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1

Samenvatting

In de voorliggende milieubeleidsplan zijn op basis van de gebiedstypologie milieuambities en –
doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen zijn zo veel mogelijk concreet en meetbaar
(SMART) opgesteld. Hierdoor wordt de voortgang van uitgevoerde werkzaamheden inzichtelijk
gemaakt en kan worden beoordeeld of het beleid op koers ligt en worden de doelen bereikt
worden (effectiviteit) en met de juiste instrumenten (efficiency). Het is van belang dat er een
relatie wordt gelegd met de onderhanden zijnde Toekomstvisie 2025.
Voor het opstellen van de milieu- en duurzaamheidvisie is gekozen voor de gebiedsgerichte
benadering, waarbij per gebiedstype de ambities van de meest relevante thema’s zijn
aangegeven. Dit heeft geleid tot een schematisch overzicht van maatregelen en acties per
gebiedstype en een conceptvoorstel voor een uitvoeringsprogramma voor 2012 en daarop
volgende jaren.
De hoofdambitie van het milieubeleidsplan luidt:
Een gezonde, veilige en hoogwaardige leefomgeving met een vitale natuur zonder
natuurlijke hulpbronnen uit te putten en de diversiteit aan te tasten.
Uitgangspunten zijn:
•

Een vitale leefgemeenschap met een aantrekkelijk
woon- en leefklimaat met een sociale binding,
nabuurschap en zelfredzaamheid.

•

Een groene gemeente met open polders voor recreatief
medegebruik, groene kernen en groene structuren ter
versterking van de biodiversiteit.

•

Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving en
leefklimaat met oog voor een zichtbare historie in een
goed en aanvaardbaar milieuklimaat.

•

Een samenwerking met inwoners, ondernemers,
instellingen en andere gemeenten; burgerparticipatie is
belangrijk.
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2

Inleiding

Voor u ligt het Milieubeleidsplan Albrandswaard 2012 – 2017. Dit is het vervolg op het in 2005
opgestelde milieubeleidsplan Albrandswaard ‘Duurzaam, veilig, schoon en groen’ over de
periode 2007 – 2011.
Het college heeft de wens te kennen gegeven een nieuw milieuplan op te willen stellen,
waarmee het milieubeleid voor de periode 2012-2017 wordt vastgelegd. Duurzaamheid is
hierbij van belang.

2.1

Milieubeleidcyclus

Het uitgangspunt van beleid is de beleidcyclus. De milieubeleidcyclus behelst verschillende
opeenvolgende onderdelen. (Figuur 1)
Gemeenten zijn wettelijk verplicht een jaarverslag op te stellen en jaarlijks een
uitvoeringsprogramma vast te stellen (art. 4.20 Wm) en hierin tenminste op te nemen:
- een programma van door de gemeente te verrichten activiteiten in het betreffende jaar. Dit
programma bevat de activiteiten die wettelijk nodig zijn om het milieu te beschermen en wordt
vastgesteld door de gemeenteraad;
- een overzicht van de financiële gevolgen van de activiteiten (begroting).
.
Milieubeleidsplan

Evaluatie

Verslag

Uitvoeringsprogramma

Monitoring

Figuur 1. Milieubeleidcyclus

De gemeente heeft er voor gekozen een aantal onderdelen samen te voegen om te komen tot
een milieubeleidsplan met hierin kort een terugblik op het huidige milieubeleidsplan 2007 –
1
2011, de ambities van de gemeente met een overzicht van zo veel mogelijk SMART
geformuleerde doelen en acties en de wijze waarop deze ambities door middel van een
uitvoeringsprogramma kunnen worden uitgevoerd.

2.2

Duurzaamheid

De term milieubeleid is tegenwoordig een wat beperkte term. Naast de klassieke milieuthema’s
als geluid, lucht, externe veiligheid, is er steeds meer aandacht voor aspecten als groen, water,

1

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
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energie, gezondheid en duurzaam bouwen e.d. Milieubeleidsplannen noemen we in het
algemeen daarom veelal milieu- en duurzaamheidsvisies.
De term duurzaamheid, in al zijn verschijningsvormen, wint de laatste jaren snel terrein.
Economisch is het wereldwijd een zeer snel groeiende sector waarin veel kennisontwikkeling
plaatsvindt. Innovaties zijn er aan de orde van de dag. Ook landelijk krijgt duurzaamheid meer
aandacht bijvoorbeeld door middel van de landelijke ‘Green Deals’. Steeds sterker dringt
daarnaast het besef door dat duurzaamheid ook sociaal en economisch van groot belang is.
Denken in termen van duurzaamheid en de relatie met gezondheid, armoedebestrijding,
welbevinden betekent dat er veel aandacht moet zijn voor het terugdringen van geluidsoverlast,
voor veel groen in en om de stad, voor een schone buitenlucht en een gezond binnenklimaat.
Duurzaamheid heeft ook te maken met economische waarden. Zo zijn investeringen in
energiezuinige gebouwen ook van belang om de woonlasten op langere termijn beheersbaar te
houden. Een betaalbare woning is immers steeds meer een energiezuinige woning! Kortom:
het ontwikkelen van duurzame oplossingen biedt aanknopingspunten voor ondernemerschap,
kennisontwikkeling, herstructurering en werkgelegenheid en draagt zo bij aan een betere
sociale cohesie.

2.3

Leeswijzer

Alvorens in te zoomen op de visie met ambities, monitoren we het huidige milieubeleidplan. We
staan kort stil bij de uitgevoerde acties van de punten uit de maatregelentabel. Voordat we
ingaan op het milieubeleidsplan is het van belang de uitvoering van de voorgenomen
maatregelen uit het huidige milieubeleidsplan te monitoren en te evalueren.
Als onderdeel van dit rapport geeft hoofdstuk 3 de huidige situatie van de gemeente
Albrandswaard weer met een aantal reeds ingezette processen waar duurzaamheid een
onderdeel van uitmaakt. In hoofdstuk 4 geven we een terugblik op het milieubeleidsplan 2007 2011 met monitoringgegevens over de in de afgelopen periode uitgevoerde acties. In hoofdstuk
5 gaan we kort in op de relevante thema’s met de wettelijke kaders met de hoofddoelstellingen.
Hoofdstuk 6 geeft de visie weer met een beschrijving van de gebiedsgerichte profielen en
milieukwaliteiten. Als bijlage is het uitvoeringsprogramma opgenomen met concrete acties.

Milieubeleidsplan Albrandswaard 2012 - 2017

blad 6 van 72

3

Huidige situatie

De definitie van duurzaamheid ligt sinds 1987 vast in het Brundtlandrapport en wordt breed
gedragen:

“Sustainable development is
development that meets the need for
the present, without compromising the
ability of future generations to meet
their own needs.”
Our common future, VN-cie Brundtland,
1987

3.1

Triple P

Over duurzaamheid wordt tegenwoordig veel gesproken. Duurzaamheid reikt verder dan milieu
alleen. Zoals in de inleiding aangegeven, is duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met een
combinatie van sociaal-culturele, ecologische en economische waarden. Velen erkennen dat
duurzaamheid ook economische winst kan opleveren: duurzaamheid loont! Maar ook sociaal
heeft duurzaamheid een belangrijke betekenis. We speken van duurzaam wanneer de drie
aspecten sociaal, economie en milieu in balans zijn. Een inmiddels breed geaccepteerde
indeling van duurzaamheid is dan ook de triple P benadering: ‘people’, ‘planet’, ‘profit’ (of
‘prosperity’ – welvaart).
De volgende aspecten zijn hierbij van belang:
People – samenleving, waarbij aspecten aan de orde zijn als: sociale cohesie, samenstelling
bevolking, werk en voorzieningen, gezondheid, armoedebestrijding;
Planet – hierbij zijn aspecten als cultuur, natuur, landschap naast milieuthema’s aan de orde;
Profit – bedrijfsmatige aspecten als: arbeids- en afzetmarkt, welvaart, duurzaam rendement.

3.2

Milieubeleidsplan Albrandswaard

Voor het onderliggende Milieubeleidsplan 2011 - 2017 vormt het Milieubeleidsplan Duurzaam,
veilig, schoon en groen 2007-2011 het uitgangspunt. Het milieubeleidsplan is opgezet volgens
de gebiedsgerichte aanpak, waarbij verschillende gebiedstypen zijn gedefinieerd zoals het
dorpscentrum, recreatiegebied en bedrijventerrein. Per gebiedstype is de actuele
milieukwaliteit beschreven, zijn ambities bepaald en is aangegeven welke maatregelen zijn
genomen om de gewenste milieukwaliteit te realiseren.
Ook in het voorliggende milieubeleidsplan zijn gebiedstypen onderscheiden en zijn relevante
milieuthema’s aangegeven met ambities en doelstellingen. Voor een goede monitorbaarheid
van de visie en het uitvoeringsprogramma zijn de doelstellingen zo concreet mogelijk en
meetbaar (SMART) opgesteld. Hierdoor wordt de voortgang van uitgevoerde werkzaamheden
inzichtelijk gemaakt en kan worden beoordeeld of het beleid op koers ligt; worden de doelen
bereikt (effectiviteit) en met de juiste instrumenten (efficiency)? Verder is het van belang dat er
een relatie wordt gelegd met de Toekomstvisie 2025.
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3.3

Actuele processen

Bij het opstellen van het milieubeleidsplan is het van belang relevante beleidsontwikkelingen
mee te nemen en waar mogelijk aan te sluiten op deze vaak
langer lopende processen, zoals de Toekomstvisie 2025.
Vanzelfsprekend biedt het huidige coalitieprogramma van de
gemeente de uitgangspunten voor het beleid.
Ontwikkelingen die de gemeente in gang heeft gezet en
waarop dient te worden aangesloten zijn:
-

Toekomstvisie Albrandswaard 2025
Uitwerking motie ‘Borgen voor Morgen’
Rapport Triple P voor de BAR-gemeenten
(Rabobank)

Bron: Toekomstvisie, tekening Hans
Jan Rijbering

3.3.1

Toekomstvisie Albrandswaard 2025

In het coalitiedocument ‘Samen Keuze Maken’ van het huidige college is vastgelegd dat de
gemeente een strategische en samenhangende visie voor 2025 wil ontwikkelen. Dit is een
brede visie en geeft een algemeen antwoord op wat voor soort gemeente Albrandswaard in de
toekomst wil zijn. Wij zien de toekomstvisie als leidend en adviseren de uikomsten van het
milieubeleidsplan hierin als input mee te nemen. Het ontwerp is in april 2012 door de raad
vastgesteld. Er wordt een uitvoeringsgericht programma aan toegevoegd.
Uit de missie: ‘Albrandswaard: Dorpen tussen groen en stad’ is een aantal kernwaarden af te
leiden die ook voor het milieubeleidsplan van belang is. Vanzelfsprekend gelden deze
kernwaarden ook voor het milieubeleidsplan:
- aantrekkelijk woon- en leefklimaat met een sociale binding, nabuurschap en
zelfredzaamheid;
- groene gemeente met open polders voor recreatief medegebruik en groene structuren
ter versterking van de biodiversiteit;
- burgerparticipatie waarbij burgers soms klanten en soms participanten zijn.
De gemeente heeft een aantal trends aangegeven waar het milieubeleidsplan mogelijk op kan
voorsorteren. Genoemd zijn ontwikkelingen als: de druk vanuit de regio, de regierol van de
gemeente en de samenwerking in BAR-verband.
3.3.2

Motie Borgen voor Morgen

De gemeenteraad heeft in 2010 unaniem een motie aangenomen en heeft verzocht om een
plan op welke wijze duurzaamheid bij projecten en investeringen structureel onderdeel is van
de organisatie en in uitvoeringsprocessen. Dit vanuit de gedachte dat de gemeente een
voorbeeldrol heeft, duurzaamheid economische voordelen heeft en dit een verbetering voor nu
en in de toekomst oplevert.
Een student van de Erasmus Universiteit doet op dit moment onderzoek naar de term
duurzaamheid en wat dat betekent voor de gemeente Albrandswaard. Het doel is om aspecten
als energie, afval, mobiliteit, inkopen en duurzaam bouwen structureel te verankeren in beleid
en uitvoering binnen de gemeentelijke organisatie.
Tijdens onze interviewronde hebben wij de contactpersonen in dit kader gesproken. Beide
trajecten hebben raakvlakken en geven inzicht op welke wijze men om wenst te gaan met
duurzaamheid en op welke wijze dit kan worden geborgd binnen de gemeente Albrandswaard.
Zoals aangegeven vormen de uitkomsten en conclusies input voor de Toekomstvisie 2025.
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3.3.3

Triple P Een duurzaam perspectief op de regio, Rabobank

De afdeling Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland heeft in 2011 een
rapport uitgebracht met een duurzaam perspectief voor de BAR-regio met als doel een bijdrage
te leveren aan het versterken van het woon-, werk- en leefklimaat. De uitkomsten van het
rapport zijn zo veel mogelijk vertaald en meegenomen in deze visie.
Voor de gemeente Albrandswaard zijn de volgende constateringen van belang:
- Van de drie P’s people, planet, profit is zowel voor de BAR-gemeenten als voor
Albrandswaard de sociale en vooral de economische kwaliteit het hoogst gewaardeerd. Dit
gaat ten koste van de ecologische kwaliteit.
- De landbouwsector staat onder druk in verband met de compensatie voor
natuurontwikkeling in Buytenland van Rhoon, met hoogwaardige natuur en recreatief
medegebruik.
- Albrandswaard heeft een gunstige woon- en leefomgeving met veel ruimte voor wonen en
recreëren.
- Albrandswaard levert een grote bijdrage aan de welvaartscreatie door bedrijven.
- Ecologische kwaliteit heeft een relatief lage waarde; natuur is versnipperd.
- Albrandswaard scoort in de economische structuur hoog in de zorg- en transportsector.
3.3.4

Coalitiedocument 2010 - 2014

In het coalitiedocumentvan ‘Echt voor Albrandswaard, Partij van de Arbeid en Christen
Democratisch Appèl’ is de visie en de richting van het beleid voor de komende jaren
vastgelegd. Een belangrijk uitgangspunt is dat bij de totstandkoming van visiedocumenten en
beleidsstukken zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties van de gemeente Albrandswaard.
De accenten voor de strategische visie voor de toekomst van Albrandswaard zijn:
Hoogwaardig woonmilieu in onze dorpen.
Groene polders, geschikt voor recreatief medegebruik.
Binnen de strategische visie vormen de volgende speerpunten het DNA van de gemeente waar
het mileieubeleidsplan bij aan kan sluiten:
• een vitale leefgemeenschap met een aantrekkelijk woon- een leefklimaat, sociale
binding en zelfredzaamheid;
• een groene gemeente met groene kernen en structuren met een hoge biodiversiteit en
mogelijkheden voor recreatief medegebruik;
• aandacht voor een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte en cultureel historische
elementen;
• versterken eigen identiteit en samenwerking in BAR- of regionaal verband.
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4

Terugblik MBP 2007-2011

Ten behoeven van het milieubeleidsplan zijn de resultaten van het milieubeleidsplan 2007 –
2011 geïnventariseerd. De monitorgegevens zijn per thema verwoord en geven mede sturing
aan deze visie. In de onderstaande tabellen worden de maatregelen, resultaten en stand van
zaken per thema op basis van de doelstellingen uit het milieubeleidsplan 2008 – 2011
weergegeven. Een aantal acties is uitgevoerd. De acties die niet zijn uitgevoerd zijn waar
mogelijk doorgeschoven naar het uitvoeringsprogramma behorende bij dit beleidsplan. De
uitvoering van de acties is sterk afhankelijk geweest van de voorhanden zijnde beschikbare
middelen. Acties moesten worden uitgevoerd met beperkte financiële middelen en capaciteit).
Op basis van de gebiedsgerichte en milieu-inhoudelijke analyse heeft de gemeente voor de
periode 2007 – 2011 voor vier speerpunten gekozen. De beleidsdoelen zijn zo veel mogelijk
gekoppeld aan specifieke en meetbare resultaten. Ook is in de maatregelentabel een fasering
of prioritering aangegeven, of acties in gang zijn gezet of op termijn worden uitgevoerd. De
speerpunten zijn:
- Inzicht huidige situatie
Om knelpunten in de fysieke leefomgeving op te lossen dienen de omgevingskwaliteiten in
beeld te worden gebracht. Dit kan aan de hand van signaalkaarten, de verkeersmilieukaart en
de rapportage luchtkwaliteit inzichtelijk worden gemaakt.
- Verbeteren actuele kwaliteit
De gemeente is aan de slag gegaan met het verbeteren van de actuele kwaliteit van de
leefomgeving. Met name op het gebied van lucht en geluid.
- Eigen huis op orde, het goede voorbeeld geven
Bij de interne bedrijfsvoering en in de uitvoering van de gemeentelijke taken wil de gemeente
zelf het goede voorbeeld geven om goed voor het milieu te zorgen. Door communicatie en
participatie draagt de gemeente bij aan tevredenheid van bewoners en minder klachten.
- Bedrijvigheid
De gemeente beschermt de belangen van bedrijven en bewoners; de ondernemende en
groene functies zijn van belang. De DCMR (Milieudienst Rijnmond) voert voor de gemeente
Albrandswaard de wettelijke taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving en taken met betrekking tot milieudoelen. De werkzaamheden zijn aangegeven in
de jaarlijkse werkplancyclus van de DCMR.
Meldingen bedrijven
In onderstaande tabel staan de aantallen inrichtingen binnen de gemeente Albrandswaard voor
de verschillende typen. De meeste bedrijven zijn meldingsplichtig (type B). Type C betreft de
vergunningplichtige inrichtingen en type A zijn niet meldingsplichtig. De inzet van de DCMR is
mede gebaseerd op deze aantallen.
Inrichtingen
Type A
Type B
Type C

2011

2012

93
264
16

94
261
12

Tabel 1. Aantal inrichtingen 2011 en 2012 (bron: Werkplan 2012, DCMR)
Milieudoelen
Binnen het werkplan van de DCMR wordt ook gewerkt met milieudoelen. De milieudoelen voor
de thema’s Afval en Bodem zijn gestart in 2010. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen
wij naar de eindrapportage 2010 en 2011 van de DCMR.
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Vanaf 2008 lopen er voor het milieudoel Energie trajecten voor de branches supermarkten,
zorginstellingen, onderwijs, kantoren, overheidsgebouwen, groothandels (food) en industriële
bedrijven
Relevante
bedrijven
48

Niet
beoordeeld
40

Wel
beoordeeld
8

Koplopers
5

Volgers/
achterblijvers
3

Plan van
aanpak
1

Tabel 2. Overzicht bedrijven milieudoel energie Albrandswaard (bron: Eindrapport Milieudoelen
2010, DCMR)
In 2012 zullen voor het milieudoel energie bij de branches hotels en commerciële datacentra
trajecten worden gestart. Verder vindt er repressieve nazorg op ingediende besparingsplannen
van eerder bezochte branches plaats.
Meldingen

De meldingen (klachten) voor lawaai zijn over de periode 2009 – 2011 gestegen (zie figuur 2)
Opgemerkt wordt dat de bronnen van de stank- en geluidklachten veelal buiten de gemeente
liggen. De klachten over 2011 lopen tot en met oktober van dat jaar.
Meldingen 2008 - 2011
180
160
140
120
lawaai

100

stank
80

overig

60
40
20
0
2009

2010

2011

Figuur 2. Aantal meldingen gemeente Albrandswaard (bron: Meldingenrapport 2010/2011
DCMR)
De twee bedrijven (Vis en J. Termeer) veroorzaakten in 2010 samen 39 overlastmeldingen. Er
is sprake van geluidsoverlast voor de omgeving. De geluidmeldingen gaan vooral over overlast
van laad- en losactiviteiten in de dagperiode. In het Activiteitenbesluit zijn de opgenomen
maximale geluidniveaus hierop niet van toepassing. De bewoners zijn hiervan op de hoogte
gesteld, maar blijven af en toe meldingen indienen.
In 2010 en 2011 zijn 26 respectievelijk 39 geluidmeldingen bij de meldkamer vand e DCMR
binnengekomen over het bedrijf MJM Impex Heavy Machinery & Equipment.
Sommige meldingen gingen over lawaai van laad- en losactiviteiten in het weekend en ’s
avonds en meldingen over metaalbewerking aan een hekwerk. Recent zijn 24 uursmetingen
verricht; de resultaten zijn nog niet bekend.
Hierna volgt de stand van zaken in schemavorm met betrekking tot de uitvoering van de in het
milieubeleidsplan 2007 – 2011 genoemde maatregelen.
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Beoogd resultaat

Stand december 2011

1. Milieu als vast toetsingsonderdeel van beleid in
andere plannen (bestemmingsplannen,
bouwplannen, structuurvisie en
calamiteitenplannen)

Vastgelegde procedure

Dit onderdeel wordt meegenomen in de uitwerking
van de motie ”Borgen voor morgen” die door een
student van Aïda wordt uitgevoerd. De uitwerking is
wel enigszins vertraagd.

(Vrije keuze) In
september
collegevoorstel

2. In beeld brengen van de gevoelige
objecten/bestemmingen binnen de invloedssfeer
van risicovolle inrichtingen (LPG-tankstations)

Inzicht in impact LPGtankstations op
ruimtelijke ontwikkeling

Wettelijk /
door DCMR

3. In beeld brengen van de gevoelige
objecten/bestemmingen binnen de routering van
gevaarlijke stoffen en van het transport van
gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Inzicht in impact
leidingstelsel op
ruimtelijke ontwikkeling

Maatregelen 2 t/m 5 zijn uitgevoerd in het kader van
het registratiebesluit EV 2006.
Op basis van een risico inventarisatie wordt
momenteel samen met de DCMR gewerkt aan een
externe veiligheidsvisie voor de gemeente; deze is in
concept gereed en wordt in december 2011 nog in
procedure gebracht

4. Risico-inventarisatie: inventarisatie groslijst en
volledig maken inventarisatie

(Provinciale) risicokaart

Wettelijk /
door DCMR

5. Risico-inventarisatie: laatste aanvullingen en
actueel houden van registratie

Actualisatie risicokaart

Wettelijk /
door DCMR

6. In beeld brengen van de bodemkwaliteit

Bodemkwaliteitskaart
voor de gehele
gemeente

6. In beeld
brengen van de
bodemkwaliteit

Bodem

Externe veiligheid

Maatregel

Milieu

Toelichting/
commentaar

Thema

Geluid

7. In beeld brengen situatie geluid

De huidige bodemkwaliteitskaart dateert uit 2005 en
is inmiddels weer verlopen. Momenteel is er nog
geen voornemen voor het opstellen van een nieuwe
kaart omdat hiervoor geen budget beschikbaar is.
e
-geluidsbelastingkaarten De 1 tranche is vastgesteld in 2007; het actieplan
e
-actieplannen
voor de 1 tranche is vastgesteld in 2010.
In oktober 2011 heeft de aanbesteding van de
e
geluidbelastingkaart 2 tranche voor de BAR
gemeenten plaatsgevonden.
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Lucht
Geluid

Toelichting/
commentaar

Maatregel

Beoogd resultaat

Stand december 2011

8. Verkrijgen van inzicht in de indicatoren voor de
groengebieden

Gegevens indicatoren

In het groenbeleidsplan uit 2009 zijn uitgangspunten Vrij (in het C.U.P.)
vastgelegd voor de groenstructuur en is een
Groenbeleidsplan
beheerdoelstelling opgesteld voor het groenbeheer
in de gemeente.
In de afgelopen jaren is vooral de inzet geweest om
de gewenste kwaliteit en het geplande beheer te
halen. Er is echter niet gewerkt met indicatoren
Wel is in beperkte mate al gebruik gemaakt van
bewonersparticipatie voornamelijk in de vorm van het
uitgeven van adoptiegroen aan bewoners.
Gezien de beperkte financiële mogelijkheden is het
in het algemeen moeilijk om de geplande doelen te
realiseren.

9. Bevorderen dat de aanwezigheid van
luchtverontreinigende stoffen binnen de gemeente
in 2010 onder de grenswaarde komt te liggen
10. Onderzoeken van de haalbaarheid van een OVverbinding tussen Rhoon en Portland na
gereedkomen Rhoonse Baan

Implementatie aantal
maatregelen

Momenteel zijn er geen overschrijdingen van de
wettelijke normen voor PM 10 , noch voor NOx.
Daarom zijn er geen lokale maatregelen vereist.
Op basis van onderzoek is gekozen voor een
reguliere busverbinding Poortugaal-Rhoon-Portland
met een frequentie van eens per uur. De
bezettingsgraad is echter dusdanig laag dat deze
buslijn medio december 2011 weer wordt
opgeheven. Wel onderzoekt de Stadsregio
mogelijkheden voor een alternatief.

Groen

Thema

11. Uitzoeken welk type geluidwering langs de
Groene Kruisweg effectief en acceptabel is.
12. Opstellen geluidsbeheersplan Distripark
13. Met betrekking tot het terrein
ambachtsstraat/Kruisdijk wordt een onderzoek
gedaan naar mogelijke ruimtelijke oplossingen

Uitspraak over
haalbaarheid

Besluit
-geluidsbeheersplan
-minder klachten
-besluit
-minder overlast

Wettelijk

Vrij
Voltooid

Wettelijk
voltooid
Uitvoering door
DCMR
Er is een nieuw bestemmingsplan, maar hiermee zijn Vrij/ structuurde problemen helaas niet opgelost; uitplaatsing kost visie in
te veel geld.
voorbereiding
Inmiddels is het geluidscherm aangelegd en in 2010
opgeleverd; geluid is hoorbaar gedempt
Geluidbeheersplan is 7 april 2009 vastgesteld en
functioneert naar behoren (geen klachten).
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Water

Bodem

Thema

Toelichting/
commentaar

Maatregel

Beoogd resultaat

Stand december 2011

14. Uitspraak over de bijdrage die de gemeente wil
leveren aan diverse saneringen, waaronder de
Rhoonse Grienden, dan wel welke consequenties
een sanering op een later tijdstip heeft voor het
huidige gebruik van het gebied

Aanleggen van een
weerstandsvermogen

Vrij / Noodzakelijk

15. De gemeente streeft naar afkoppelen of
verbeterd scheiden overal waar riolering moet
worden aangelegd of vervangen

Verhoging aandeel
gescheiden riolering tot
10%

16. Op locaties waar hemelwaterlozingen worden
afgekoppeld, extra aandacht besteden aan het
nemen van brongerichte maatregelen
17. Het voorlichten van bedrijven en particulieren
die binnen de gemeente bouwen om hen ertoe te
bewegen zoveel mogelijk uitloogbare materialen bij
hun bouwprojecten te vermijden
18. Onkruidbestrijding met de borstelmachine in
meer wijken toepassen

Minimaal drie
brongerichte
maatregelen per wijk
Verbetering
waterkwaliteit

Door de aanhoudende bezuinigingen is er nooit een
weerstandsvermogen voor bodemgevallen
aangelegd. Wel heeft het college, voor het specifieke
geval van de voormalige stortplaats tussen de
Zegenpoldersedijk en de Rhoonse Grienden,
aangeboden om vrijwillig monitoringsonderzoek en
rapportage te doen. Vrijwillig, omdat de gemeente
hier formeel geen verantwoordelijkheid voor heeft.
Over de looptijd van dit aanbod (onbepaald c.q.
eeuwig, dan wel beperkt) moet in overleg met de
gemeenteraad nog besloten worden.
In mei 2009 is de afkoppelvisie Albrandswaard
opgesteld; onderdeel hiervan vormt het GAP
(gemeentelijk afkoppel plan) waarin de uitvoering is
geregeld.
Inmiddels is het aandeel gescheiden riolering
ongeveer 20%.
De wijk Portland is al aangelegd met een verbeterd
gescheiden rioolstelsel en valt dus buiten deze
aanpak.
Waar mogelijk en zinvol worden brongerichte
maatregelen toegepast; mar dit is niet vertaald in
minimaal drie per wijk.
Dit gebeurt in de praktijk niet of nauwelijks omdat
hiervoor geen middelen beschikbaar zijn.

Rob gaat dit na.

Vrij

-toepassing in minimaal
drie wijken
-verbetering
waterkwaliteit
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Thema

Maatregel

Beoogd resultaat

Bedrijvigheid

19. In stand houden van het adequate niveau van
Adequaat niveau
de taken op het gebied van vergunningverlening en vergunningverlening en
handhaving
handhaving

20. Bij vestiging van bedrijven wordt de voorkeur
gegeven aan expeditiegerelateerde bedrijven
(Distripark Eemhaven)

Weren van
productiebedrijven

21. Voorbereiden integraal handhavingsbeleid voor
de gemeente Albrandswaard

Deelplannen voor
vervolg

22. Stimuleren duurzaam ondernemen, onder meer
door bewustwording en training bij de handhavers
en vergunningverleners
23. Na realisatie van Overhoeken III zal een studie
worden gemaakt naar de mogelijkheden voor
herstructurering van Overhoeken I en II
24. De gemeente zal bedrijven die zich op
Overhoeken III vestigen, duurzaamheidsscans
aanbieden waarmee de bedrijven kunnen bekijken
welke mogelijkheden zij hebben tot
energiebesparing en of er mogelijkheden zijn
samenwerking op het gebied van grondstoffen,
afval of energie

Besparing van energie
en grondstoffen bij
bedrijven
Inzicht in mogelijkheden
van herstructurering
Overhoeken I en II
-minimaal 5 scans
-besparing energie en
grondstoffen bij
bedrijven

Stand december 2011
Dit was tot op heden een onaantastbaar
uitgangspunt, maar de gemeente moet een
budgetteringsgat van € 30.000,- overbruggen om het
werkprogramma voor 2012 ongeschonden te kunnen
financieren; besluit hierover wordt meegenomen in
de voorjaarsnota.
Dit ligt vast in het bestemmingsplan Noordwest en in
het geluidbeheersplan Distripark. Kansen voor het
terrein liggen op het gebied van het milieudoel
vervoermanagement.
Dit is niet voltooid zoals oorspronkelijk bedoeld;
momenteel vindt ambtelijke afstemming plaats in
BAR-verband; in 2011 heeft een eerste integraal
handhavingsoverleg in BAR-verband
plaatsgevonden
Dit gebeurt via het programma milieudoelen, dat
onderdeel is van het werkplan.

Toelichting/
commentaar
Wettelijk /
door DCMR /
Ongewijzigd

Ongewijzigd

Wettelijk /
Noodzakelijk

Vrij /
door DCMR

Dit is niet uitgevoerd; mogelijk in 2012 een schouw
indien hiervoor budget is.

Vrij

Nominaal uitgevoerd, maar zonder resultaat; er is
geen gebruik van gemaakt.

Vrij /
door DCMR
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Thema

Maatregel

Beoogd resultaat

Afval

Interne Milieuzorg

25. Quick scan stand van zaken en mogelijkheden
gemeentelijke interne milieuzorg

DuBo

Toelichting/
commentaar

Stand december 2011

Overzicht stand van
25 en 26 zijn niet uitgevoerd omdat er onvoldoende
zaken en mogelijkheden capaciteit is, waardoor er geen coördinator is en dus
geen programma is opgesteld.
Alleen de sporthal Rhoon en het kantoor van de
gemeentewerf worden meegenomen in de regionale
klimaatagenda. In januari 2012 wordt een nulmeting
26. Opstellen programma en werkafspraken
Uitvoeringsprogramma
uitgevoerd.
gemeentelijke interne milieuzorg
27.Opstellen instructie duurzaam inkopen
Instructie
De inkoopondersteuning voor de BAR-gemeenten
wordt ingevuld door 4 mensen uit Ridderkerk en
Barendrecht. Iedere woensdagmorgen is één van
deze 4 mensen in Albrandswaard.
28. Communicatie met medewerkers over GIM
75% van de
Dit gebeurt niet structureel; opnemen in
maatregelen en behaalde resultaten
medewerkers kent GIM communicatieplan gemeente?
29. Via de afvalkalender en de lokale krant betere
De doelstelling is dat het scheidingspercentage in
-realiseren doelstelling
voorlichting geven over de
scheidingspercentages 2015 uitkomt op 60%. In 2009 was het
verzamelplaatsen/voorzieningen in de buurt en over -lagerpercentage
scheidingspercentage 50,3 % en iets gedaald ten
wat er allemaal onder textiel/KCA/wit- en bruingoed bewoners dat informatie opzichte van 2008; dit ondanks de uitgebreide
valt
communicatie die heeft plaatsgevonden naar in
hierover mist
principe alle bewoners van de gemeente waarbij alle
mogelijke communicatiemiddelen zijn ingezet. In
2011 is voor het eerst het communicatieproject Koos
de vuilnisman uitgevoerd op de basisscholen.
30. Toepassen van de Nationale pakketten DuBo
Toepassen alle
Alleen maatregelen die in het bouwbesluit staan zijn
bij de bouw van Essendael en de Kasteeltuin
maatregelen
uitgevoerd.
Er zijn geen bovenwettelijke maatregelen uitgevoerd.
31. Onderzoeken mogelijkheden warmtelevering
Transitie niet-duurzame Het warmtenet wordt aangelegd vanaf de AVR naar
industriële restwarmte/warmtenet Hoogvliet
naar duurzame energie Rotterdam en loopt deels door Albrandswaard. De
mogelijkheid bestaat om hier aan te takken, maar
hiervoor zijn nog geen concrete acties ondernomen
tot op heden.
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Vrij
Vrij

Vrij
Wettelijk /
Noodzakelijk /
Ongewijzigd

Vrij, alleen wat in
het Bouw besluit
staat
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Thema

Maatregel

Beoogd resultaat

Stand december 2011

Register

Volgt nog

Communicatie c.a.

32. Opstellen register in verband met openbaarheid
milieu-informatie (Aarhus)
33. Wanneer bewonersverenigingen initiatieven
nemen voor de verbetering van de leefbaarheid in
de wijk, ondersteunt de gemeente deze waar
mogelijk
34. Communicatie over wettelijke milieutaken van
de gemeente, en de voorbeeldfunctie van de
gemeente zelf (groene stroom, ecologisch groen)

Ondersteunen minimaal Volgt nog
75% van de ingebrachte
wijkinitiatieven
-minder klachten
-tevredenheid in
enquête

Volgt nog
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5

Wettelijk kader relevante thema’s

Ook voor een gebiedsgerichte aanpak is het van belang in te zoomen op relevante
milieuthema’s. Deze thema’s worden per gebiedstype aangegeven met huidige en gewenste
beeld en mogelijke maatregelen. Hieronder volgt per thema in het kort het wettelijk kader met
de hoofddoelstelling voor de gemeente Albrandswaard.

5.1
5.1.1

Bodem
Kader

Het wettelijke kader voor bodembescherming ligt in Nederland vast in de Wet
Bodembescherming (2006). Voor inrichtingen is ook de Wet Milieubeheer van belang. Nieuwe
regels op het gebied van bouwstoffen, grond en baggerspecie en op het gebied van
kwaliteitsborging vormen het Besluit bodemkwaliteit. Onder de naam Kwalibo regelt het Besluit
de kwaliteitsborging in het bodembeheer. Hierdoor moet de kwaliteit van de uitvoering van
bodemwerkzaamheden verbeteren. Hiermee wordt een stap gezet in de richting van duurzaam
bodembeheer.
5.1.2

Hoofddoelstelling

Het beheersen van de gemeentelijke bodemproblematiek in 2030; spoedeisende gevallen zijn
voor 2015 en niet spoedeisende gevallen voor 2030 gesaneerd of beheerst, waarbij de
bodemkwaliteit in verhouding tot de functie acceptabel is.

5.2
5.2.1

Geluid
Kader
2

Vanuit Europese wetgeving is de gemeente verplicht elke vijf jaar geluidbelastingkaarten op te
stellen. Deze Europese richtlijn is in de wet Geluidhinder (Wgh) geïmplementeerd. De
gemeente kent ten aanzien van geluidhinder twee relevante geluidsbronnen: het wegverkeer
van de A15, de Groene Kruisweg, spoor, waarvoor de gemeenten verplicht zijn actieplannen
op te stellen met hierin opgenomen een plandrempel en bestuurlijk kader. Een andere bron
vormt de noordelijk gelegen industrie. Op de kaarten is de geluidbelasting als gevolg van
wegverkeer, scheepvaart en industrie inzichtelijk gemaakt voor inwoners.
Wegverkeerslawaai
In de Wet geluidhinder (Wgh) is aangegeven in welke situaties rekening moet worden
gehouden met wegverkeer. Dit is het geval wanneer een woning zich binnen de zone van een
weg bevindt. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de breedte van de zones voor
stedelijk en buitenstedelijk gebied. Voor 30 km/uur wegen gelden geen geluidsnormen.

Tabel 3. Zonering wegverkeerslawaai

2

Europese richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG)
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De voorkeurswaarde voor geluid is 48 dB op de gevel; een hogere grenswaarde is mogelijk tot:
Locatie
Stedelijk
Stedelijk
Stedelijk
Stedelijk
Buitenstedelijk
Buitenstedelijk
Buitenstedelijk

situatie
Nieuwbouw
Nieuwbouw
Vervangende bouw
Vervangende bouw
Nieuwbouw
Nieuwbouw
Vervangende bouw

Nabij autoweg of snelweg
Nabij autoweg of snelweg
Agrarische woning

Max. belasting
63 dB
53 dB
68 dB
63 dB
53 dB
58 dB
58 dB

Industrielawaai
Albrandswaard ligt binnen de geluidzone van de gezoneerde industrieterreinen WaalEemhaven. De voorkeurswaarde is 50 dB(A) op de gevel. Overeenkomstig de Wgh kan met
betrekking tot industrielawaai een hogere waarde worden vastgesteld, waarbij deze waarde
voor nieuwbouwwoningen niet meer bedraagt dan 55 dB(A) en voor vervangende bouw 60
dB(A).
5.2.2

Hoofddoelstelling

Verminderen van het aantal geluidgehinderden door het terugdringen van geluidsoverlast door
wegverkeer en industrielawaai..

5.3
5.3.1

Luchtkwaliteit
Kader

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is opgesteld omdat Nederland niet
tijdig aan de vastgestelde normen voor fijn stof en stikstofdioxide kon voldoen en hiervoor
uitstel heeft gekregen.
In de Wet milieubeheer zijn grenswaarden gesteld voor de luchtkwaliteit voor een aantal
stoffen. De belangrijkste daarvan zijn fijn stof (PM 10 ) en stikstofdioxide (NO 2 ), omdat voor die
stoffen de grenswaarden in Nederland nog regelmatig benaderd of overschreden worden. Voor
de andere stoffen geldt dat de concentraties daarvan nergens in Nederland de grenswaarden
meer overschrijden en aan die stoffen wordt hier dan verder ook geen aandacht besteed.
Zowel voor PM 10 als voor NO 2 is de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie 40
3)
(µg/m . Voor PM 10 is de grenswaarde al van kracht, terwijl deze voor NO 2 vanaf 2015 niet
meer overschreden mag worden. Daarnaast is voor PM 10 nog een grenswaarde van kracht
voor de 24-uursgemiddelde concentratie. Dit betekent dat de daggemiddelde concentraties van
3
meer dan 50 mg/m mogen niet meer dan 35 keer per jaar voorkomen.
De concentratie van de luchtkwaliteit wordt in jaargemiddelde grenswaarden weergegeven. De
luchtkwaliteit wordt door een groot aantal componenten bepaald. De belangrijkste hiervan zijn
stikstofdioxide (NO 2 ) en fijn stof (PM 10 ). Deze componenten worden als referentiewaarden voor
de luchtkwaliteit gehanteerd.
In de gemeente Albrandswaard is geen belangrijke bron van luchtverontreiniging aanwezig. Er
is wel sprake van achtergrondconcentratie. De grote industrie van Rijnmond, de scheepvaart
en het wegverkeer zijn daar verantwoordelijk voor. Gezien de toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen moet bij planvorming rekening worden gehouden met het aspect luchtkwaliteit.
Hierbij moet worden beoordeeld:
- in welke mate een ruimtelijk plan bij draagt aan de luchtverontreiniging;
- in welke mate een ruimtelijk plan wordt blootgesteld aan luchtverontreiniging.
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5.3.2

Geur

Op 6 december 2006 is het Besluit landbouw milieubeheer in werking getreden. Het merendeel
van de veehouderijen valt binnen de werkingssfeer van dit besluit, afhankelijk van onder
andere ligging en omvang. Naast het aantal te houden dieren is, in relatie tot geurhinder de
ligging van een veehouderij ten opzichte van geurgevoelige objecten en belangrijk aspect.
5.3.3

Hoofddoelstelling

Luchtkwaliteit dient te voldoen aan de EU-grenswaarden en de emissies bij bedrijven.

5.4
5.4.1

Externe veiligheid
Kader

Vanwege de nabijheid van de industrie en diverse transportroutes inclusief buisleidingen is
externe veiligheid voor de gemeente Albrandswaard een belangrijk thema. Hierbij is het van
belang te weten of en waar voor externe veiligheid relevante inrichtingen en transportroutes
aanwezig zijn. Voor deze beoordeling is door de DCMR de risico-inventarisatie opgesteld als
onderdeel van de veiligheidsvisie van de gemeente.
Het beleid voor inrichtingen is uitgewerkt en vastgelegd in het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi). Het beleid en de normering voor transport van gevaarlijke stoffen is in
ontwikkeling.
In het beleid van de provincie Zuid Holland is als belang genoemd "het beschermen van grote
groepen mensen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen" (groepsrisico). Het groepsrisico in
termen van de oriëntatiewaarde is de indicator voor de mate van provinciale inzet die er op
gericht is om ook in moeilijke situaties onder de oriëntatiewaarde te komen dan wel te blijven.
Er wordt hierbij ingezet op een verbetering van de veiligheid door middel van (extra)
maatregelen, die kunnen variëren van fysieke maatregelen tot lobbyactiviteiten (bronbeleid).
Bij een goede motivatie (andere belangen) kan een ontwikkeling, waarbij een overschrijding
van de oriëntatiewaarde blijft bestaan, worden geaccepteerd. Hierbij moet sprake zijn van
adequate hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. De Veiligheidsregio RotterdamRijnmond moet voor een goede verantwoording van het groepsrisico als adviseur bij de
planvorming worden betrokken.
Hoogspanningslijnen
Op 3 oktober 2005 is door VROM, directoraat-generaal Milieu, directeur Stoffen, afvalstoffen en
straling, een advies uitgebracht waarin is aangegeven hoe om te gaan met ontwikkelingen
nabij hoogspanningslijnen.
5.4.2

Hoofddoelstelling

Minimaliseren van risico’s van risicodragende activiteiten. Voorkomen van het ontstaan van
nieuwe situaties, waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond bovengrondse
hoogspanningslijnen

5.5
5.5.1

Natuur en groen
Kader

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de Vogel- en
Habitatrichtlijn, de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS).
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•

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin
aangegeven wordt welke soorten en welke typen natuurgebieden (als leefgebieden voor
soorten, habitats) beschermd moeten worden door de lidstaten.

•

De Natuurbeschermingswet heeft tot doel het beschermen en in stand houden van
beschermde natuurgebieden (Natura 2000 gebieden). Handelingen binnen en buiten de
beschermde gebieden, die nadelig van invloed zijn op het gebied, zijn uitsluitend
toegestaan onder strenge voorwaarden.

•

De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten binnen en
buiten de beschermde natuurgebieden. Bij ruimtelijke ingrepen moet, als gevolg van de
Flora- en faunawet, rekening worden gehouden met beschermde planten- en diersoorten.

•

De Ecologische hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de
natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde
gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden
gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Op provinciale schaal wordt de
EHS uitgewerkt in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). De PEHS, waarbij
naast gebieden ook verbindingszones zijn opgenomen. Deze verbindingszones zijn nodig
om genetische uitwisseling tussen plant- en diersoorten van deze verschillende gebieden
mogelijk te maken

5.5.2

Stiltegebied: Landschapspark Buytenland

Het wettelijke kader voor stiltegebieden is de Wet milieubeheer. In de Provinciale
Milieuverordening zijn algemene regels opgenomen met betrekking tot het beperken van
geluidhinder in stiltegebieden. Door middel van de bestemmingsplannen (Wet ruimtelijke
ordening) moeten lawaaimakende activiteiten in stiltegebieden zoveel mogelijk worden
voorkomen. In de Nota “Regels voor Ruimte” is opgenomen dat in en nabij
milieubeschermingsgebieden voor stilte (‘stiltegebieden’) geen nieuwe ontwikkelingen zijn
toegestaan, waarbij het heersende geluidsniveau van 40 dB(A) structureel wordt aantasten.
5.5.3

Hoofddoelstelling

Het optimaal bijdragen van groen aan een goede en gezonde leefomgeving door o.a. het
verbinden van groengebieden en het inbrengen van natuur in woon- en leefomgeving en
duurzaam beheer van de openbare ruimte, zodat de biodiversiteit toeneemt.

5.6
5.6.1

Klimaat en energie
Kader

De stadsregio Rotterdam heeft de regionale klimaatagenda opgesteld, waarbij 15 projecten
door gemeenten ten uitvoer worden gebracht.
Albrandswaard volgt bij energiebesparing in nieuwbouw de landelijke normen uit het
Bouwbesluit. In verband met duurzaam bouwen maakt de gemeente bij bouwprojecten gebruik
van de Nationale Paketten DuBo.
5.6.2

Hoofddoelstelling

De regiogemeenten van de stadsregio Rotterdam hebben in 2008 afgesproken dat de CO 2 uitstoot in 2025 40% lager moet zijn dan de uitstoor in 1990 was.
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5.7
5.7.1

Afval
Kader

Het Landelijke Afvalbeheersplan stelt dat ten minste 60% van het afval een nuttige toepassing
moet krijgen in de vorm van scheiding aan de bron en/of nascheiding. Volgens de classificatie
van dichtheid van omgevingsadressen valt Albrandswaard in stedelijkheidsklasse 4 met de
volgende richtlijnen.

Tabel 4. Richtlijnen bronscheiding voor verschillende afvalstromen (bron: Beschrijving en
evaluatie afvalverwijdering gemeente Albrandswaard 2009, MWH)
5.7.2

Hoofddoelstelling

Het maximaal hergebruik van het vrijkomende huishoudelijke en bedrijfsafval en inzetten op
afvalpreventie en het terugdringen van zwerfafval
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6

Visie

6.1

Uitgangspunten

Bij het opstellen van de milieu- en duurzaamheidvisie is gekozen voor de gebiedsgerichte
benadering, waarbij per gebiedstype de ambities van de meest relevante thema’s zijn
aangegeven. Dit leidt tot concrete maatregelen en acties die zijn uitgewerkt in de schema’s per
gebiedstype en het uitvoeringsprogramma voor 2012 en daarop volgende jaren. Bij de milieuen duurzaamheidvisie streven we naar:
Een gezonde, veilige en hoogwaardige leefomgeving met een vitale natuur
zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten en de diversiteit aan te tasten.
Dit streven valt tevens te herleiden uit het coalitiedocument en de Toekomstvisie
Albrandswaard 2025. De gemeente Albrandswaard gaat daarbij uit van de volgende
uitgangspunten:
-

gebiedsgerichte benadering vanuit wonen, werken, recreatie
interactief (doelgroepen, participatie inwoners)
integrale duurzaamheid (in alle beleidsvelden)
aansluiten op regionale projecten en BAR-samenwerking
kansen benutten
voorbeeldfunctie
kernwaarden toekomstvisie 2025

Vanuit het coalitiedocument en de Toekomstvisie 2025 is ook een aantal aspecten aangegeven
die van belang zijn:
Strategische visie
- vitale leefgemeenschap: aantrekkelijk woon- en werkklimaat, sociale binding,
nabuurschap, zelfredzaamheid
- groene gemeente: met open polderlandschap, recreatief medegebruik
- recreatiegemeente: kleinschalig, natuurlijk boeren,
- watergemeente: oeverontwikkeling, havens, kreken, grienden, waterwonen
- belevingsgemeente: dijken, cultuurhistorie, bomen, kastelen, trouwen, horeca,
experience.
- hoogwaardig leefklimaat: goed onderhouden woonkernen en woningen, geschiedenis
zichtbaar, kwalitatief hoogwaardige buitenruimte
- versterken identiteit door samenwerking: samenwerking in regionaal BAR-verband op
bepaalde gebieden
Participatie
- stimuleren en faciliteren participatie inwoners voor allerlei maatschappelijke activiteiten
- verkrijgen inzicht participatietrajecten en vrijwilligers/interesses
Schoon, heel, veilig
- groenstructuurplan uitgangspunt voor het onderhoud van de buitenruimte
- integraal kijken naar omgevingskwaliteit, toerisme, agrarische sector, natuur)
- recreatie: kleinschalig, mozaïek in plaats van massarecreatie
- opstellen monumentale bomenlijst
- goede beplanting Groene Kruisweg, Rhoonse Baan in verband met fijnstofdiscussie
- inzetten op preventie en voorlichting bij veiligheid
- wijkgerichte aanpak door buurbudgetten voor onderhoud en beheer
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Relatie tussen dorpen en polders
- versterken herstructureren kwaliteit bestaande bebouwing
- inzetten op inbrei-locaties
- stimuleren levendigheid door combineren wonen en werken, menging woon- en
economische functies
Samenwerking
Ontwikkelingen ten aanzien van de regiegemeente, de lokale milieuproblematiek en regionale
ruimtelijke ontwikkelingen maken een betere samenwerking tussen de buurgemeenten en de
regiogemeenten onvermijdelijk. Milieuproblemen die veelal bovenlokaal zijn stoppen niet bij de
gemeentegrenzen. In het Milieuprogramma 2011 – 2014 van de gemeente Ridderkerk is de
BAR-samenwerking genoemd. Voor een aantal milieuthema’s kan bekeken worden of en in
hoeverre deze gezamenlijk kunnen worden aangepakt:
- Lucht, geluid, verkeer en vervoer: stimuleren duurzaam openbaar vervoer en langzaam
verkeer, ondernemen acties richting Rijk in verband met dynamische snelheden,
doortrekken A4 Zuid;
- Klimaat en energie: zo veel mogelijk aansluiten bij lopende projecten regionale
klimaatagenda (SLOK-projecten);
- Natuur- en Milieu educatie en bedrijfsinterne milieuzorg: onderzoeken gezamenlijke
acties met BAR-gemeenten;
- Bodem, geluid, externe veiligheid: gezamenlijk opstellen van kwaliteitskaarten,
hergebruik grond, toepassingen bodemenergie.

Bron: Tekening Hans Jan Rijbering (bron: Toekomstvisie 2025)

6.2

Gebiedstypen

Evenals het MBP 2007-2011 gaan we in deze visie uit van een gebiedsgerichte benadering.
Deze benadering gaat in op gebieden of functies, zoals: wonen, werken, recreatie, natuur- en
groengebieden etc. De gebiedstypen die in het eerdere plan zijn onderscheiden, vormen ook in
dit milieubeleidsplan als uitgangspunt. Voor de onderscheiden gebiedsprofielen zie figuur 3)
Van een gebiedstype spreken we als een gebied een typerende set van ruimtelijk-functionele
kenmerken heeft. Hierbij zijn de volgende onderscheidende factoren van belang:
-

locatiespecifieke omstandigheden: bijvoorbeeld de mogelijkheden voor
natuurontwikkeling verschillen alleen al sterk van gebied tot gebied door ondergrond
en het watersysteem, de verkeersontsluiting van een wijk is sterk afhankelijk van de
wegen- en openbare vervoerstructuur
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-

functiespecifieke omstandigheden: geluidsniveaus die passen bij een stadscentrum zijn
van een andere orde dan die voor landelijk gebied met een recreatieve of natuurfunctie.

Het onderscheid tussen gebiedstypen maken we wanneer er wezenlijke verschillen bestaan
tussen de gebieden. De algemene karakteristiek van een gebied bepaalt welk gebiedstype dit
krijgt. De verdeling van het grondgebied van een gemeente in gebiedstypen vindt dan ook niet
tot op detailniveau plaats. Ook binnen eenzelfde gebiedstype kan variatie in bijvoorbeeld
dichtheid bestaan. Waar het om gaat is dat een gebiedstype als geheel de kenmerken heeft die
vanuit milieu gezien onderscheidend zijn.
De gebiedstypologie is een hulpmiddel om in gesprek te raken over de kwalitatieve opgaven
voor een gebied en de samenhang ertussen. Een gebiedstypologie is een modelmatige
benadering van de werkelijkheid.
Aan gebiedstypen kunnen vervolgens (milieu)kwaliteitscriteria worden verbonden, waardoor
ambities voor geluid, luchtkwaliteit, water of energie specifiek kunnen worden afgestemd op de
ruimtelijk functionele kenmerken van gebieden. De volgende gebiedstypen kunnen voor de
gemeente Albrandswaard worden onderkend:

Gebiedstype
Dorps wonen

Beschrijving
Typering: Onder dit woonmilieu vallen de historische kernen,
waarin activiteiten plaatsvinden als winkelen, werken, wonen en
recreëren. Het functioneert als ontmoetingsgebied met een
levendig straatbeeld met rustige plekken
Functies: wonen, winkelen, horeca, cultuur
Ruimtegebruik: functiemenging sterk, matig intensief gebruik,
dichtheid is middel (30/50 woningen/ha)

Groenstedelijk
wonen

Typering:
Onder dit woonmilieu vallen de nieuwbouwwijken Portland,
Essendael e.d. met als kenmerk: grondgebonden woningen,
tuinwijken, lintbebouwing (langs dijken) en vrijstaande huizen in
een lage dichtheid. Het beeld is landelijk, groen en rustig.
Functies: wonen
Ruimtegebruik: functiemenging evt. werken aan huis, matig
extensief gebruik, dichtheid is matig (15/30 woningen/ha)

Voorzieningen

Typering: Hieronder vallen psychiatrische- en zorginstellingen,
scholen, openbaar vervoer e.d.
Functies: wonen, werken, rust
Ruimtegebruik: functiemenging zwak, bebouwingsdichtheid
hoog, intensief gebruik ruimte

Typering: Onder dit gebiedstype valt het industrieterrein
Bedrijventerrein
Distripark/Eemhaven Distripark/Eemhaven met een werkmilieu van grootschalige
industriële transportactiviteiten langs de A15.
Functies: (transport)bedrijven
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Ruimtegebruik: geen functiemenging, intensief gebruik

Bedrijventerrein
overig

Typering: Het gaat hier om de bedrijventerreinen Overhoeken IIII met goederengerichte activiteiten, kantoren en voorzieningen
in parkachtige omgeving nabij woongebieden.
Functies: bedrijven en kantoren
Ruimtegebruik: functiemenging matig, intensief gebruik,
dichtheid middel

Sport en recreatie

Typering: Hieronder vallen de diverse port en intensieve
recreatievoorzieningen zoals sportvelden, golfterrein e.d.
Functies: sport en recreatie, stedelijk groen met horeca
Ruimtegebruik: functiemenging zwak, matig gebruik, lage
dichtheid

Agrarisch -,
buitengebied

Typering: Dit betreft het landelijke gebied met agrarische
bestemming. Hieronder vallen de polders Albrandswaard,
Zegenpolder, Molenpolder, Portlandpolder en het huidige
Buytenland van Rhoon.
Functies: agrarische bedrijven en wonen, extensieve recreatie,
natuur/polder
Ruimtegebruik: functiemenging zwak, gebruik extensief,
dichtheid zeer laag (<10 woningen/ha)

Natuur/park/bos/
begraafplaats

Typering: Buitengebied langs de Oude Maas:Klein Profijt en het
deels toekomstige Landschapspark Buytenland. Het gaat om
ecologisch waardevolle gebieden, aangelegde groengebieden
(parken en bospercelen en begraafplaatsen) deels toegankelijk
voor bezoekers.
Functies: natuur, extensieve recreatie
Ruimtegebruik: gebruik extensief, zeer lage dichtheid

Infrastructuur

Typering: Onder dit gebiedstype vallen de verkeers-, spoorwegen waterinfrastructuur, buisleidingen en hoogspanningslijnen.
Functies: infrastructuur, transport
Ruimtegebruik: intensief gebruik, lage dichtheid, maar hoog bij
(OV-)knooppunten
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Figuur 3. Kaart gebiedstypologie gemeente Albrandswaard
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6.3

Schematische uitwerking gebiedstypen

Hieronder volgt een schematisch overzicht van de gebiedstypen voor de relevante thema’s met
het huidige en gewenste milieukwaliteitsprofiel, ambities en maatregelen. De ambities zijn
mede gebaseerd op de speerpunten uit de Toekomstvisie 2025. Om de ambities te realiseren
zullen nagenoeg altijd extra maatregelen getroffen moeten worden. De genoemde maatregelen
kunnen voor de gemeente in aanmerking komen en zijn niet volledig.
Sommige aspecten zijn niet of slecht in te delen in gebiedstypen. Deze aspecten komen aan
de orde in het uitvoeringsprogramma, zoals bijvoorbeeld de eigen voorbeeldrol van de
gemeente (bedrijfsinterne milieuzorg). Onder het gebiedstype ‘Voorzieningen’ vallen onder
andere zorginstellingen, scholen en het openbaar vervoer. Er is ook een gebiedstype
‘Infrastructuur‘ opgenomen met de vaar-, spoor- en snelweg en diverse buisleidingen in het
kader van transport gevaarlijke stoffen. Tot slot is er een overzicht uitgewerkt voor de
‘Gemeentelijke organisatie’ onder andere in het kader van bedrijfsinterne milieuzorg.
Als bijlage is het concept-uitvoeringsprogramma voor 2012 opgenomen met een voorstel van
mogelijk uit te voeren acties. De acties in het uitvoeringsprogramma komen uit de
gebiedsgerichte schema’s (maatregelen). De gemeente kan zelf op basis van prioriteiten en
beschikbare middelen eventueel extra acties toevoegen of acties weglaten uit het
uitvoeringsprogramma. Ook de verantwoordelijke afdelingen en budget dient te worden
toegevoegd.
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Oude dorps- /woonkernen Poortugaal en Rhoon
Ambities:
• Behouden van oude dorpskernen met cultuurhistorische en recreatieve waarde doordat er een aantal beschermde dorpsgezichten en monumenten zijn.
• Behouden versterken groene uitstraling, met (monumentale) bomen en kleine rustige parkjes in kernen. De aanwezige watergangen en waterpartijen vormen
een visuele verrijking met voornamelijk natuurlijke oevers en dienen als waterberging bij regenval.
• Behouden rustige sfeer met kleinschalige winkels/detailhandel en enkele horeca en restaurantgelegenheden.
• Stimuleren langzaam verkeer (fietsverbindingen of te voet) en creëren van parkeerplaatsen op eigen terrein of aan de rand van de dorpskernen.
Relevante
thema’s
Groen

Huidig milieukwaliteitsprofiel

Gewenst
milieukwaliteitsprofiel

Maatregelen

Groen is weinig gestructureerd en
matig onderhouden.
Inwoners geven aan dat er
voldoende groen in omgeving is.

- Hoogwaardig groen middels bomenstructuur
en kleine parkjes met meer afwisseling en
(bio)diversiteit
- Duurzaam beheer en onderhoud door
gemeente i.s.m. bewoners

Water

Vooral oevers van watergangen
nogal divers qua uitstraling; soms
gras, soms verhard.
De waterkwaliteit van het
oppervlaktewater is verbeterd, door
o.a. verbetering riolering en
doorspoeling watergangen.

- Visueel aantrekkelijke watergangen en
vijvers met voornamelijk natuurlijke oevers
- Opvangen regenwater
- Terugbrengen waterfunctie in kernen

- uitvoeren groenplan
- aanleg ‘eetbare plantsoenen’ met fruit- en bessenstruiken
- vergroenen geluidschermen
- aanleggen straatverharding met open structuur
- vergroenen rotondes
- natuurvriendelijke maatregelen gebouwen i.v.m.
nestplaatsen
- variëren hoogte vegetatie (mantelzoom vegetatie)
- inrichten vlinderbermen
- ‘kopen van een boom’ door bewoners/bedrijven (CO 2
-compensatie)
- betrekken bewoners bij onderhoud groen (incl. zwerfafval)
- benaderen scholen en (NME-)organisaties i.v.m. opruim-/
opzoomeracties
- aanleggen natuurvriendelijke oevers, breukstenen, wadi’s
- duurzaam beheer en onderhoud
- afkoppelen en opvangen van regenwater, verbetering
riolering (groene daken, wadi’s, regenton)
- verkennen/uitwerken plannen water in dorpskernen
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Geluid

Afval

Externe
veiligheid
Lucht

Klimaat/
energie

Verkeer
en
vervoer

3

Geluidhinder van industrie en
autoverkeer; geluid is een
toenemend gezondheidsprobleem,
30% inwoners ervaart geluid als
hinder.
Geluidsscherm verbetert de situatie
Er verdwijnt te veel bruikbaar afval
in de grijze bak.
Scheidingspercentage is 50 in 2011

- Stilte door autoluwe kernen
- Industrielawaai wordt elders in de gemeente
of d.m.v. slim groen afgevangen
- Geluid i.v.m. toekomstige ontwikkelingen
van belang (max. 52 dB op de gevel, max. 33
verkeersgeluid in de woning)
- Scheiding van afval naar 60%
- Verminderen zwerfafval

Er wordt gewerkt aan een visie voor
externe veiligheid
Er is een achtergrondconcentratie
a.g.v. industrie en verkeer
5% van de woningen ligt aan een
binnenstedelijke weg en heeft een
3
relatief slechte luchtkwaliteit
Bouwbesluit is wettelijk minimum
Minimale inzet klimaatsagenda

- Risico’s zijn beheerst

Momenteel mogen en kunnen nog
overal auto’s rijden en parkeren in
veelal vrij nauwe dorpsstraatjes; dit
bevordert niet het gezicht van de
kernen.

- regionaal uitvoeren actieplannen geluid en opstellen actuele
geluidbelastingkaarten
- handhaven geluid bij bedrijven
- samen optreden in BAR-verband
- monitoren geluidsniveau
- toepassen groen
- voorlichting over afvalscheiding
- registreren en inzicht vrijkomende afvalstromen
- optimalisatie gescheiden inzameling
- uitvoeren van zwerfvuilcampagnes met scholen
- vaststellen visie EV

- Er is een aanvaardbare luchtkwaliteit
- Grenswaarde fijnstof en NO 2 maximaal 40
3
(µg/m )

- monitoren luchtsituatie
- regionaal meten luchtkwaliteit
- communicatie milieubewust autogebruik/open haarden
- uitvoeren vervoersmanagement bedrijven

- Voldoen aan de regionale normen
- Uitvoeren klimaatagenda
- Ambities energie in overeenkomsten borgen
- Duurzame bodemenergie/WKO

- maatregelen gemeentelijke gebouwen
- afspraken met woningbouwcorporaties (BAR)
- aansluiten op projecten klimaatagenda
- regionale samenwerking bodemenergie
- maatregelen duurzame openbare verlichting
- verkeerscirculatieplan
- uitvoeren parkeerplan met situering parkeerplaatsen
- terugdringen doorgaand verkeer in kernen
- instellen eenrichtingsverkeer, verlagen snelheid in kernen
- inrichten van halfverharde parkeerplaatsen

- Vervoer vooral te voet en met de fiets
- Geen doorgaand autoverkeer
- Parkeren op eigen terrein of op
parkeerplaatsen aan de rand van de
dorpskernen

Bron: Gezondheid in kaart Albrandswaard, 2010 (GGD)
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Groenstedelijk wonen
Ambities:
• Behoud ruimte met groene en recreatieve waarde met natuurgerichte speelplekken
• De aanwezige watergangen en waterpartijen vormen een visuele verrijking met voornamelijk natuurlijke oevers en dienen als waterberging bij regenval.
• Stimuleren langzaam verkeer (fietsverbindingen of te voet) en creëren van parkeerplaatsen op eigen terrein of aan de rand van de
dorpskernen.Stimuleren burgerparticipatie bij onderhoud groen en tegengaan zwerfafval.
Relevan
te
thema’s
Groen

Huidig milieukwaliteitsprofiel

Gewenst
milieukwaliteitsprofiel

Maatregelen

Groen is weinig gestructureerd en
matig onderhouden

- Hoogwaardig groen middels
bomenstructuur en kleine parkjes
- Onderhoud door gemeente ism
bewoners

- uitvoeren groenplan
- stimuleren blauw-groene verbindingen
- aanleg ‘eetbare plantsoenen’ met fruit- en bessenstruiken
- vergroenen rotondes (sedum)
- variëren hoogte vegetatie (mantelzoom vegetatie)
- inrichten vlinderbermen
- inrichten natuurspeelplekken
- aanleggen houtwallen, heggen, riet, knotbomen e.d.
- onderhouden groen samen met bewoners
- communiceren over uitvoeren opruim- en opzoomeracties met
en in de straat

Water

Vooral oevers van watergangen
nogal divers qua uitstraling; soms
gras, soms verhard
Momenteel geluidhinder van
industrie uit havengebied en
doorgaand autoverkeer

Visueel aantrekkelijke watergangen en
vijvers met voornamelijk natuurlijke
oevers
Stil door autoluwe kernen
Industrielawaai wordt elders in de
gemeente of d.m.v. slim groen
afgevangen
- Er is een aanvaardbare luchtkwaliteit
- Grenswaarde fijnstof /NO 2 maximaal
3
40 (µg/m )

- buffer regenwater door aanleggen groene daken
- afkoppelen regenwater (regenton, wadi’s)
- groene daken bij nieuwbouw en bestaande bouw
- regionaal uitvoeren actieplannen geluid
- samen in BAR-verband optreden richting rijk (RWS)
- monitoren geluidsniveau
- groene toepassingen bij geluidschermen
- monitoren luchtsituatie
- regionaal meten luchtkwaliteit
- communicatie milieubewust autogebruik/open haarden

Geluid

Lucht

Er is een achtergrondconcentratie
a.g.v. industrie en verkeer
5% van de woningen ligt aan een
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Afval

Klimaat/
energie
Verkeer
en
vervoer

4

binnenstedelijke weg en heeft
4
een relatief slechte luchtkwaliteit
Er verdwijnt te veel bruikbaar
afval in de grijze bak.
Scheidingspercentage is 50 in
2011
Bouwbesluit is wettelijk minimum
Minimale inzet klimaatsagenda
Momenteel mogen en kunnen
nog overal auto’s rijden en
parkeren in veelal vrij nauwe
dorpsstraatjes; dit
bevordert niet het gezicht van de
kernen.

- uitvoeren vervoersmanagement bedrijven
- Scheiding van afval naar 60%
- Verminderen zwerfafval

Realisatie klimaatagenda
Vervoer vooral te voet en met de fiets
Geen doorgaand autoverkeer
Parkeren op eigen terrein of op
parkeerplaatsen aan de rand van de
dorpskernen

- voorlichting over afvalscheiding
- registreren en inzicht vrijkomende afvalstromen
- optimalisatie gescheiden inzameling
- uitvoeren van zwerfvuilcampagnes met inwoners/scholen
- uitvoering, aansluiten bij trekkers projecten klimaatagenda
- uitvoeren verkeerscirculatieplan?
- parkeerplan met situering parkeerplaatsen
- terugdringen doorgaand verkeer in dichte woongebieden
- instellen eenrichtingsverkeer

Bron: Gezondheid in kaart Albrandswaard, 2010 (GGD)
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Voorzieningen (zorginstellingen, NME, openbaar vervoer, scholen)
Ambities:
• Goede bereikbaarheid tussen kernen door openbaar vervoer
• Creëren draagvlak milieu en duurzaamheid door NME-activiteiten
Relevante
thema’s

Huidig
milieukwaliteitsprofiel

Gewenst
milieukwaliteitsprofiel

Maatregelen

Groen

Laagwaardig groen bij
voorzieningen

Behoud bomen op terrein zorginstelling

- inventarisatie monumentale bomen
- waar mogelijk aanbrengen van kwalitatief groen en
duurzaam beheer hiervan

Geluid

Rustige omgeving bij de
relevante voorzieningen

Behouden rust bij relevante
voorzieningen

- regionaal uitvoeren actieplannen geluid

Communicatie

Geen NME-activiteiten
ontplooid

Stimuleren NME-activiteiten

- aansluiten op NME-beleid buurgemeenten (BAR)
- verstrekken toegang milieu-informatie

Verkeer en
vervoer

Opheffen buslijn tussen
kernen

Verbeteren openbaar vervoer tussen
kernen

- onderzoek stadsregio naar OV- verbindingen
- schone brandstoffen OV
- deelnemen aan ‘Verkeersslang’ op basisscholen en Ride 2
school (voortgezet onderwijs)
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Bedrijventerrein Distripark Eemhaven
Ambities:
• Bedrijventerrein voornamelijk gericht op expeditiegerichte bedrijven (op en overslag) gerelateerd aan de haven
• Behouden adequaat niveau vergunningverlening, toezicht en handhaving
• Verminderen milieubelasting (naar de omgeving)
• Het bedrijventerrein is zo duurzaam mogelijk ingericht. (parkmanagement)
• Logistiek wordt gestuurd op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de aanwezige infrastructuur ( weg, water en spoor).
• Vrachtverkeer gaat in principe altijd over de rijksweg A 15 en zo min mogelijk over de groene kruisweg en eventuele binnenwegen.
Relevante
thema’s
Vergunningv
erlening,
toezicht en
handhaving
Verkeer en
vervoer

Huidig
milieukwaliteitsprofiel
Behouden adequate niveau
vergunningen en
handhaving

Gewenst
milieukwaliteitsprofiel
Behouden adequate niveau vergunningen en
handhaving

Maatregelen

Momenteel zijn er
busverbindingen naar het
distripark

- uitvoeren van een vervoersscan bij (transport) bedrijven (in
BAR-verband)

Water

Water is momenteel geen
probleem op het distripark

Geluid

Er is niet of nauwelijks
geluidoverlast van de
uitgevoerde activiteiten
Situatie op het park zelf
onbekend. Risico zit in de
uitstoot vanaf het park
richting de woon- en
verblijfsgebieden in
Albrandswaard

- Ook in de toekomst is het distripark per OV
of OV fiets te bereiken.
- Bedrijven doen aan vervoersmanagement
en besparen hiermee kosten en op milieu
Onderzocht wordt of het zinvol en mogelijk is
om een gemeenschappelijke wasinrichting
voor alle voertuigen op het distripark te
situeren.
Geluidbeheersplan wordt gehandhaafd en
huidige situatie wordt
- Uitstoot van luchtverontreinigende stoffen is
geminimaliseerd als gevolg van optimalisatie
goederenvervoerstromen.
- Grenswaarde fijnstof /NO 2 maximaal 40
3
(µg/m )

- via een gebiedsgerichte aanpak worden alle bedrijven
gescand op de mogelijkheden om hun uitstoot te
verminderen, zowel voor het goederenvervoer, het
personenvervoer als de voertuigen.

Lucht

- uitvoeren DCMR-werkplan
- aandacht voor milieudoel vervoer en afval

- inventarisatie huidige situatie en mogelijkheden.

- monitoring klachten
- handhaven geluid bij bedrijven op bedrijventerreinen

Milieubeleidsplan Albrandswaard 2012 - 2017

blad 34 van 72

Externe
veiligheid

Afval

Bodem

Er zijn enkele BRZO
bedrijven aanwezig en de
veiligheidsituatie is ter
plekke op adequaat niveau
Niet georganiseerd

Er zijn momenteel geen
bodemverontreinigingen

Albrandswaard onderzoekt wat de
meerwaarde is van het onderbrengen van het
distripark onder de veiligheidscontour van het
Waal-Eemhaven complex..
Inzicht afvalstromen die vrijkomen bij
bedrijven door stellen van eisen met
betrekking tot afvalpreventie en –scheiding en
intensivering handhaving
Bodem ook in de toekomst niet verontreinigd
als gevolg van bedrijfsprocessen

- hiervoor dient overleg plaats te vinden met Rotterdam.

- collectief inzamelen bedrijfsafval (parkmanagement)

- monitoring via toezicht DCMR

Milieubeleidsplan Albrandswaard 2012 - 2017
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Bedrijventerreinen overig
Ambities:
• Behouden adequaat niveau vergunningen, toezicht en handhaving.
• Verminderen milieubelasting naar de omgeving.
• Bedrijventerreinen hebben een goede (groene) uitstraling.
• Goed functionerende parkmanagement organisatie.
Relevante
thema’s
Vv/hh

Verkeer
en vervoer

Geluid

Lucht

Huidig
milieukwaliteitsprofiel
Behouden adequate niveau
vergunningen en
handhaving
Op Overhoeken I en II is
parkeren momenteel een
knelpunt

Momenteel zijn er af en toe
geluidklachten ivm
bedrijvigheid op
bedrijventerreinen
Luchtkwaliteit vormt geen
probleem

Groen

Nauwelijks sprake van
hoogwaardig groen

Water

Waterberging is momenteel
geen probleem

Gewenst
milieukwaliteitsprofiel
Behouden adequate niveau vergunningen
en handhaving

Maatregelen

- Parkeren geschiedt met name op eigen
terrein en de daarvoor bestemde
parkeerplaatsen;
- Er zijn voldoende alternatieven voor
andere vervoersvormen, zoals
fietsvoorzieningen, OV-fiets
- Centraal bevoorraden winkels (BAR)
Geluidsoverlast is niet meer aan de orde
door adequate regelgeving en eventueel
mediation bij uitzonderlijke gevallen

- bij parkeren op eigen terrein eventueel aanpassen
bestemmingsplan
- samen met buurgemeenten nagaan mogelijkheden stedelijke
distributie (BAR)

- Luchtkwaliteit vormt ook in de toekomst
geen probleem
3
- Grenswaarde fijnstof < 40 (µg/m )
Gemeente zorgt samen met de
aanwezige bedrijven voor aantrekkelijk
groen, zowel in openbare ruimte las op de
bedrijvenpercelen
Waterberging gegarandeerd door bijv.
inzet van groene daken en/of afkoppeling

- nagaan van mogelijkheden vervoersmanagement in BARverband

- uitvoeren DCMR-werkplan
- aandacht voor milieudoelen

- gemeente neemt voortouw voor overleg bij slepende situaties
- handhaven geluid bij bedrijven op bedrijventerreinen

- uitvoering via parkmanagement ism OVA.

- via regionale klimaatagenda (stadsregio)
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Duurzaam
ondernem
en /
parkmana
gement

Momenteel wordt er op de
bedrijventerreinen geen
aandacht besteed aan
duurzaam ondernemen.

hemelwaterafvoer
Op de bedrijventerreinen Overhoeken I /
III is sprake van een efficiënte
parkmanagementorganisatie die
financieel onafhankelijk is en activiteiten
ontplooit ihkv duurzaam inkopen,
gemeenschappelijke afvalinzameling,
beveiliging, etc.

- DCMR kan ondersteunen bij oprichting parkmanagement via
bijv. als eerste activiteit gemeenschappelijke afvalinzameling.

Milieubeleidsplan Albrandswaard 2012 - 2017
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Sport en recreatie
Ambities:
• Vergroten recreatieve kwaliteit
• Stimuleren recreatief medegebruik buitengebied (Buytenland)
• Inrichten fiets-, wandel-, kano-, paardenroutes met eventuele voorzieningen
• Zorgen voor voldoende uitdagende (natuur)speel- en sportgelegenheden binnen de gemeente
• Oog voor cultuurhistorische elementen in dorp en landschap
Relevante
thema’s
Bodem

Huidig
milieukwaliteitsprofiel
Recreatiegebieden
nabij verontreinigde
grond gelegen

Water en
groen

Recreatie is een
belangrijke functie van
en in water- en
groengebieden

Verkeer

Recreatiegebieden zijn

Gewenst
milieukwaliteitsprofiel
- In recreatiegebied geldt een
functionele bodemkwaliteit
- Samenwerking partijen voor
aanvaardbare betaalbare oplossing
stortplaats Zegenpoldersedijk/Rhoonse
grienden
- Verder ontwikkelen van recreatieve
wandel- fiets, kanoroutes en
ruiterpaden
- Duurzame recreatievoorzieningen
- Voldoende (natuur)speelplaatsen
(Portland)

- Recreatiegebieden bereikbaar met

Maatregelen
- actualiseren bodemkwaliteitskaart
- monitoren bodemlocatie
- onderzoeken verspreiding verontreiniging in grondwater Zegenpolder

- inzicht mogelijkheden, ontwikkelen netwerk
- inrichten voorzieningen voor recreatieroutes (vb. aanlegsteiger,
overdraagplaats kano’s)
- uitbreiden van en aansluiten op recreatieve routes buurgemeenten
- groene verbinding met Rotterdam-Zuid (conform PMR-doelstelling,
compensatie Maasvlakte)
- diverse recreatie: dagrecreatie en dagcamping, zwembad, sportvelden,
natuurspeelplaatsen (kinderspeelplaats Portland)
- aandacht voor mogelijkheden stadslandbouw, gezamenlijke tuinen,
combinatie landbouw en natuur, recreatie-, zorgboerderijen, city safari’s,
experience
- promoten streekproducten
- samenwerken Z-H landschap/pZH Rand van Rhoon i.v.m.
mogelijkheden combinatie golfterrein en natuur
- aandacht voor OV-, fietsverbindingen naar recreatie
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en vervoer

bereikbaar met de auto

OV/fiets
- Parkeerplaatsen in/nabij
recreatiegebieden

- anticiperen op regionale infrastructurele ontwikkelingen (BAR-verband)

Archeologie

Men is zich bewust van
cultuurhistorische
waarde

Behouden cultuurhistorische elementen
in dorp en landschap

- inzicht in cultuurhistorische objecten (Kasteel Valckestein, boederij
Verhoeff)
- in kaart brengen cultuurhistorie

Milieubeleidsplan Albrandswaard 2012 - 2017
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Agrarische buitengebied
Ambities:
• Behouden agrarische kwaliteit en stimuleren recreatief medegebruik
• Stimuleren streekproducten, stadslandbouw
• Behouden en vergoten landschap en cultuur historische en recreatieve waarden
• Stimuleren multifunctioneel ruimtegebruik
Relevante
thema’s

Huidig
milieukwaliteitsprofiel
Gericht op
agrarisch gebruik

Gewenst
milieukwaliteitsprofiel

Maatregelen

- Recreatief medegebruik en natuur in
gebieden
- Behouden polderlandschap
- Stimuleren streekproducten, verse
(streek)groenten aan huis

Water

Water is een
onderdeel van
het landschap

Archeologie/cultuur
Lucht/geur

Aandacht voor
cultuurhistorie

- Oppervlaktewater met goede
waterkwaliteit
- Water als kwaliteit in het landschap
- Gebieden voor wateropvang en
buffering
- In stand houden cultuurhistorie
- Vergroten recreatieve waarde

- onderzoeken mogelijkheden toevoegen andere functies zoals stadslandbouw,
combinatie traditionele landbouw en recreatie
- aanleggen groene afscheidingen perceelsranden (houtwallen, rillen,
knotbomen)
- ontwikkelen recreatieve wandel-, fiets-, ruiterroutes
- versterken accenten natte natuur (oude kreken in Landschapspark Buytenland)
- adopteren boom, bos, heg door inwoners/bedrijven (compensatie CO 2 ),
samen, slim beter beheren van groen
- ontwikkelen droge natuur Buytenland
- inzetten agrariërs/bedrijven voor recreatie en natuurontwikkeling
- vergroten vraag en aanbod streekproducten (via scholen en winkels, NME)
- aansluiting woningen op riolering in het buitengebied
- ontwikkelen recreatieve routes, overleggen met Waterschap i.v.m. kanoroutes

Geur geen issue

Aandacht voor geur bij maneges

Groen

- inventariseren cultuurhistorische waarden
- inventariseren historisch vastgoed en geven van een andere functie (boerderij
wordt manege)
- handhaven op (geur)overlast
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Natuur, park, bos, begraafplaats
Ambities:
• Verbeteren ecologische kwaliteit en biodiversiteit
• Behouden uitbreiden groengebieden
• Verbeteren kwaliteit groen (hoogwaardig groen)
• Verbinden groene gebieden
Relevante Huidig
Gewenst
thema’s
milieukwaliteitsprofiel milieukwaliteitsprofiel
Groen
Groen is veelal van
- Hoogwaardig groen met meer variatie
laagwaardige kwaliteit
- Duurzaam beheer en onderhoud door
Groen is versnipperd
gemeente i.s.m. bewoners
- Recreatief medegebruik en natuur in
gebieden, vergroten recreatieve
waarden
- Behouden polderlandschap
- Groene gebieden verbinden

Water

Water is volop
aanwezig

- Water heeft verschillende functies
- Water meer integreren in landschap

Bodem

Natuur- en
recreatiegebied in de
nabijheid van
verontreinigde grond
In gebieden nabij A15
geluidsbelasting niet
onder 40 dB

In natuur- en recreatiegebied geldt een
functionele bodemkwaliteit

Geluid

Geluidsbelasting < 40 dB

Maatregelen
- aanleggen straatverharding parkeerplaatsen met open structuur
- natuurvriendelijke maatregelen gebouwen en boerderijen i.v.m.
nestplaatsen, erfafscheidingen (houtwallen, knotbomen e.d.)
- variëren hoogte vegetatie (mantelzoom vegetatie)
- inrichten vlinder- en bloemenbermen
- ‘kopen van een boom’ door bewoners/bedrijven (CO 2 -compensatie)
- duurzaam beheer: samen, slim beter beheren van groen
- onderhoud groen samen met inwoners en organisaties, natuurbeheer
door agrariërs
- aantrekken ondernemers experience, city safari’s
- ondersteunen alternatieve financieringsvormen (fonds, nutstichting,
waardecreatie, CO 2 -compensatie)
- multifunctioneel ruimtegebruik Buytenland
- opstellen kaart met mogelijke groene verbindingen
- uitbreiden oppervlakte i.v.m. opvang (regen)water
- aanleggen natuurvriendelijke oevers met rietbegroeiing
- herstel oude krekenloop
- inzicht in de relevante bodemlocaties
- monitoren bodemlocaties
- met hogere overheden in overleg
- afschermende werking groentoepassingen
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Infrastructuur
Ambities:
• De beschikbare infrastructuur is zodanig aangelegd dat zij de gewenste mobiliteitsstromen zo optimaal mogelijk faciliteert.
• Binnen de bebouwde kom wordt fietsen gestimuleerd door goede vrijliggende fietspaden die (waar mogelijk en wenselijk) voorrang hebben op autoverkeer.
• In oude dorpskernen wordt gemotoriseerd verkeer ontmoedigd en wegdek is aangepast aan de gewenste uitstraling.
• Niet bestemmingsverkeer wordt zo snel mogelijk geleid naar de Groene Kruisweg of de A 15.
• Personenvervoer vindt bij voorkeur plaats middels OV, fiets of lopend.
• Auto’s zijn zoveel mogelijk elektrisch aangedreven
• Er is in de buitenruimte voldoende veilige speelgelegenheid voor kinderen
• Aanwezige buisleidingen worden verantwoord aangelegd en veroorzaken minimale risico’s
Aspecten

Huidig milieukwaliteitsprofiel

Rijkswegen

A15 is momenteel in onderhoud
en zorgt voor veel
geluidsoverlast en soms voor
luchtverontreiniging

Provinciale
wegen

De Groene kruisweg is een
aanzienlijke barrière en zorgt
voor geluidsoverlast en
luchtverontreiniging (weliswaar
onder de wettelijke norm)

Wegen in de
bebouwde
kom

In de oude dorpskernen en de
overige woongebieden rijden
overal auto’s en fietsen, veelal
niet gescheiden van elkaar

Gewenst
milieukwaliteitsprofiel
De A15 faciliteert het gemeentelijke vervoer
optimaal voor het afwikkelen van het lokale
vervoer; geluidsoverlast en luchtverontreiniging
worden geminimaliseerd als gevolg van
rijksmaatregelen
De Groene Kruisweg is optimaal ingepast in de
gemeentelijke structuur en verzorgt geen of
nauwelijks overlast door een 70 km regiem en
goede geluidsafscherming; waar mogelijk langs
de weg is sprake van een groenstrook.
Vrachtverkeer wordt zoveel mogelijk geleid via
de A15.
- In de oude dorpskernen is het wegdek in
overeenstemming met de gewenste uitstraling
en wordt het autoverkeer ontmoedigd en fietsen
en lopen gestimuleerd; parkeren geschiedt (bij
voorkeur) niet op de openbare weg.
- In de overige woongebieden worden zoveel
mogelijk vrij liggende fietspaden aangelegd; is
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sprake van stil asfalt en wordt de snelheid waar
mogelijk verlaagd naar 30 km per uur.
Waar mogelijk en zinvol worden oplaadpalen
voor elektrische auto’s en fietsen geplaatst; te
beginnen bij winkelcentra.
Waterwegen

Buisleidingen

De Oude Maas en de
Waal/Eemhaven zorgen
regelmatig voor geluidsoverlast.
Er vindt vervoer van gevaarlijke
stoffen plaats
Door de gemeente loopt een
aantal buisleidingen

Kwaliteit van de rivier wordt gebruikt.

De buisleidingen vormen geen risico voor de
bevolking
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Gemeentelijke organisatie
Ambities:
• Albrandswaard wil zichzelf omvormen naar een regiegemeente
• Albrandswaard beschikt voor haar eigen gebouwen en activiteiten over een adequate vergunning
• Albrandswaard geeft bij haar bedrijfsvoering het goede voorbeeld op het gebied van people, planet en profit.
Aspecten
Organisatie

Huidig
milieukwaliteitsprofiel
Albrandswaard is
momenteel nog
voornamelijk een
uitvoeringsorganisatie.

BIM

Momenteel is er geen
sprake van gecoördineerde
invulling van milieuzorg

Milieuzorgpr
ogramma

Momenteel alleen ad hoc
maatregelen uitgevoerd

Energie

Sporthal Rhoon en kantoor
gemeentewerf zijn
onderdeel van het
klimaatprogramma

Gewenst
milieukwaliteitsprofiel
Albrandswaard is een regiegemeente
die alleen de noodzakelijk processen en
werkzaamheden zelf uitvoert, maar
verder zoveel mogelijk samen met
nadere gemeenten en instanties zorgt
voor adequate invulling en uitvoering
van haar taken en
verantwoordelijkheden
Vanuit milieu of facilitair wordt een
milieucoördinator aangesteld
Binnen de gemeente is een
contactpersoon die afstemt met BARgemeenten en intern met afdelingen
Milieucoördinator inventariseert
knelpunten en mogelijkheden en stelt in
2012 een programma op voor 2013 en
2014 met reële doelstellingen
Afstemmen met BAR
Op basis van de nulmeting in januari
2012 en de daaruit voortkomende
aanbevelingen voor energiebesparing
wordt een haalbaar maatregelenpakket
opgesteld met financiën en termijnen.

Maatregelen
In het traject toekomstvisie 2025 wordt geïnventariseerd welke taken de
gemeente zelf moet en kan uitvoeren en welke taken en
verantwoordelijkheden kunnen worden gedeeld en/of uitbesteed. Hierbij
wordt gekeken naar samenwerking met BAR gemeenten en de
mogelijkheden om taken op het gebied van bijv. BIM, communicatie,
financiën te combineren of samenvoegen

Aanstellen BIM-contactpersoon

Evalueren nulmeting, opstellen plan van aanpak maatregelen
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Water

Duurzaam
inkopen

Mobiliteit

Afval

Zwembad Rhoon beschikt
nu nog over en traditioneel
waterbeheerssysteem
Gemeente is aangesloten
bij de inkoopondersteuning
voor de BAR gemeenten.
Iedere woensdagmorgen is
er iemand hiervoor in
Albrandswaard.
Het meeste
personenvervoer geschiedt
al met de fiets?
Momenteel wordt de
afvalinzameling in
Albrandswaard uitgevoerd
door de gemeente in eigen
beheer.

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt
van waterbesparende apparatuur in de
gemeentelijke gebouwen.
Zwembad Rhoon beschikt over een
zuinig water beheerssysteem

Wordt meegenomen bij de nulmeting in januari.

Albrandswaard stelt per jaar een
inkoopagenda op die wordt ingebracht in
het BAR overleg

In BAR-verband nagaan (vanuit BIM)

Vervoer eigen medewerkers wordt in
principe uitgevoerd per fiets, of met het
ov.
Afvalinzameling geschiedt op een
dusdanige wijze dat
scheidingspercentage optimaal is en
kosten zo laag mogelijk.

Gemeente schaft OV businesskaarten en /of OV chipkaarten aan voor
haar personeel; eventueel een elektrische fiets of scooter en auto.
Albrandswaard onderzoekt in BAR verband de mogelijkheden van
gemeenschappelijke afvalinzameling.
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Bijlage 1: Uitvoeringsprogramma (MUP) 2012 - 2013
Groene items betreffen vaste taken die binnen de huidige exploitatie vallen
Oranje items hebben het karakter van een voorstel
Thema- onderdeel
Acties 2012 e.v.
Thema Visie op duurzaamheid
Transitie naar
In 2012 wordt gestart met
regiegemeente
een discussie welke
activiteiten worden
uitbesteed en welke door de
gemeente zelf worden
uitgevoerd. Aan het eind van
2012 is hierover een plan
van aanpak gereed.

Toelichting

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

Onderwerpen die in het plan
van aanpak benoemd kunnen
worden, zijn het borgen van
duurzaamheidsaspecten bij de
zorg voor het openbaar groen,
het beheer van de openbare
ruimte, en inkoop. Afhankelijk
van het te kiezen ambitieniveau
kunnen ook meer
gemeentelijke zorggebieden
zoals onderwijs,
maatschappelijk welzijn en
sport in het plan van aanpak
worden betrokken.

Duurzaamheidsaspcten
hebben een volwaardige
plaats in het proces

Omdat er op een bestaand
proces wordt ingehaakt, wordt
de urenraming gesteld op 40
uur. Deze uren worden
gebruikt door de
leidinggevenden en
projectleiders in de aanloop
naar de regiegemeente. De
kosten vallen binnen de
huidige exploitatie. Er moet
rekening worden gehouden
met organisatorische
aspecten.

Duurzaamheidsparagraaf
in raadsvoorstellen

In de sjablonen voor
raadsvoorstellen en
collegevoorstellen is ruimte
gereserveerd voor
beoordelingsaspecten zoals
“financiële aspecten/kosten”,
“juridische aspecten”,
“personele/organisatorische
aspecten” en “communicatie”.
Bij de meeste voorstellen is dit
informatie zonder welke het
besluitvormingsproces niet
volledig zou zijn; informatie die

Duurzaamheidsaspcten
hebben een volwaardige
plaats in het proces

Alleen de
voorbereidingskosten zijn
geraamd en voorlopig gesteld
op 300 uur. Het aantal uren is
afhankelijk van het aantal
medewerkers dat in de
voorbereiding wordt betrokken
en het aantal relevante
voorstellen.
Er zullen exploitatiekosten zijn;
deze kunnen nu nog niet
geraamd worden.

In 2012 wordt afgesproken
hoe duurzaamheid wordt
verankerd in besluiten.
Bijvoorbeeld door standaard
aan alle raadsbesluiten een
duurzaamheidsparagraaf toe
te voegen.

Milieubeleidsplan Albrandswaard 2012 - 2017

blad 46 van 72

Thema- onderdeel

Acties 2012 e.v.

Thema Bedrijfsinterne milieuzorg
Activiteitenprogramma
Aanstellen van een
BIM opstellen en
coördinator voor
uitvoeren
gemeentelijke interne
milieuzorg.

Toelichting
indieners/stellers altijd bij een
voorstel moeten leveren.
Voor het toevoegen van een
invulveld “Duurzaamheid” aan
de sjablonen, moet
overeenstemming bestaan op
welk bestuursniveau dit wordt
ingevoerd, welke reikwijdte er
aan zo’n duurzaamheidstoets
wordt gegeven, en in welke
gevallen die relevant en
noodzakelijk is. De kosten
vallen uiteen in voorbereiding
(research, intern overleg,
besluitvorming en het
invoeringsproces) en
exploitatie: gevolgen voor de
organisatie door het uitbreiden
van de parafenronde, de toets
door de Taskforce, en daarmee
het aantal arbeidsuren en
vertragingsmogelijkheden in de
voorbereiding van voorstellen.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

Interne milieuzorg moet
onderdeel zijn van een
beleidskeuze en worden
uitgevoerd volgens een plan of
programma. Het invoeren van
interne milieuzorg in de
bedrijfsvoering van de
gemeente begint niet met het
aanstellen van een coördinator

Committment bij het
opnemen van
duurzaamheidsaspecten
in de bedrijfsvoering

De afdeling Facilitaire zaken
houdt ad hoc al rekening met
milieubesparende
voorwaarden. Voor de hier
bedoelde besluitvorming en
het aanstellen van een
milieuzorgfunctionaris uit de
bestaande formatie zal
ongeveer 20 uur nodig zijn. De
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Thema- onderdeel

Acties 2012 e.v.

Toelichting
maar met een principebesluit.
Wel kan een functionaris
worden aangewezen die het
proces moet starten en
ontwikkelen.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget
kosten vallen binnen de
huidige exploitatie

Gefaseerde invoering
milieuzorgsysteem op
gemeentelijke locaties

Uitwerken van een
milieuzorgsysteem voor het
kantoor aan de
Nijverheidsweg 3 en andere
locaties in volgende jaren

Bij het invoeren van interne
milieuzorg hoort een
principebesluit, een nulmeting,
een programma (voor alle
locaties of per locatie) en
implementatie door middel van
training, bewustmaking en
flankerend beleid. Overwogen
moet worden of we voor
sommige onderdelen externe
deskundigheid willen
aantrekken.

Duurzaamheidsaspecten
in de bedrijfsvoering

Voorbereiding en invoering
160 uur incidenteel; en 150 uur
onderhoud/structureel.

Participeren in duurzaam
inkopen in BAR-verband

opstellen inkoopkalender
voor Albrandswaard en
afstemmen van inkopen met
inkoopcoördinator BAR die
iedere woensdag aanwezig
is in Albrandswaard

Om te borgen dat de gemeente
Albrandswaard zich bij inkoop
en aanbesteding aan de
beginselen van het
aanbestedingsrecht en de voor
de overheid geldende
beginselen van behoorlijk
bestuur houdt, en dat overigens
een bijdrage wordt geleverd
aan het algemeen
prestatieniveau van de
gemeente, heeft de
gemeenteraad in het najaar
van 2009 het huidige inkoopen aanbestedingsbeleid
vastgesteld.

Duurzaamheidsaspecten
in de bedrijfsvoering

Valt binnen de huidige
exploitatie
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Thema- onderdeel

Acties 2012 e.v.

Thema Natuur- en milieu- educatie
Vaststellen van ambitie op
- Onderzoek van
NME- gebied
mogelijkheden voor NME,
bijvoorbeeld binnen de
“brede school”;
- Bepalen welke partners er
zijn om invulling te geven
aan NME, liefst in BAR
verband;
- Op basis daarvan een uitvoeringsplan opstellen,
mogelijk samenwerken BAR.

Toelichting
In het inkoopbeleid zijn
doelstellingen en
uitgangspunten geformuleerd.
In het beleid is bepaald dat
duurzaamheid één van die
uitgangspunten is, en welke
criteria en subdoelstellingen
daarvoor gelden.
In de inkoopovereenkomst met
Ridderkerk is vastgesteld dat
de inkoopvoorwaarden van de
VNG, met
duurzaamheidsaspecten,
worden gevolgd.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

In het verleden hebben
Barendrecht en Ridderkerk
Albrandswaard benaderd om
de mogelijkheid van
samenwerking te verkennen op
het gebied van NME. Dit was
nog voor er sprake was van
BAR zoals we dat nu kennen.
Natuur- en milieu- educatie
vraagt om de inzet van een
medewerker(s) met onderwijsof communicatievaardigheden
en van een fysiek steunpunt
dat als NME- centrum kan
dienen. Ook in financieel
voorspoedigere tijden, wilde het
toenmalige gemeentebestuur
van Albrandswaard daar geen

Vergroten kennis natuuren milieu. Verinnerlijking
waardering natuur- en
milieu

Voorlopige inschatting 0,5 fte
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Acties 2012 e.v.

Toelichting
middelen voor beschikbaar
stellen.
Natuur- en milieueducatie kan
een thema zijn van de Brede
School. De participerende
scholen hebben daar de
grootste inbreng in. De
gemeente kan dit niet bepalen,
maar alleen ondersteunen. Of
er behoefte is aan NME in het
verband van de Brede School
vereist een onderzoek waarbij
allerlei participanten worden
gehoord.
Barendrecht en Ridderkerk
ondersteunen Natuur- en
milieueducatie. Over de actuele
inhoud en het niveau is bij de
gemeente Albrandswaard niets
bekend. Desgewenst kan die
informatie worden aangevuld.
Dan moet worden besloten of
wij hierbij willen aanhaken. In
dat geval moet in principe
worden uitgesproken, hoeveel
de gemeente Albrandswaard
hieraan wil bijdragen.
Wanneer ervoor gekozen wordt
om als gemeente actief aan
Natuur- en milieueducatie te
doen, en de gemeente
daarvoor beleid en
uitvoeringsplannen wil
vaststellen, moet ook rekening
worden gehouden met
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Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget
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Acties 2012 e.v.

Toelichting
arbeidsuren.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

Thema Klimaat
Van agendalid naar
volwaardig lid van het
klimaatprogramma van de
Stadsregio

Bepalen voor welk
onderdeel de gemeente een
inhoudelijke rol kan spelen

De Regioraad heeft in
november 2008 het plan van
aanpak ‘Klimaatagenda
stadsregio Rotterdam’
vastgesteld, dat nu in uitvoering
is. De regiogemeenten en de
stadsregio hebben afgesproken
in 2025 te komen tot 40%
minder CO 2 uitstoot ten
opzichte van 1990. Om dit
gezamenlijke doel te bereiken
bundelen de gemeenten de
krachten en voeren 15
samenwerkingsprojecten uit op
het gebied van klimaat en
energie. Elk
samenwerkingsproject wordt
getrokken door één of
meerdere regiogemeenten. De
stadsregio ondersteunt de
regiogemeenten bij de
uitvoering van de
samenwerkingsprojecten en
bewaakt de onderlinge
afstemming en de afstemming
met andere partners.

Volwaardig partnerschap
in stadsregionaal
verband/ betekenisvolle
bijdrage aan
doelstellingen regionale
CO 2 reductie

een voorlopige ingeschatte 0,5
fte

De gemeente Albrandswaard
heeft zich, middels de SLOKsubsidieaanvraag verbonden
aan 9 van de 15 projecten:
• Energiebeheer gemeentelijke
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Acties 2012 e.v.

Toelichting
gebouwen
• Energieloket Stadsregio
• Opleggen Rendabele
Maatregelen bedrijven
• Prestatieafspraken met
woningbouw- corporaties
• Verduurzaming openbare
verlichting
• Gemeentelijk wagenpark,
dienstreizen en woonwerkverkeer
• Verkeer en vervoer bij
bevolking en bedrijven
• Monitoring
• Communicatie
De toegekende doeluitkering is
bevestigd in de
novembercirculaire 2009 en de
meicirculaire 2010 bij het
Gemeentefonds. De uitkering
bedraagt € 47.793 en is
uitgekeerd over de jaren 2009
tot en met 2011. De gemeente
staat daarvan éénzesde deel af
aan de Stadsregio voor
ondersteuning bij verschillende
projecten.
De gemeente participeert in de
projecten, maar speelt
overwegend een passieve rol.
Wanneer de gemeente een
volwaardige rol in
stadsregionaal verband zou
aannemen, heeft zij voldoende
kennis en formatie in huis om
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Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget
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Overigens: Projecten waar
niet voor deelname is
getekend

Acties 2012 e.v.

Toelichting
een regionaal project te
trekken, en is zij een
professionele en betrouwbare
partner die altijd reageert
binnen de gestelde termijnen.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

Een mogelijke keuze in het
kader van dit programma
betreft een standpunt over
deelname aan projecten waar
niet eerder op is ingetekend;
uitbreiding van onze deelname
in de Regionale Klimaatagenda
derhalve.
Gelet op de beperkte middelen
die hiervoor ter beschikking
staan is dit niet
vanzelfsprekend. Toch heeft de
gemeente hier in de praktijk wel
mee te maken. Voor projecten
als het Regionale convenant
windenergie en het onderzoek
naar gemeenschappelijke
aanbesteding van de
verwerking van
biomassa/groenafval voor het
project Initiatieven voor bioenergie zijn al de nodige
arbeidsuren besteed. De
gemeente kan er voor kiezen
om hier wel of niet mee door te
gaan. Naar verwachting wordt
het belangrijk gevonden om in
de regio een betrouwbare
partner te blijven, maar ook die

Volwaardig partnerschap
in stadsregionaal
verband/ betekenisvolle
bijdrage aan
doelstellingen regionale
CO 2 reductie

voorlopig geschat op 50 uur
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Acties 2012 e.v.

Toelichting
ambitie heeft een prijs.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

Groene daken en
regentonnen in Portland

Inventariseren bij SRR of in
het kader van de
investeringsreserve geld
beschikbaar is voor deze
initiatieven in Portland

Veronderstelde positieve
eigenschappen van groene
daken zijn geluiddemping,
energiebesparing, isolatie,
luchtkwaliteit en waterberging.
Op het rendement van deze
baten valt wel wat af te dingen;
geluiddemping en
energiebesparing zijn
eenvoudiger en goedkoper te
realiseren, en verbetering van
de luchtkwaliteit, inclusief de
stedelijke
temperatuurhuishouding, en
een bijdrage aan waterretentie
wordt alleen opgemerkt in
stadscentra.
Geen stad zijnde, is het in
Albrandswaard niet opportuun
om schaarse
gemeenschappelijke gelden te
besteden aan het stimuleren
van groene daken.
Echter, groene daken dragen
ook bij aan verbetering van de
belevingswaarde van de
gebouwde omgeving en
kunnen bijdragen aan
waardering voor de natuur. De
gemeenteraad moet zelf
bepalen of dit reden is voor
beschikbaarstelling van een

Verbetering belevingswaarde van de gebouwde
omgeving en waardering
voor de natuur

Dit is geheel afhankelijk van
een politiek waarderingsproces
en kan niet vooraf worden
aangegeven: P.M.
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Besparing van schaars
drinkwater en energie,
waterretentie.
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Acties 2012 e.v.

Toelichting
budget voor promotie of
subsidie.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

Duurzaam gebruik van
energie, bouwstoffen en
leefomgeving

Zeer globale schatting 350 uur.
Deze uren worden
toegerekend aan de

Het stimuleren van
watertonnen dient twee
belangen: besparing van
schaars drinkwater, en
waterretentie.
Verantwoord drinkwatergebruik
is zeker opportuun in gebieden
waar het drinkwater uit de
grond wordt gewonnen.
Albrandswaard ligt in een deel
van Nederland waar het
drinkwater uit de rivier wordt
gewonnen. Volgens informatie
van Evides wordt maximaal 2%
van het Maaswater voor
drinkwater gebruikt. Voor het
transporteren van drinkwater is
energie nodig. De besparing
daarop op individueel niveau is
verwaarloosbaar. Het
waterbergend vermogen van
een regenton in een nietstedelijk gebied, met minder
verhard oppervlak, is eveneens
verwaarloosbaar.
Het milieurendement van deze
maatregelen is niet groot.
Thema Duurzaam bouwen en wonen
Sloop verouderde sociale
Opstellen visie en
huurwoningen Poortugaal
intentieovereenkomst voor
West met invulling
de nieuwbouw in Poortugaal

Hiervoor is kennis van
woningbouw, betreffende de
stand van de techniek, en
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duurzaam bouwen

Acties 2012 e.v.
West

Overig: Nieuwbouw
school in Portland

Duurzaam bouwen op
inbrei- locaties.

Voor elk woningbouwplan
dat in 2012 wordt ingediend,
wordt ook vastgesteld welke
duurzaamheidsambitie
gehaald dient te worden.

Toelichting
kennis van de woningmarkt
noodzakelijk. Intern overleg
medewerkers afdeling Bouwen
en Wonen, afdeling Bestuur en
wethouders. Mogelijk behoefte
aan een externe adviseur.
Externe partijen:
stedenbouwkundige,
architecten, marktpartijen.
Vervolgens administratieve
afhandeling.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget
afzonderlijke projecten. Binnen
de grondexploitatie moet
ruimte worden gecreëerd voor
duurzaamheid.

In Portland wordt een nieuw
schoolgebouw gerealiseerd.
Aan het begin van het proces
zijn duurzaamheidsambities
gesteld. Er is ook inzicht in de
kosten daarvan.

Duurzaam gebruik van
energie, bouwstoffen en
leefomgeving

voorlopig P.M.

Hiervoor is kennis van
woningbouw, betreffende de
stand van de techniek
noodzakelijk. Vanuit deze
kennis wordt ambitie
geformuleerd en vastgelegd in
een beleidsstandpunt dat
openbaar kenbaar wordt
gemaakt.
In Albrandswaard komen geen
fabrieksterreinen vrij die voor
wonen herbestemd kunnen
worden. In de meeste gevallen
gaat het om projectjes ter
grootte van één kavel die altijd
particulier eigendom zijn. De

Duurzaam gebruik van
energie, bouwstoffen en
leefomgeving

Voorbereiding en invoering,
toetsing, administratieve
afhandeling/voorlichting:
voorlopige raming 300 uur.
Exclusief kosten van extern
advies.
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Thema Water en riolering
Actualisering Waterplan

De gemeente streeft naar
afkoppeling of verbeterd
scheiden overal waar
riolering moet worden
aangelegd of vervangen.
Thema Verkeer en vervoer
Optimaal openbaar
vervoer in de gemeente

Acties 2012 e.v.

Toelichting
gemeente moet daarom
beleidsmatig zijn zaken goed
voor elkaar hebben, of er niet
aan beginnen.
Bij werkelijke bereidheid om
particulieren en marktpartijen
vergaande eisen op het gebied
van duurzaam bouwen op te
leggen, kan dat alleen met een
terdege beleidsmatige
voorbereiding, onderbouwing
en flankerend beleid zoals
subsidies. Intern overleg en
inzet van een externe adviseur
verwacht.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

Waterplan wordt in 2012
geactualiseerd. Uitvoering
start tweede helft van 2012.

Deze activiteit betreft een al
gemaakte keuze Dit is
opgenomen in de begroting van
2012.

Actualisering waterplan

reeds gebudgetteerd

afkoppeling vindt plaats
volgens het gemeentelijk
afkoppel plan. Voor 2012
worden de mogelijkheden
voor het centrum van Rhoon
en Poortugaal uitgewerkt

Deze activiteit betreft een al
gemaakte keuze. Dit is
opgenomen in de begroting van
2012.

Efficiënte behandeling
afvalwater

reeds gebudgetteerd

Voor de verbinding Rhoon Poortugaal wordt na het
opheffen van de reguliere
verbinding in december

Deze activiteit betreft deelname
c.q. aansluiting aan een
activiteit van de Stadsregio, en
een al lopend proces. Over

Kilometerreductie
autoverkeer

reeds gebudgetteerd.
Voorlopige urenraming 45 uur

Milieubeleidsplan Albrandswaard 2012 - 2017

blad 57 van 72

Thema- onderdeel

Veilige 50 kilometerwegen
in de bebouwde kom

Handhaven van de
bewaakte fietsenstallingen

Thema Groen en recreatie
Uitvoering van het
Groenbeleidsplan

Acties 2012 e.v.
2011 door de Stadsregio
onderzocht wat de
alternatieven hiervoor zijn,
eventueel met inzet van
vrijwilligers. Buslijnen
Distripark blijven
gehandhaafd
Via planning groot
onderhoud voor 2012
regelen dat geplande 50
kilometerwegen binnen de
gemeente worden
aangelegd met versmalde
rijstroken en gescheiden
fietsstroken van rood asfalt
Organisatorisch en
financieel regelen dat de
twee bewaakte
fietsenstallingen worden
gehandhaafd. Extra
promotie OV fiets

Toelichting
inzet van vrijwilligers wordt ook
op gemeentelijk niveau
gesproken. Dit is opgenomen in
de begroting van 2012.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

Deze activiteit betreft een al
gemaakte keuze. Dit is
opgenomen in de begroting van
2012.

Verbetering leefomgeving

reeds gebudgetteerd

Deze activiteit betreft een al
gemaakte keuze. Dit is
opgenomen in de begroting van
2012.

Kilometerreductie
autoverkeer

reeds gebudgetteerd. € 23.000
volgens de Voorjaarsnota

Concrete invulling van het
Groenbeleidsplan naar een
beheersplan en
uitvoeringsplan. Gezien de
beperkte financiële middelen
wordt er vooral op ingezet
om de
kwaliteitsdoelstellingen en
de beheersdoelstellingen te
halen door middel van
aanpassing beplanting,
gericht op efficiëntere

Deze activiteit betreft een al
gemaakte keuze. Dit is
opgenomen in de begroting van
2012.

Optimaal groenbeheer

reeds gebudgetteerd
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Visie voor het
Landschapspark in
ontwikkeling Het
Buytenland van Rhoon
opstellen

Functieverandering Oude
boerderijen

Thema Cultuurhistorie
Slot Valkenstein open
voor publiek

Acties 2012 e.v.
beheersmogelijkheden. Ook
wordt gekeken hoe en waar
gebruik gemaakt kan worden
van participatie/
adoptiegroen
Onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn voor
hoogwaardige natuur in
combinatie met streek- c.q.
stadslandbouw, zodat een
deel van de huidige
landbouwfunctie kan blijven
bestaan.

Toelichting

Beoogd effect/ baten

Vaststellen welke oude
boerderijen/ monumenten in
de gemeente in aanmerking
komen voor een
functieverandering, gericht
op recreatie.

In Poortugaal wordt vanuit
particulier initiatief gezorgd
voor boerderij Verhoeff.
Boerderijen in Rhoon worden
verkocht aan de provincie in de
kader van de ontwikkeling van
het landschapspark. Daar zit
een element van onvrijheid in,
en de gemeente moet zich daar
verre van houden. Wij stellen
voor hier geen actieve rol in te
spelen.

Vaststellen welke vorm
gekozen wordt voor de

Het particulier initiatief zal de
ontwikkeling mogelijk (met

Uitgangspunt voor budget

Geen gevolgen voor budget.
De realiteit is dat de provincie
Zuid-Holland het
landschapspark ontwikkelt in
het kader van de uitvoering van
een PKB. Dit is een omstreden
onderwerp, en de gemeente
moet daar geen actieve rol in
willen spelen, anders dan het
behartigen van de belangen
van zijn burgers. Wij stellen
voor hier geen actieve rol in te
spelen.
Geen gevolgen voor budget.

Culturele verrijking
openbaar domein
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Thema Geluid
Up to date
geluidbelastingkaart en
daar aan gerelateerde
actieplannen
Opmerking DCMR:
Waarom mogen er geen
wettelijke taken in dit
uitvoeringsprogramma?

Thema Bodem
Up to date
bodemkwaliteitskaart

Acties 2012 e.v.
blootlegging/presentatie van
de fundamenten van Slot
Valkenstein.

Toelichting
instemming) van de gemeente
gaan overnemen.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

Opstellen
geluidbelastingkaarten,
actieplan en op basis van de
prioriteiten starten met acties

Het opstellen van de
geluidbelastingkaarten en het
actieplan is een wettelijke taak
en hoort strikt genomen niet in
dit milieubeleidsplan thuis. Bij
het opstellen van het actieplan
bestaat in theorie
beleidsvrijheid. In de realiteit
zijn de mogelijkheden erg
beperkt, omdat de dominante
geluidsbronnen buiten de
gemeentegrens liggen. De
kosten voor het uitvoeren van
eventuele acties uit het
actieplan, dat nog moet worden
opgesteld, zijn geen onderdeel
van dit themaonderdeel. Wat
vooral belangrijk is dat ze op dit
moment nog niet kunnen
worden ingeschat. Voorstel:
wegens te weinig
beleidsvrijheid is dit geen
onderdeel van dit programma

Bestrijding geluidhinder

Geen gevolgen voor budget.

de Bodemkwaliteitskaart is
verlopen, en er is geen
krediet voor vervanging.
Besloten moet worden, of de
gemeente alsnog een
nieuwe bodemkwaliteitskaart
wil aanschaffen

Een bodemkwaliteitskaart en
grondstromenplan maken
grondverzet en grondstromen
mogelijk, zonder dat er iedere
keer kwaliteitsonderzoeken
uitgevoerd moeten worden op
de afzonderlijke partijen grond.

Verantwoord
bodemgebruik en reductie
onderzoekskosten/
verbetering kwaliteit
dienstverlening

De eerste
bodemkwaliteitskaart kostte in
2001 ƒ 135.000. Dit was
samengesteld uit ƒ 70.000
voor de oorspronkelijke offerte
en ƒ 65.000 voor tijdens de
werkzaamheden gebleken
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Acties 2012 e.v.

Toelichting
In de tweede plaats biedt de
gemeente met een
bodemkwaliteitskaart een
bepaald niveau van service aan
particulieren en ondernemers
die grond verzetten. De
houdbaarheid van een
bodemkwaliteitskaart is vijf jaar.
Bij de beoordeling van kosten
en baten moeten de kosten die
de gemeente maakt aan
onderzoek voor grondpartijen
worden betrokken. Er vindt
altijd grondverzet plaats:
verkeersdrempels,
herbestrating en reparaties,
aanleg van ondergrondse
afvalinzamelmiddelen,
rioolrenovatie en op grotere
schaal de ontwikkeling van
woningbouwlocaties, wegen of
bedrijventerreinen.
Het opstellen van een
bodemkwaliteitskaart en
grondstromenplan wordt
gedaan door een extern
adviesbureau. De kosten
hiervoor worden bepaald door
de door het bureau te maken
uren, en zijn verder afhankelijk
van de kwaliteit van de
gemeentelijke
bodeminformatie. Het hangt
van die kwaliteit af in hoeverre
er aanvullend veldwerk, dus

Beoogd effect/ baten
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Uitgangspunt voor budget
noodzakelijk onderzoek. De
kosten zijn toen voor het
grootste deel gedekt uit het
VINEX-budget.
De tweede
bodemkwaliteitskaart kostte in
2005 € 8.500. Dat was
goedkoper door verschillende
oorzaken: er werd niet gestart
vanuit een blanco situatie, er
werd gezamenlijk aanbesteed
met de DCMR en vijf andere
gemeenten, en er was sprake
van een eenmalige
rijkssubsidie.
In 2011 hebben Barendrecht
en Ridderkerk een
aanbesteding voor een nieuwe
ronde gedaan. Die gemeenten
geven daar respectievelijk €
27.000 en € 35.000 aan uit; de
verschillen zijn afhankelijk van
plaatselijke omstandigheden.
Er kan opnieuw noodzaak voor
aanvullend onderzoek zijn: de
regels zijn veranderd, de
beschikbare bodeminformatie
is flink verouderd, en het
stoffenpakket is uitgebreid.
Vanuit Ridderkerk is gemeld
dat na de oorspronkelijk
geraamde € 21.000, nog voor
€ 14.000 voor aanvullend
onderzoek in beeld kwam.
Voorlopige en globale
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Acties 2012 e.v.

Toelichting
bodemonderzoek, nodig is.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget
Indicatie: € 45.000.

Monitoring verspreiding uit
voormalige stortplaats
Rhoonse Grienden

Starten met uitvoering van
jaarlijkse monitoring van uit
voormalige stortplaats
Rhoonse Grienden

De gemeente Albrandswaard
heeft hier formeel geen rol:
geen bevoegd gezag, geen
grondeigenaar, geen
projectontwikkelaar met
afgeleid probleemeigenschap.
Omdat dit aan de bewoners
van Rhoonse Veer is
toegezegd, zal nog voor het
zomerreces opdracht worden
gegeven voor een nieuwe
jaarlijkse monitoringsronde.

Verbetering leefomgeving
door wegnemen
subjectieve bedreiging

Het monitoringsonderzoek dat
in 2011 is gehouden kostte €
9.500. De kosten zijn nu nog
gedekt uit het budget van het
landschapspark “Het
Buitenland van Rhoon”.

Het beheer van de bodem is
een dynamisch vak. Hoewel de
gemeente een kleine bevoegd
gezagsrol vervult, kan de markt
niet om de informatiepositie
van de gemeente heen.
Marktpartijen zijn onder andere
makelaars o.g., taxateurs,
hypotheekverstrekkers,
bouwers, ontwikkelaars,
professionele
bodemonderzoekers en in
toenemende mate
bronboorbedrijven (voor
ondergrondse
energiesystemen). Ook interne
advisering vindt van tijd tot tijd
plaats. Daarbij wordt de
gemeente verondersteld een
professionele partner te zijn in

Kwaliteit van de
gemeentelijke
dienstverlening op peil
hebben

0,5 fte

Overigens: ambtelijke
formatie voor de
bodemtaak.
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Thema Lucht
Voldoen aan de wettelijke
luchtkwaliteitsnormen

Thema Externe veiligheid
1. Beleidsvisie externe
veiligheid, en 2.
Uitvoeringsprogramma
met acties, tijdsinvestering
en kosten

Acties 2012 e.v.

Toelichting
BAR en regionaal verband. De
markt, de techniek en de
regelgeving zijn in
voortdurende ontwikkeling. Om
deze ontwikkelingen adequaat
te kunnen blijven volgen en om
de kwaliteit van de
dienstverlening op peil te
houden zou de gemeente
eigenlijk de beschikking
moeten hebben over een
medewerker milieu, specialist
bodem.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

Lobbyen bij provincie en Rijk
voor adequate maatregelen
voor rijkswegen en
provinciale wegen, gericht
op een betere luchtkwaliteit
in de gemeente. Hierin
samen optrekken met de
SRR en VNG.

Deze activiteit betreft de
uitvoering van een wettelijke
taak door deelname c.q.
aansluiting aan een activiteit
van de Stadsregio, en een al
lopend proces. Dit is
opgenomen in de begroting van
2012 en valt binnen de huidige
exploitatie.

Verbetering luchtkwaliteit

reeds gebudgetteerd

1. afronden Beleidsvisie in
het eerste kwartaal van
2012; 2.: In de tweede helft
van 2012 wordt, in het kader
van de borging van de EV
visie, een
uitvoeringsprogramma
opgesteld.

Het college heeft de
Beleidsvisie EV 2012-2015 in
november 2011 vastgesteld en
ter vaststelling aan de
gemeenteraad aangeboden.
Daarbij is het verdere
besluitvormingstraject
vastgesteld. De besluitvorming
betreft daarnaast de

Beoordeling externe
veiligheid volwaardige
positie in het gemeentelijk
beleid

reeds gebudgetteerd
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Thema- onderdeel

Acties 2012 e.v.

Toelichting
implementatie van de
beleidsvisie in een concreet
uitvoeringsprogramma dat
wordt geïntegreerd in het
Milieubeleidsplan
Albrandswaard 2012-2017, het
laten vervaardigen van een
gedetailleerde
signaleringskaart en het
aanpassen van de
milieuvergunningen van drie
PGS-15 bedrijven. Deze
activiteit betreft een al
gemaakte keuze. In de
Voorjaarsnota wordt aanvullend
€ 75.000 gevraagd voor een
breed veiligheidsbeleid.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

BRZO bedrijven

Zo mogelijk extra
doorlichting in 2012

Dit onderdeel van bestaand
beleid, dat vast ligt in het
werkprogramma van de DCMR
en de beleidsvisie Externe
Veiligheid, heeft een wettelijke
grondslag, maar de wijze en
het niveau van uitvoering
betreft een principiële keuze. In
het werkprogramma van de
DCMR zijn uren geraamd voor
verschillende categorieën
bedrijven; van “zwaar” tot
“licht“. Om het adequate
beheersniveau van toezicht te
onderhouden worden de BRZO
en PGS15- bedrijven volgens
dit programma al jaarlijks of

Voldoende toezicht op
bedrijven die met
gevaarlijke stoffen werken

reeds gebudgetteerd. Ter
informatie: voor het verlenen of
herzien van 3 vergunningen in
2012 is in het werkprogramma
350 uur en € 35.800
gereserveerd. Voor alle
vormen van toezicht en
handhaving, bij alle
bedrijfscategorieën, is in het
werkprogramma voor 2012
2137 uur en € 215.649
gereserveerd, waaronder 100
uur specifiek BRZO controle.
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Thema- onderdeel

Acties 2012 e.v.

Toelichting
meerdere malen per jaar
gecontroleerd.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

Informatie over
gezondheidsrisico van
hoogspanningsleidingen

Voldoende duidelijkheid over
het risico van
hoogspanningsmasten

In het collegewerkprogramma
2006-2010 is afgesproken om
de effecten te onderzoeken van
de aanwezigheid van de twee
hoogspanningslijnen in
Albrandswaard. Er is toen
onder andere gebruik gemaakt
van cijfermateriaal van de
GGD. Uit literatuurstudie en
epidemiologisch onderzoek kon
niet worden geconcludeerd dat
de aanwezigheid van de
hoogspanningslijnen invloed
heeft op de lokale gezondheid.
Op grond van die gegevens is
besloten dat verder onderzoek
of maatregelen om de situatie
rond de hoogspanningslijnen in
Albrandswaard te veranderen,
niet nodig zijn. Dat is
gerapporteerd aan de
gemeenteraad in november
2008. In het afgelopen jaar
bleek dat over de
hoogspanningslijn in
Poortugaal onder een deel van
de bevolking nog steeds veel
ongerustheid bestaat. Zodanig
zelfs dat de eerdere conclusies
niet worden geaccepteerd.
Het gemeentelijk beleid, dat
gebaseerd is op

Verbetering leefomgeving
door wegnemen
subjectieve bedreiging

P.M. € 1.000.000. Het voorstel
is om deze uitgave niet te
doen.
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Thema- onderdeel

Acties 2012 e.v.

Toelichting
literatuuronderzoek en GGDstatistieken, kan in theorie
aangevuld worden met de
resultaten van
wetenschappelijk onderzoek.
Bij de overweging of hier in
geïnvesteerd moet worden valt,
bij vergelijking met de
beheersing van extern risico
van stationaire bronnen, het
risico nog een factor 10 lager
uit.
In aanmerking nemend dat
weten-schappelijk onderzoek
meestal duur is, en dat een
budget van € 1.000.000 zeker
realistisch kan zijn, maar dat de
problematiek objectief gezien
klein is, moeten we
concluderen dat zo’n uitgave
een onverantwoorde besteding
betekent.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

maatregelen ter
verbetering
gezondheidsrisico
hoogspanningsleiding

starten onderhandelingen
met het ministerie van EL&I
en TenneT voor het
ondergronds brengen van de
hoogspanningsleiding.

In het afgelopen jaar toonden
de minister van EL&I en
TenneT bereidheid om te
onderzoeken of
hoogspanningslijnen nabij
woningen ondergronds kunnen
worden gebracht en of
woningeigenaren kunnen
worden uitgekocht. Het college
heeft de situatie in de
gemeente Albrandswaard
daarop onder de aandacht van

Verbetering leefomgeving
door wegnemen
subjectieve bedreiging

Urenraming voor voortzetting
overleg ministerie,
netbeheerder en burgers:
60 uur.
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Thema- onderdeel

Thema Afval
Optimale afvalscheiding
en afvalinzameling tegen
acceptabele kosten

Acties 2012 e.v.

Toelichting
het ministerie en de
netbeheerder gebracht. Of dit
overleg toekomst heeft, wordt
vooral in Den Haag bepaald.
Bij de overweging of hier
middelen aan besteed moeten
worden valt, wanneer een
vergelijking met de beheersing
van externe risico’s van
stationaire bronnen
(buisleidingen en bedrijven)
wordt gemaakt, het risico nog
een factor 10 lager uit.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

- in 2012 extra communicatie
over de inzameling van
kunststof
- afvalinzameling vormgeven
via nieuw contract in BAR
verband of externe
aanbesteding
- inzet educatieprogramma
“Koos de vuilnisman” op
basisscholen (ook in kader
NME)

Deze activiteit betreft al
gemaakte keuzen over de
uitvoering van een wettelijke
taak. Dit is opgenomen in de
begroting van 2012.

Optimale afvalscheiding

dit valt binnen de huidige
exploitatie

Voldoende toezicht op
bedrijven

€ 30.000 meerkosten op het
actuele (gekrompen) budget

Thema Vergunningverlening en handhaving bedrijfsgerichte milieutaken
Vergunningverlening en
Uitvoering conform werkplan Jaarlijks worden voor het
handhaving op adequaat
DCMR
werkprogramma van de DCMR
niveau
uren gereserveerd voor
vergunningverlening, toetsing,
handhaving en toezicht volgens
een vaste methode van
urentoewijzing waardoor
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Thema- onderdeel

Acties 2012 e.v.

Toelichting
uiteenlopende.
categorieën bedrijven, of
“inrichtingen” de nodige
aandacht krijgen. Hierdoor
wordt een zogenaamd
“adequaat beheersniveau” van
toezicht op peil gehouden,
waarover destijds
overeenstemming met de
VROM-Inspectie is bereikt. Het
adequate beheersniveau op
peil houden was tot voor kort
een onaantastbaar
uitgangspunt. Tussen het
budget in de
gemeentebegroting en de prijs
van het werkprogramma voor
dit jaar ligt een
budgetteringsgat van € 30.000.
Jaarlijks komen er meer taken
bij. Verwacht een toename van
10%. Dit programmaonderdeel
betreft het principiële
uitgangspunt, dat het adequate
beheersniveau bij het toezicht
op inrichting die onder de Wet
milieubeheer vallen, op peil
blijft.

Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

Voorbereiden integraal
handhavingsbeleid voor
de gemeente
Albrandswaard

- Starten met integraal
handhavings-overleg
- één concreet initiatief in
2012

Deelname aan BAR Integraal
handhavingsoverleg is een feit

Professioneel niveau van
handhaving

valt binnen de huidige
exploitatie

Vervoermanagement

Opstellen plan van aanpak

Is onderdeel van het

Kilometerreductie/CO 2 -

dit valt binnen de huidige
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Thema- onderdeel
bedrijventerreinen

Thema Licht
Inventarisatie situaties
openbare verlichting:
donker waar en wanneer
het kan
Thema Duurzame mobiliteit
Stimuleren elektrische
vervoermiddelen.

Acties 2012 e.v.
voor vervoer management
scans bij bedrijven op het
Distripark

Toelichting
werkprogramma DCMR. Meer
informatie in het jaarverslag
milieudoelen.
(Opm. DCMR: onderzoeken in
het kader van duurzame
mobiliteit vallen niet onder het
werkplan DCMR)

Beoogd effect/ baten
reductie

Uitgangspunt voor budget
exploitatie

Onderdeel van de
Klimaatagenda en reguliere
werkplanning Beheer openbare
ruimte

Kostenbesparing/ CO 2 reductie

dit valt binnen de huidige
exploitatie

De eerste pioniersactiviteiten
zijn een feit: er is een openbaar
oplaadpunt voor elektrische
voertuigen bij het metrostation
Poortugaal en een oplaadpunt
bij een bedrijf.
De gemeente zou een
stimulerende rol kunnen spelen
in de transitie naar elektrisch
vervoer.
Als de raad aangeeft dit van
belang te vinden, kunnen
nadere voorstellen worden
gedaan. Ondersteuning kan in
verschillende vormen:
investeren in kennis en die
gratis delen met
belanghebbenden,
oplaadpunten aanleggen of
subsidie beschikbaar stellen.
En deelname aan overleggen

CO 2 - reductie / efficiënter
gebruik fossiele
brandstoffen

p.m.
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Thema- onderdeel

Acties 2012 e.v.

Thema Communicatie
Communicatie over
wettelijke milieutaken

- minder klachten
- tevredenheid in enquête

Toelichting
en initiatieven volgen in
stadsregionaal verband.
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Beoogd effect/ baten

Uitgangspunt voor budget

Minder klachten/
tevredenheid

valt binnen de huidige
exploitatie

blad 70 van 72

Bijlage 2: Kostenoverzicht uitvoeringsprogramma 2012
Programma-item

kostenraming

urenraming
fte’s
milieuformatie rest organisatie
.

e
€
30.000
Duurzaamheid in transitie naar regiegemeente
40 uur
1)
300 uur
Duurzaamheidsparagraaf in voorstellen
Activiteitenprogramma BIM/ aanstellen coördinator
20 uur
Milieuzorgsysteem één gemeentelocatie
160 uur
150 uur
NME
Volwaardige deelname regionale Klimaatagenda
Regionale klimaatagenda; extra projecten
20 uur
20 uur
Groene daken en regentonnen
p.m.
p.m.
p.m.
Duurzaam bouwen: Poortugaal West
50 uur
300 uur
Duurzaam bouwen: school Portland
p.m.
p.m.
p.m.
Duurzaam bouwen: (particuliere) inbrei-locaties p.m.
50 uur
300 uur
Verkeer en vervoer: overleggen openbaar vervoer
45 uur
Verkeer en vervoer: fietsenstallingen
€
23.000
Landschapspark: actieve bemoeienis met inrichting:
voorstel: niet doen
Landschapspark: bemoeienis met herbestemming boerderijen: voorstel: niet doen
Slot Valkenstein
€
16.000
Bodemkwaliteitskaart en grondstromenplan
€
45.000
Monitoring Rhoonse Grienden
€
9.500
Bodem overig: ambtelijke sterkte
Hoogspanningsleiding: wetenschappelijk onderzoek
€ 1.000.000 (voorstel: niet doen)
Hoogspanningsleiding: overige uren
60 uur
Adequaat niveau toezicht inrichtingen
€
30.000
Stimuleren elektrische vervoermiddelen
p.m.
1) exclusief exploitatiekosten
Cumulatieven
geraamde kosten
geraamde uren uit de milieuformatie
geraamde uren uit rest organisatie
geraamde extra milieuformatie
Totaal, bij volledige uitvoering:

€

0,5 fte
0,5 fte

0,5 fte

153.500
660 uur
855 uur
1,5 fte

€ 123.500, en 1.515 uur, en 1,5 fte

Programma-items, die binnen de huidige exploitatie vallen, zijn:
• Duurzaam inkopen in BAR- verband
• Water en riolering: actualisering Waterplan
• Water en riolering: gemeentelijk afkoppelplan
• Verkeer en vervoer: inrichting 50 km wegen
• Groenbeleidsplan/ -uitvoeringsplan
• Luchtkwaliteitsnormen
• Beleidsvisie EV
• BRZO- bedrijven
• Afvalinzameling en voorlichting
• Werkprogramma DCMR: bedrijfsgerichte taken
• Openbare verlichting
• Communicatie
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Bijlage 3: Geïnterviewde personen
Geïnterviewde

Afdeling/functie

Datum interview

R. Belder
D. Mol
H. Bergmann / R. van
Praag
B. Euser
B. Kooiman
M. van Ginkel
M. Rombout
T. Kylian
H. Engels
A. Kolijn
H. van der Linden
B. Groeneveld
P. Rijken
W. Kersten / J. Fortes
M. Goedknegt
F. Oevering

Beleidsmedewerker milieu
Hoofd bouwen, wonen en milieu
Burgemeester / Wethouder Ruimtelijke Ordening en
Wonen
Wethouder burger, bestuur
Afdeling Bestuur
Wethouder milieu
Wethouder kennis, welzijn
Afdeling Beheer openbare ruimte
Afdeling Bestuur
Afdeling Bestuur
Beleidsmedewerker RO
Beleidsmedewerker reiniging
Toekomstvisie 2025
Enviu/Aïda
VVD-raadslid
Rabobank Nederland

11 augustus 2011
15 augustus 2011
17 augustus 2011
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18 augustus 2011
23 augustus 2011
25 augustus 2011
25 augustus 2011
25 augustus 2011
30 augustus 2011
30 augustus 2011
30 augustus 2011
31 augustus 2011
31 augustus 2011
12 oktober 2011
18 oktober 2011
19 oktober 2011
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