een duurzaam en milieubewust Ridderkerk gecreëerd.

Afbakening 
Bij de beoordeling van de luchtkwaliteit wordt gekeken naar de lokale beïnvloedingsruimte van de 
gemeente en de belangrijkste lokale bronnen. Hierbij wordt getoetst aan stoffen waarvoor normen 
bestaan zoals stikstofdioxide en fijnstof. Voor analyses van de gezondheidseffecten van 
luchtvervuiling door het lokale wegverkeer zijn beide stoffen echter minder geschikt. Roet daarentegen 
is een aanvullende maat om deze gezondheidseffecten weer te geven. Daarom richten wij ons in dit 
Actieplan naast de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5) ook op roet.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de luchtkwaliteit met de belangrijkste verontreinigende stoffen in relatie tot de 
gezondheid beschreven. In hoofdstuk 3 ligt de nadruk op de huidige situatie in Ridderkerk en in 
hoofdstuk 4 wordt weergegeven welke acties de gemeente gaat ondernemen om de advieswaarden 
van de WHO te halen. 
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2. Luchtkwaliteit: verontreinigende stoffen en hun gezondheidseffecten

Dit hoofdstuk gaat over het begrip luchtkwaliteit en hoe luchtverontreiniging ontstaat. Hierbij 
wordt ingegaan op de belangrijkste verontreinigende stoffen in de lucht. Tot slot worden de 
belangrijkste gezondheidseffecten ten gevolge van deze verontreinigende stoffen opgesomd.

2.1 Luchtkwaliteit 
Luchtkwaliteit geeft de mate van afwezigheid van luchtvervuiling aan. Dit kan buiten, in de openlucht 
zijn, of binnen, in een woning of gebouw. De luchtkwaliteit is afhankelijk van de aanwezigheid van 
stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Stof in de lucht bestaat uit bestanddelen die deels van natuurlijke oorsprong zijn en deels in de 
atmosfeer zijn gekomen door menselijk handelen. Gedeeltelijk komen luchtvervuilende stoffen 
‘overgewaaid’ vanuit het buitenland (“grensoverschrijdende achtergrond”). Alle bronnen in Nederland 
zorgen samen voor de “nationale achtergrond”. De extra uitstoot aan luchtverontreinigende stoffen in 
de stedelijke gebieden is de “stedelijke achtergrond”. Daarnaast zijn er langs straten vooral “pieken” 
als gevolg van een lokale bijdrage van verkeer. Opgeteld leiden de lokale (piek)emissies, de nationale 
achtergrond en de grensoverschrijdende achtergrond lokaal tot hoge concentraties. Een schematisch 
overzicht van de herkomst van fijnstof en stikstofdioxide(NO2) voor de verschillende schaalniveaus, 
wordt weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1: Herkomst concentraties fijnstof en stikstofdioxide in stedelijk gebied met een illustratie van de lokale invloed van 
verkeerswegen. (Bron: RIVM, 2005)

2.2 Verontreinigende stoffen
Luchtverontreiniging bestaat uit een mengsel van stoffen. De belangrijkste stoffen die de lucht 
vervuilen zijn fijnstof en stikstofdioxiden. 

Stikstofdioxide (NO2)
Stikstofdioxide is een verbinding van stikstof en zuurstof en wordt vaak gebruikt als een indicator om 
de bijdrage van het verkeer aan luchtverontreiniging te meten. Daarnaast is NO2 ook een 
verantwoordelijk voor de vorming van ozon op leefniveau en speelt het een rol bij de vorming van 
fijnstof. De belangrijkste bronnen zijn verkeer, industrie en energiecentrales. 
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Fijnstof en roet (EC)
Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine, met het blote oog onzichtbare, deeltjes die in de lucht 
zweven. Deze deeltjes verschillen in oorsprong, grootte en samenstelling. Fijnstof kan gedefinieerd 
worden als: 
PM10: ‘grof’ fijnstof. Dit zijn deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer* (μm). Een menselijk 
haar is 5 keer zo dik. 
PM2,5: ‘fijn’ fijnstof met een diameter kleiner dan 2,5 μm. PM2,5 bestaat vooral uit deeltjes die ontstaan 
bij verbrandingsprocessen, zoals roetdeeltjes bij dieselmotoren. 
Roet: Dit zijn deeltjes, die het materiaal waarop ze terechtkomen zwart kleuren. Andere termen 
hiervoor zijn zwarte rook of elementair koolstof (EC). Roet ontstaat bij onvolledige verbranding. 
PM0,1: ultrafijnstof. Dit zijn deeltjes met een diameter kleiner dan 0,1 μm.

Figuur 2.1: Vergelijking fijnstof in de lucht met een menselijk haar

Bijna 75- 80% van de hoeveelheid fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door menselijk handelen onder 
andere door de industrie, transport, landbouw en huishoudens. De relatieve bijdrage van huishoudens 
neemt de afgelopen jaren steeds meer toe. De uitstoot van huishoudens bestaat uit een scala aan 
schadelijke stoffen, vooral benzeen, roet en fijnstof in de vorm van PM2,5. In onderstaande grafiek is de 
relatieve toename van het aandeel van de huishoudens in de emissie van fijnstof (PM2,5) duidelijk 
zichtbaar. Het aandeel van de huishoudens is gestegen van ongeveer 10% in 1990 naar ongeveer 
25% in 2015.
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Figuur 2.2: Emissie fijnstof (PM2,5)

2.3 Gezondheidseffecten
Inademing van vervuilde lucht kan tot gezondheidsklachten leiden. Fijnstof is voor de gezondheid het 
belangrijkste onderdeel van luchtverontreiniging. Hoe kleiner de deeltjes hoe ernstiger de gevolgen 
voor de gezondheid. Ook de samenstelling van de deeltjes is van belang. 
Luchtverontreiniging wordt in verband gebracht met diverse gezondheidsklachten. Het gaat 
voornamelijk om luchtwegklachten, zoals hoesten, piepen en kortademigheid. Door 
luchtverontreiniging kunnen mensen ook last krijgen van geprikkelde/geïrriteerde ogen. En het kan 
effect hebben op hart- en bloedvaten. Er zijn namelijk stoffen in de buitenlucht die na inademen 
kunnen bijdragen aan vaatvernauwing, bloedklontering en een verstoorde hartslag. 

Luchtverontreiniging kan bij iedereen tot klachten leiden, maar vooral bij kwetsbare groepen in het 
bijzonder kinderen, ouderen en mensen die al luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten hebben. 
Deze kwetsbare groepen worden met het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) 
beschermd. Dit besluit richt zich op mensen die verhoogd gevoelig zijn voor fijn stof en stikstofdioxide 
en verblijven binnen een zone van 50 meter gerekend langs een provinciale weg en 300 meter langs 
een autosnelweg. In het Besluit zijn scholen, kinderdagverblijven, en bejaarden-, verzorgings-en 
verpleeghuizen als gevoelige bestemming aangeduid. Door luchtverontreiniging kunnen de klachten 
verergeren. 

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD ‘en) in Nederland adviseren1 om altijd en voor 
alle gevoelige bestemmingen ongeacht de ter plaatse heersende concentratie, rekening te houden 
met de in het Besluit gevoelige bestemmingen aangegeven afstanden. Daarom is het ook nodig langs 
drukke, lokale wegen de kwetsbare groepen extra te beschermen tegen mogelijke effecten van 
luchtverontreiniging.

Luchtverontreiniging verlaagt ook de verwachte levensduur. Ook als voldaan wordt aan de wettelijke 
normen en grenswaarden, kunnen gezondheidseffecten optreden. Daarom zijn er geen veilige niveaus 
van luchtverontreiniging aan te wijzen waarbij geen gezondheidseffecten optreden.

1 GGD-richtlijn medische milieukunde: luchtkwaliteit en gezondheid. Rapport 609330008/2008
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2.4 Grenswaarden en advieswaarden
De Europese Unie (EU) heeft grenswaarden voor verschillende stoffen vastgesteld. Bij (dreigende) 
overschrijding van deze grenswaarden is het verplicht maatregelen te nemen om onder deze 
grenswaarden te blijven. De WHO adviseert voor fijnstof op basis van gezondheidsstudies een 
maximale concentratie die veel lager is dan de EU-grenswaarden.

De voor bovengenoemde stoffen geldende grens- en advieswaarden zijn in tabel 2.1 weergegeven. 

Tabel 2.1: Grenswaarden voor de belangrijkste verontreinigende stoffen op lokaal niveau
Component Middelingstijd EU-grenswaarde WHO-advieswaarde

Stikstofdioxide (NO2) Jaargemiddelde 40 µg/m3
-

Stikstofdioxide (NO2) Uurgemiddelde, 
maximaal 18 
overschrijdingen per jaar

200 µg/m3 -

Fijn stof (PM10)
Jaargemiddelde 40 µg/m3 20 µg/m3

Fijn stof (PM10)
Daggemiddelde, 
maximaal 35 
overschrijdingen per jaar*

50µg/m3 -

Fijn stof (PM2,5) Jaargemiddelde 25 µg/m3

18 µg/m3 (2020)**
10 µg/m3

Roet (EC) Jaargemiddelde -*** -***

*De daggemiddelde grenswaarde is voor PM10 belangrijker dan de jaargemiddelde grenswaarde van 
40 µg/m3. Want de daggemiddelde grenswaarde komt ongeveer overeen met 32 µg/m3 
jaargemiddeld. 
**De blootstellingsconcentratie waaraan de stedelijke bevolking wordt blootgesteld (op basis van 
metingen stedelijke achtergrondlocaties). Voor 2020 geldt een streefwaarde van 18 μg/m3.
***Voor roet in buitenlucht bestaat (nog) geen EU-grenswaarde of advieswaarde van de WHO. 
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3. Situatie in Ridderkerk

Hoofdstuk 3 beschrijft de situatie in Ridderkerk. Hierbij wordt ingegaan op de relevante 
verontreinigende stoffen en op de bronnen van deze luchtverontreinigingen in de gemeente. 
Tot slot wordt de luchtkwaliteit in beeld gebracht met de resultaten van metingen en 
berekeningen.

3.1 Huidige situatie
De luchtkwaliteit in Ridderkerk wordt bepaald door verschillende stoffen uit meerdere bronnen. De 
grootste lokale bronnen van luchtverontreiniging in Ridderkerk zijn het verkeer op de snelwegen 
(A15/A16) en de lokale wegen en de huishoudens. Sinds 1 juli 2004 wordt aan de Hogeweg in 
Ridderkerk de luchtkwaliteit gemeten door de DCMR. Aan de Hogeweg worden de stoffen 
stikstofdioxide (NO2), stikstofmonoxide (NO), fijnstof (PM10 en PM2,5) en ozon (O3) gemonitord. 
Vanwege de ligging van Ridderkerk langs de A15 en A16 maakt het meetpunt onderdeel uit van het 
landelijke meetnetwerk van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Naast de gemeten luchtkwaliteit worden er ook berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen worden 
uitgevoerd in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is 
in 2009 door de Nederlandse overheid opgesteld om op tijd te kunnen voldoen aan de grenswaarden 
zoals gesteld door de EU. 

3.2 Gemeten luchtkwaliteit in Ridderkerk
In tabel 3.1 zijn de gemeten waarden van het meetpunt Hogeweg opgenomen voor de diverse stoffen 
over 2015 en 2016. Alle stoffen laten over 2016 een beter beeld zien dan over 2015.

Tabel 3.1 Gemeten luchtkwaliteit in Ridderkerk, meetpunt Hogeweg
Component Grenswaarde Advieswaarde 

WHO
Waarde in 
2015

Waarde in 
2016

Fijn stof (PM10) Jaargemiddelde 
in µg/m3

40 20 18,9 18

Fijn stof (PM10) Aantal dagen 
daggemiddelde 
hoger dan 50 
µg/m3

35 - 8 1

Fijn stof (PM2,5) Jaargemiddelde 
in µg/m3

25 10 12,9 12,3

Stikstofdioxide Jaargemiddelde 
in µg/m3

40 - 38,7 37,6

De gemeten waarden op het meetpunt Hogeweg voldoen zowel in 2015 als in 2016 aan de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit. De advieswaarde van de WHO voor fijnstof (PM10) wordt wel 
gehaald, de advieswaarde voor fijnstof (PM2,5) wordt met 23 % overschreden.
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Naast het meetstation bij Ridderkerk staan er in de Rijnmond regio nog enkele andere meetstations. 
Rotterdam Overschie is er daar een van. Daarnaast zijn er nog 4 stads achtergrondstations 
(Schiedam, Hoogvliet, Maassluis en Zwartewaalstraat). Het gemiddelde van deze 4 stations vormt het 
Rijnmond station. In de volgende 2 figuren worden deze stations, Ridderkerk, Overschie en het 
Rijnmond station met elkaar vergeleken. 

Figuur 3.1 Trend NO2-jaargemiddelde Ridderkerk, Overschie en Rijnmond

Het NO2- jaargemiddelde vertoont sinds het begin van de metingen een langzaam dalende trend van 
gemiddeld 1,2 µg/m3 per jaar. 

Figuur 3.2 Trend PM10-jaargemiddelde Ridderkerk, Overschie en Rijnmond

Het jaargemiddelde voor PM10 vertoont ook een dalende lijn sinds het begin van de metingen in 2004. 
Toen werd er gemiddeld 32 µg/m3 per jaar gemeten, in 2016 is dat gedaald naar 18 µg/m3 per jaar.
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3.3 Berekende luchtkwaliteit in Ridderkerk
Het Nationaal Saneringsprogramma Lucht (NSL) in 2009 van start gegaan. De NSL-monitor kan door 
iedereen geraadpleegd worden (www.nsl-monitoring.nl). De NSL-monitor toont kaartmateriaal en er 
kan ook een databestand met alle berekende resultaten van een groot aantal rekenpunten verspreid 
over Ridderkerk worden gedownload. In figuur 3.3 t/m 3.6 staat het kaartmateriaal voor de 
componenten fijnstof, stikstofdioxiden en roet over het jaar 2016.

Figuur 3.3 Fijnstof PM10 Ridderkerk (NSL monitor)

In figuur 3.3 zien we de berekende resultaten voor PM10 voor Ridderkerk. Uit deze figuur wordt 
duidelijk dat we overal ruim voldoen aan de norm (40 µg/m3), er wordt minder dan 35 µg/m3 berekend. 
Uit het databestand van de NSL-monitor blijkt dat de hoogst berekende waarde op een punt, binnen 
50 meter van een woning, op de Rijnsingel 20,3 µg/m3 bedraagt. De laagst berekende waarde 
bedraagt 17,8 µg/m3 op de Noldijk. Uit het databestand blijkt verder dat 99% van de berekenpunten 
voldoen aan de WHO-advieswaarde van 20 µg/m3.

Volgens het databestand wordt de norm van 35 dagen voor een daggemiddelde hoger dan 50 µg/m3 
nergens in Ridderkerk overschreden. Het hoogste aantal dagen dat de berekende waarde hoger is 
dan 50 µg/m3 bedraagt in 2016 8 dagen aan de Rijnsingel. Het laagste aantal dagen is berekend aan 
de Noldijk (6 dagen).
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Figuur 3.4 Fijnstof PM2,5 Ridderkerk (NSL monitor)

Figuur 3.4 laat de berekende resultaten zien voor PM2,5 voor Ridderkerk. Uit deze figuur wordt duidelijk 
dat we voor PM2,5  overal voldoen aan de norm. 
Uit het databestand van de NSL-monitor blijkt dat de hoogst berekende waarde op een punt, binnen 
50 meter van een woning, op de Benedenrijweg 12,2 µg/m3 bedraagt. De laagst berekende waarde 
bedraagt 10,8 µg/m3 op de Noldijk. De streefwaarde voor 2020 van 18 µg/m3 wordt in heel Ridderkerk 
gehaald. De advieswaarde van 10 µg/m3 van de WHO wordt met 8 tot 22% overschreden en nergens 
in Ridderkerk gehaald.
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Figuur 3.5 Stikstofdioxide (NO2) Ridderkerk (NSL monitor)

Figuur 3.5 laat de berekende resultaten zien voor stikstofdioxide voor Ridderkerk. Er zijn geen 
overschrijdingen van de norm.
Uit het databestand van de NSL-monitor blijkt dat de hoogst berekende waarde op een punt, binnen 
50 meter van een woning, op de Populierenlaan 33,2 µg/m3 bedraagt. De laagst berekende waarde 
bedraagt 21,6 µg/m3 op de Mauritsweg.
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Figuur 3.6 Roet (EC) Ridderkerk (NSL monitor)

In figuur 3.6 zien we de berekende resultaten voor roet (EC) voor Ridderkerk. In de NSL-monitor wordt 
aangegeven dat de waarden voor roet nog zeer indicatief zijn. Voor roet is er nog geen norm of 
advieswaarde van de WHO vastgesteld. Uit het databestand van de NSL-monitor blijkt dat de hoogst 
berekende waarde op een punt binnen 50 meter van een woning, op de Rijnsingel 1,2 µg/m3 
bedraagt. De laagst berekende waarde bedraagt 0,8 µg/m3 op de Mauritsweg. 

3.4 Terugblik op de Actieplannen Luchtkwaliteit (periode 2007 – 2017)
Sinds 2007 is Ridderkerk gericht bezig met het verbeteren van de luchtkwaliteit. Een behoorlijk aantal 
maatregelen is in deze periode uitgevoerd of wordt nog steeds toegepast.
Hieronder een korte opsomming:

- Maatregelen op gebied van verkeer en vervoer.
 Maatregelen gericht op doorstroming (Rotterdamseweg) en een betere verkeers-circulatie 

in het centrum.
 Faciliteren elektrisch rijden met infrastructuur oplaadpalen.
 Samen Bereikbaar: project voor ondernemers om autogebruik te verminderen.
 Band op Spanning: autogebruikers kunnen bandenspanning gratis testen.
 Duurzaam Vervoer: ouders van schoolkinderen wordt gevraagd de auto een week lang 

niet te gebruiken om de kinderen naar school te brengen.
 Vervanging gemeentelijk wagenpark door schone voertuigen.
 Plaatsen scherm langs A15.
 Vervoersscans voor bedrijven.

- Maatregelen op het gebied van communicatie.
 Voorlichting over houtstook en het gebruik van openhaarden.
 Overleg met overheden, regio-gemeenten en andere partijen zoals Rijkswaterstaat en 

waterschap.
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3.5 Conclusie meten en berekenen
Stikstofdioxide en fijnstof (PM10) laten gestaag een dalende lijn zien. Voor fijnstof (PM10) wordt op 99% 
van de berekenpunten (met een woning binnen 50 meter van het berekenpunt) aan de advieswaarde 
van de WHO voldaan. Ook voor fijnstof (PM2,5) is er volgens het databestand van de NSL-monitor een 
dalende lijn te zien. Ten opzichte van 2013 is er een afname van 2 tot 3 µg/m3. Maar er is nog steeds 
een overschrijding van 8 tot 22 % van de WHO-advieswaarde. Voor roet is er geen advieswaarde. 

Vergelijking met voorgaande jaren is beperkt tot 2014. Hierbij geldt nogmaals de opmerking dat de 
berekende waarden voor roet nog zeer indicatief zijn. Wel wordt duidelijk dat de aandacht zich zeker 
moet richten op de fijnste fractie fijnstof (PM2,5) en roet. Uit figuur 2.2 blijkt dat verkeer en huishoudens 
belangrijke bronnen zijn voor fijnstof (PM2,5). Hetzelfde geldt voor roet.
Sinds 2004 is de gemiddelde stikstofdioxide-concentratie met ca. 20 – 30 % gedaald en de fijnstof-
concentratie met ca. 10 – 15 %.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor wegverkeer en huishoudens als het gaat om de emissies 
van fijnstof (PM2,5) en roet? 

Voor het wegverkeer geldt dat de normen voor uitstoot steeds strenger worden. Er is een duidelijke 
ontwikkeling naar minder uitstoot die door regelgeving wordt geborgd. Parallel daaraan is de 
ontwikkeling naar elektrisch rijden op gang gekomen.
Voor huishoudens is daarentegen weinig of geen regelgeving op de emissies van bijvoorbeeld 
houtstook of het gebruik van vuurkorven etc. Huishoudens vormen daarmee een belangrijke 
doelgroep in dit Actieplan.
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4. Doel en acties
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke doelstelling de gemeente Ridderkerk nastreeft. Om 
deze doelstelling te realiseren zijn een 8-tal acties bedacht. Ook wordt aandacht besteed aan 
enkele acties die zelf ondernomen kunnen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren.

4.1 Doel
De gemeente streeft naar een gezonde leefomgeving en heeft de ambitie om de WHO-advieswaarden 
te halen. In de gemeente Ridderkerk worden de grenswaarden niet meer overschreden en overal 
wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. De advieswaarden van de WHO voor fijnstof en roet 
worden niet gehaald. Het streven van dit Actieplan is: hoe lager onder de normen, hoe beter. In het 
kader hiervan zijn acties geformuleerd die binnen de invloedsfeer liggen van de gemeente.

4.2 Acties 2018 – 2022
De volgende acties zijn geformuleerd:
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 hout stook.
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 plek met hoogste roet-emissie (Rijnsingel) deze emissie naar beneden 

krijgen.
13. Samenwerking met Rijkswaterstaat en de Provincie om de aanleg van een geluidscherm A15 

bij Oosterpark mogelijk te maken.

Wat de precieze effecten van de voorgestelde acties op de luchtkwaliteit zullen zijn, is niet nauwkeurig 
vast te stellen. Ook landelijke maatregelen hebben effect op de luchtkwaliteit in Ridderkerk. Door 
jaarlijks te monitoren moet duidelijk worden dat de dalende lijn voor de verschillende stoffen zich 
doorzet.

Hierna volgt een uitgebreidere beschrijving van de acties.
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ACTIE     1    Verdere uitbreiding publiek laadnetwerk elektrische auto's
Toelichting De vraag naar oplaadpunten voor elektrische auto’s in de 

openbare ruimte zal de komende jaren naar verwachting sterk 
(door)groeien. In 2016 heeft de gemeente een contract 
afgesloten met Allego. Inwoners kunnen nu zelf een laadpaal 
aanvragen via openbaarladen.nl. Gekeken wordt of er ook 
mogelijkheden zijn om strategische laadpalen, snel laders of 
laadpleinen te realiseren.

Effect op de luchtkwaliteit Een elektrische auto emitteert lokaal geen of nauwelijks 
verontreinigende stoffen. Een elektrische auto draagt dus bij aan 
een verbetering van de luchtkwaliteit.

Financiën De laadpalen worden door de marktpartij Allego geplaatst. De 
kosten voor de gemeente zijn daardoor minimaal.

ACTIE    2     Waar mogelijk emissiearme voertuigen en machines in ons eigen wagenpark
                     (elektrisch)
Toelichting De gemeente streeft ernaar om, bij vervanging van een 

voertuig, deze te vervangen door een elektrisch voertuig. Dit 
kan niet bij alle voertuigen waar de gemeente gebruik van 
maakt. De inzet is dit te doen waar mogelijk. De gemeente wil 
via investeringen in het eigen wagenpark het goede voorbeeld 
geven. 

Effect op de luchtkwaliteit De potentiële bijdrage van dit project aan de algehele 
milieuverbetering is vanwege de
relatieve omvang beperkt. De bijdrage als voorbeeldfunctie van 
de gemeente - ook als werkgever - is wezenlijk.

Financiën Financiering vanuit regulier vervangingsbudget.
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ACTIE 3       Stimuleren fietsgebruik en Openbaar Vervoer
Toelichting De Omgevingsvisie Ridderkerk stelt de fiets centraal in het vervoer 

binnen Ridderkerk. In het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie 
worden de voorgenomen ontwikkelingen beschreven die deze 
ambitie moeten helpen verwezenlijken.
Lopende projecten:

Samen Bereikbaar: een project voor mobiliteit bij ondernemers. Een 
externe adviseur is met ondernemers aan de slag met het doel 10% 
minder autoverkeer in de spits.

Natuur Milieu Duurzaamheids Educatie:
- jaarlijks via de scholen aandacht aan Duurzaam Vervoer: 

een week lang de ouders van de lagere schooljeugd vragen 
hun auto te laten staan en hun kinderen lopend of fietsend 
naar school te begeleiden of laten gaan. 

- stimuleren van het rijden met de juiste bandenspanning van 
de auto. De gemeente faciliteert de komst van organisatie 
Band op Spanning en biedt de inwoners gratis een test aan 
om de bandenspanning van hun auto te laten meten. 

Effect op de luchtkwaliteit Minder autogebruik leidt direct tot minder uitstoot.

Financiën Geen financiering nodig via dit Actieplan. Financiering via andere 
begrotingsposten.

ACTIE 4    Minder en schonere houtstook
Toelichting Het verbranden van hout bijvoorbeeld in openhaarden en hout- en 

pellet kachels, maar ook barbecues en vuurkorven, levert vooral bij 
onjuist stoken veel schadelijke emissie op zoals koolmonoxide, 
benzeen, roet en fijnstof (kleinste fractie PM 2,5).

De gemeente zet in op voorlichting aan bewoners om ze bewust te 
maken van de gezondheids- en hinderaspecten van houtstook. De 
gemeente zal daarbij gebruik maken van de “Toolkit Houtstook door 
particulieren, hoe voorkom je overlast?”. Deze toolkit is opgesteld 
door 2 organisaties (ConCEPD & Anzion) die deelnemen aan het 
Platform Houtrook en Gezondheid. Deze toolkit richt zich op alle 
betrokkenen bij dit probleem, zowel stokers, gehinderden als 
gemeente. 

Daarnaast zet de gemeente in op:
• Promotie van mogelijkheden om de schoorsteen te voorzien 

van filters of rookgasreinigers.
• Ontmoediging van de installatie van nieuwe houtkachels.

Effect op de luchtkwaliteit Vermindering van de uitstoot door houtstook heeft een direct en 
positief effect op de emissie van PM2,5 en roet.

Financiën Zie actiepunt 7.
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ACTIE 5   Meer aandacht voor gevoelige bestemmingen bij ruimtelijke plannen
Toelichting Het besluit gevoelige bestemmingen beperkt de vestiging van 

gevoelige bestemmingen in de nabijheid van provinciale- en 
rijkswegen bij een (dreigende) overschrijding van de normen voor 
luchtkwaliteit. 

De gezamenlijke GGD-en in Nederland adviseren dit besluit ook toe 
te passen op lokale wegen met meer dan 10.000 voertuigen per 
etmaal. Dit advies wordt overgenomen.
De lokale wegen waarvoor dit advies gaat gelden zijn: de 
Rotterdamseweg, de Vlietlaan, de Populierenweg, de Rijnsingel, de 
Hogeweg en de Vondellaan.

Effect op de luchtkwaliteit Er is geen effect op de luchtkwaliteit, maar biedt wel bescherming 
voor de kwetsbare groepen in Ridderkerk.

Financiën n.v.t.

ACTIE 6 Lobbyen andere overheden
Toelichting Andere overheden, rijk, provincies en waterschappen oefenen 

bevoegdheden uit die van invloed kunnen zijn op de lokale 
luchtkwaliteit. Daar waar nodig zal de gemeente lobbyen om de 
uitoefening van die bevoegdheden zodanig te beïnvloeden dat dit 
de luchtkwaliteit in Ridderkerk ten goede komt.

Enkele gemeenten in Nederland zijn een lobby gestart om de 
regelgeving rond houtstook aan te scherpen. De gemeente zal die 
lobby steunen. 

Op het gebied van openbaar vervoer richt de gemeente zich op o.a. 
de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) om het openbaar 
vervoer in Ridderkerk te versterken.

Ridderkerk blijft lobbyen voor 80 km op de A15.

Ridderkerk blijft lobbyen voor schonere voertuigen.
Ridderkerk blijft ook lobbyen bij het drinkwaterbedrijf om de 
waterhardheid verder te verlagen.

Effect op de luchtkwaliteit Niet direct meetbaar.

Financiën n.v.t.
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ACTIE 7 Communicatie
Toelichting Met burgers communiceren over luchtkwaliteit en gezondheid om 

bewustwording van burgers te bevorderen.

Voorlichting over luchtkwaliteit is nodig om bewustwording en 
gedragsbeïnvloeding van burgers te ontwikkelen. 
De gemeente kan bijvoorbeeld specifiek de inwoners benaderen 
over wat zij zelf kunnen bijdragen aan een schonere lucht. Een 
voorbeeld hiervan is actie 4.
Communicatie via verschillende kanalen zoals, gemeentelijke 
website, de lokale kranten, billboards etc.

Effect op de luchtkwaliteit Niet direct meetbaar. Communicatie wordt ingezet als 
ondersteuning op andere activiteiten.

Financiën Extra budget van €5.000 per jaar voor de periode 2018 t/m 2022.

ACTIE 8   Ondersteunen van het streven naar een landelijk verbod op knalvuurwerk en 
vuurpijlen
Toelichting Vuurwerk zorgt elk jaar voor een flinke piek in de fijnstofbelasting. 

Bij ongunstige weersomstandigheden kan vuurwerk smog 
veroorzaken. Daarnaast bevat vuurwerk een scala aan chemicaliën 
die een belasting vormen voor de lucht, bodem en water.

Effect op de luchtkwaliteit Heeft direct effect op de luchtkwaliteit.

Financiën n.v.t.

ACTIE  9  De aanschaf van meetapparatuur voor bewoners in Wijk West en Drievliet/’t Zand
Toelichting Zelf meten kan de bewustwording rond het belang van een goede 

luchtkwaliteit vergroten.
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.

Effect op de luchtkwaliteit Effect niet direct meetbaar, Is vooral gericht op bewustwording.
Financiën Eenmalig €10.000 voor de aanschaf van meters.
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ACTIE  10 Extra bomen en groen
Toelichting Uitbreiding van het bomen- en groenareaal is een van de door 

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

Effect op de luchtkwaliteit Effect niet direct meetbaar, Is vooral gericht op de leefbaarheid.
Financiën Jaarlijks €50.000 voor de periode 2018 t/m 2022.

ACTIE  11 Walstroom voor schepen bij laden en lossen aan de overslaghaven in Ridderkerk
Toelichting Schepen die in de overslaghaven aanmeren laten hun 

dieselmotoren draaien voor de stroomvoorziening op het schip. 
Vooral als schepen langer in de haven blijven liggen, 
bijvoorbeeld in weekenden dan is walstroom een goed 
alternatief om de uitstoot van de dieselmotoren te vermijden. Er 
dient eerst onderzoek te worden verricht naar de haalbaarheid 
en eventueel een exploïtatieplan te worden opgesteld..

Effect op de luchtkwaliteit Direct effect op de luchtkwaliteit in de directe omgeving.
Financiën Eenmalig €10.000 voor onderzoek naar de haalbaarheid en het 

eventueel opstellen van een exploïtatieplan.

ACTIE  12 Extra inzetten om op plek met hoogste roet-emissie (Rijnsingel) deze emissie naar 
beneden krijgen
Toelichting In het gebied rond de Rijnsingel is de luchtkwaliteit het slechtst 

voor alle stoffen. 
Door een onderzoek uit te laten voeren nagaan of er specifiek 
maatregelen mogelijk zijn in dit gebied.

Effect op de luchtkwaliteit n.n.b
Financiën Eenmalig €10.000 voor onderzoek.

ACTIE  13 Samenwerking met Rijkswaterstaat en de Provincie om de aanleg van een 
geluidscherm A15 bij Oosterpark mogelijk te maken
Toelichting Een geluidsscherm draagt bij aan de verbetering van de 

leefkwaliteit van de bewoners langs het Oosterpark met name 
voor geluid en in mindere mate voor lucht.

Effect op de luchtkwaliteit n.n.b
Financiën n.v.t.
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Bijlage 1: Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt zelf doen?

De auto laten staan Door minder vaak met de auto op pad te gaan, zorgt u 
zelf voor een betere luchtkwaliteit. Pak liever de fiets of 
ga met het openbaar vervoer. Er bestaan tegenwoordig 
ook milieuvriendelijke alternatieven voor de traditionele 
auto, zoals auto’s die rijden op biogas of elektriciteit.
Vaker de fiets pakken helpt absoluut de luchtkwaliteit – 
en daarmee uw gezondheid – te verbeteren. Vooral in de 
binnenstad is het belangrijk de auto wat vaker te laten 
staan.

Toch auto rijden? En als u dan toch auto rijdt, doe dat dan volgens ‘het 
Nieuwe Rijden’: www.hetnieuwerijden.nl.  Kies voor een 
schone(re) auto of een deelauto. Dit alles vermindert de 
uitstoot van vervuilende stoffen bij u in de buurt.

Maak gebruik van het openbaar 
vervoer

Het openbaar vervoer draagt ook bij aan de hoeveelheid 
fijn stof in de lucht, maar per reiziger minder dan de 
auto. Pak dus eens wat vaker de trein of de bus.

Zuinig met energie Ook zuiniger met energie omgaan zorgt voor minder 
uitstoot van schadelijke stoffen. Ga voor meer informatie 
naar: www.milieucentraal.nl

Kachels en open haarden Probeer veelvuldig gebruik van een openhaard te 
voorkomen. Want ook die zorgt helaas voor een sterke 
stijging van de hoeveelheid fijn stof bij u in de buurt. Bij 
het stoken van een kachel of open haard ontstaat 
luchtvervuiling. Wanneer u stookt bij windstil, mistig weer 
kan rook in de omgeving blijven hangen. Hier kunnen uw 
buren hinder van ondervinden. Vooral mensen met 
luchtwegklachten (bijvoorbeeld astma of bronchitis) 
kunnen hier last van krijgen. Stook daarom niet bij 
windstil, mistig en koud weer. Meer informatie hierover 
kunt u lezen in op de website van Ridderkerk: 
www.ridderkerk.nl/inwoners/houtkachels.
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Wat kunt zelf doen?

Ventileren Vergeet de luchtkwaliteit binnenshuis niet. U houdt niet 
alle schadelijke stoffen buiten; ook in huis kunnen 
potentieel schadelijke stoffen ontstaan. Ventileer uw 
huis zo veel mogelijk buiten de spits en niet aan de 
wegzijde. Het is verstandig te blijven ventileren, ook al 
woont u aan een drukke weg. Vaak is de binnenlucht 
namelijk ook verontreinigd en wordt het snel muf en 
vochtig zonder ventilatie. Hierdoor kunt u hoofdpijn 
krijgen of moe worden. U kunt het beste goed luchten 
als er weinig verkeer is, bijvoorbeeld ’s avonds. 

Filters Filters in ventilatiesystemen kunnen sommige stoffen 
tegenhouden. Het effect hiervan is beperkt, omdat de 
kleine, meest schadelijke deeltjes het minst goed 
worden tegengehouden. Het ventilatiesysteem heeft 
alleen effect wanneer u geen ramen open zet. Via de 
ramen komt ongefilterde lucht binnen en zo wordt het 
effect teniet gedaan. Houd er rekening mee dat volle 
filters juist een bron van luchtvervuiling kunnen 
worden. Het schoon houden en onderhouden van de 
filters is daarom erg belangrijk.
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