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Van Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2016-2020



Naar ‘praatplaat energietransitie’ met 5 onderwerpen



- De opgave is in de afgelopen jaren verbreed van milieu naar 
- duurzaamheid  

- energie   

- klimaat

- gezondheid 

- Met het aflopen van het Milieu- en duurzaamheidsprogramma 

ontstaat de kans deze opgave breed op te pakken.

- Waarbij we als gemeente een deels sturende rol, maar vooral 

een faciliterende rol vervullen. In deze opgave is 

samenwerking het sleutelwoord!

Opgave is veranderd



Naar klimaatvisie voor Ridderkerk, de route naar 2050



Van internationaal naar lokaal



Samenhang beleid

Verbreding van de opgave betekent ook een integrale aanpak. De 

opgave hangt met veel andere ontwikkelingen samen:



2. Opbouw klimaatvisie

Algemene uitgangspunten

Thema’s 

Uitvoeringsprogramma 

1. Oplossingen dragen bij aan gelijkwaardige en/of gezondere 
leefomgeving 

2. We passen de duurzame ontwikkelingsdoelen toe

3. Wij geven het goede voorbeeld

4. Maatschappelijke betrokkenheid en draagvlak zijn essentieel

5. ‘De vervuiler betaalt’

6. Acceptabele maatschappelijke kosten en baten

7. We staan open voor alle technieken en innovaties



Klimaatvisie in thema’s



Opwekking

- RES

- Potentie daken (zonnepanelen) 

bewoners, vastgoed, bedrijven

- Kansenkaart 

- Windturbines: maximaal 3



Besparing

- Energielabels (woningen, 

commercieel vastgoed)

- Bewustwording & 

gedragsverandering 

- Maatschappelijk vastgoed



Warmte

- Opstellen wijkplannen 



Opslag

- Lokale opslag in 

omgevingsplan

- Warmteopslag regionaal 

warmtenet



Mobiliteit

- Laadvisie voor laadpalen

- Stimuleren fiets

- Wagenpark BAR-organisatie 

richting CO2-neutraal



Circulaire samenleving

- Plan circulaire samenleving

- Voedselverspilling verminderen



Klimaatadaptatie

- Nationaal Deltaplan en de 

Deltabeslissing Ruimtelijke 

Adaptatie. 
- Nederland handelt 

klimaatbestendig en 

waterrobuust in 2020

- Onze maatschappij is in 

2050 klimaatbestendig en 

waterrobuust ingericht 

- Klimaatadaptatiestrategie



Communicatie, educatie en 

financieringsarrangementen

- Onderzoeksprogramma 

gedragsbeïnvloeding

- NME



3. Tijdlijn 



4. Vervolgstappen

Samenwerking het sleutelwoord!

- Consultatie met raad en met partners is essentieel voor

- Draagvlak

- Haalbaarheid

- Resultaten

- Doorrekenen naar middelen

- Bekijken welke middelen al in de begroting zitten

- Toewerken naar definitieve visie inclusief

uitvoeringsprogramma: voor de zomer 2021 naar de raad



4. Vervolgstappen

Toewerken naar definitieve visie inclusief uitvoeringsprogramma: 

voor de zomer 2021 naar de raad

Consultatie commissie 

Samen wonen 

1 december 2020

Verwerken reacties 

commissie en externe 

partijen 

januari / februari 2021

Voorstel 

besluitvorming 

college 

maart / april 2021

Bespreking voorstel 

commissie Samen 

wonen

mei 2021

Voorstel 

besluitvorming 

gemeenteraad 

juni 2021
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5. Vragen & 

opmerkingen


