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Betreft: Eindevaluatie Milieu- & Duurzaamheidsprogramma 2016-2020

Geachte raadsleden ,

Op 26 november 2015 heeft uw gemeenteraad het Milieu- & Duurzaamheidsprogramma 2016-2020
vastgesteld (kenmerk raadsbesluit: 1003258) . In het Milieu- & Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 is
vastgelegd dat jaarlijks een evaluatie zal plaatsvinden. Aangegeven is dit te doen via een jaarlijkse
evaluatie in december in de jaren 2016 tot en met 2019 en een eindevaluatie in december 2020. Voor u
ligt de eindevaluatie over de jaren 2016 tot en met 2020 (zie bijlage 1). Per thema is aangegeven welke
vooraf gestelde doelen zijn bereikt (zie doelenboom, bijlage 2) en op welke manier invulling is gegeven
aan deze doelen.

Vervolg op het Milieu - & Duurzaamheidsprog ramma 2016-2020
Met deze eindevaluatie is het Milieu- & Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 afgerond. Veel van de
oorspronkelijke doelstellingen zijn gehaald. Daarnaast is ook gewerkt aan doelstellingen die bij het
opstellen van het programma nog niet in beeld waren. Duidelijk is dat in de afgelopen 5 jaar veel is
veranderd op het gebied van Milieu en Duurzaamheid. Onderwerpen zijn verbreed door vaststelling van
nieuwe wet- en regelgeving en (landelijke en regionale) afspraken (zoals bodem en ondergrond, stikstof,
klimaatakkoord, etc.) en er zijn nieuwe onderwerpen op de bestuurlijke agenda gekomen (zoals
energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, etc.). Dit is ook bij uw gemeenteraad niet onopgemerkt
gebleven. Uw raad heeft bij de behandeling van de Begroting 2019 de oproep gedaan om te komen met
een 'masterplan klimaatbe-1-nvloeding' waarbij alle zaken op dit gebied in samenhang worden bezien. Dit
heeft geresulteerd in de raadstoezegging om te komen tot een vernieuwd programma ofvisiedocument.

Klimaatvisie Ridderkerk, de route naar 2050
Aan deze raadstoezegging wordt invulling gegeven door het opstellen van de 'Klimaatvisie Ridderkerk, de
route naar 2050' en bijbehorend uitvoeringsprogramma. De concept Klimaatvisie is in uw
commissievergadering van 1 december ter bespreking voorgelegd. In deze Klimaatvisie worden zeven
thema's onderscheiden, te weten : opwekking, besparing, warmte, opslag, mobiliteit, circulaire
samenleving en klimaatadaptatie. De thema's zijn nadrukkelijk gekoppeld aan de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Communicatie, educatie en financieringsarrangementen
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lopen als rode draad door de 7 thema's heen en zijn belangrijke pijlers om de gewenste
gedragsveranderingen te bewerkstelligen. In 2021 wordt het bestuurlijk proces voor vaststelling van de
Klimaatvisie vervolgd

Vervolg Milieu
De milieuonderwerpen uit het huidige programma zijn Geluid, Luchtkwaliteit, Bodem en Ondergrond,
Externe Veiligheid en Educatie/Communicatie en bestaan uit wettelijke en niet-wettelijke taken. De
thema's uit de Klimaatvisie hebben veel raakvlakken met milieuonderwerpen. Bij het opstellen van de
Klimaatvisie zijn deze thema's ook integraal meegewogen en verwerkt. Dit gebeurt uiteraard ook bij
andere beleidsstukken met raakvlakken op milieugebied, denk aan de Omgevingsvisie, de Groenvisie, de
Mobiliteitsvisie, de Warmtevisie, etc. Waarbij de nieuwe Omgevingswet alleen maar meer handvatten
biedt om de sectorale aspecten ook integraal mee te wegen in de besluitvorming.

Ook de uitvoering van de milieuthema's moet goed geborgd worden. De komende weken wordt
nagedacht over de juiste manier van borgen. Daarbij nemen we de door u gemaakte, relevante
opmerkingen over de concept Klimaatvisie ook ter harte (o.a. de vraag waar de milieuthema’s een plek
krijgen én de wens om meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen de vele onderwerpen). Uiteraard
wordt u over de uiteindelijke wijze van borging van de milieutaken geïnformeerd.

De eindevaluatie wordt ter kennisname aangeboden aan het Beleidsplatform Natuur, Milieu &
Duurzaamheid en de Werkgroep Lucht & Geluid van het Wijkoverleg West, platforms die ook hun
bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het programma in 201 5.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de burgemeester
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