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Milieubeleidsplan 2012-2017, Bijlage 1: Uitvoeringsprogramma 2012-2013 
Gewijzigde versie augustus 2012 
 
Groene items betreffen vaste taken die binnen de huidige exploitatie vallen 
Oranje items hebben het  karakter van een voorstel 
Thema- onderdeel Wettelijke 

status  
Acties 2012 e.v. Toelichting Beoogd effect/ baten Uitgangspunt voor budget 

Thema Visie op duurzaamheid 
Transitie naar 
regiegemeente 

Niet verplicht In 2012 wordt gestart met 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. 

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 
gekozen 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 

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

In de sjablonen voor raads-
voorstellen en collegevoorstellen is 
ruimte gereserveerd voor 
beoordelingsaspecten zoals 
“financiële aspecten/ kosten”, 
“juridische aspecten”, 
“personele/organisatorische 
aspecten” en “communicatie”. Bij 
de meeste voorstellen is deze 
informatie nodig voor een volledig 
besluitvormingsproces; de 
indieners/stellers moeten die altijd 
bij een voorstel leveren. 
Voor het toevoegen van een 
invulveld “Duurzaamheid” aan de 
sjablonen, moet overeenstemming 

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. 
Er zullen exploitatiekosten zijn; 
deze kunnen nu nog niet 
geraamd worden. 
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Thema- onderdeel Wettelijke 
status  

Acties 2012 e.v. Toelichting Beoogd effect/ baten Uitgangspunt voor budget 

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. 
 

Thema Bedrijfsinterne milieuzorg 
Activiteitenprogramma BIM 
opstellen en uitvoeren 

Niet verplicht Aanstellen van een coördinator 
voor gemeentelijke interne 
milieuzorg. 

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

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 
kosten vallen binnen de 
huidige exploitatie 

Gefaseerde invoering 
milieuzorgsysteem op 
gemeentelijke locaties 

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

Bij het invoeren van interne 
milieuzorg hoort een 
principebesluit, een nulmeting, een 
programma (voor alle locaties of 

Duurzaamheidsaspecten 
in de bedrijfsvoering 

Voorbereiding en invoering 160 
uur incidenteel; en 150 uur 
onderhoud/structureel. 
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Thema- onderdeel Wettelijke 
status  

Acties 2012 e.v. Toelichting Beoogd effect/ baten Uitgangspunt voor budget 

jaren per locatie) en implementatie door 
middel van training, bewustmaking 
en flankerend beleid. Overwogen 
moet worden of we voor sommige 
onderdelen externe deskundigheid 
willen aantrekken. 
 

Participeren in duurzaam 
inkopen in BAR-verband 

Niet verplicht.  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 
inkoop- en aanbestedingsbeleid 
vastgesteld. In het inkoopbeleid 
zijn doelstellingen en uitgangs-
punten 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, 
wordt gevolgd. 
 
 
 
 

Duurzaamheidsaspecten 
in de bedrijfsvoering 

Valt binnen de huidige 
exploitatie 
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Thema Natuur- en milieu- educatie 
Vaststellen van ambitie op 
NME- gebied 

Niet verplicht - Onderzoek van 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 uit-
voeringsplan opstellen, mogelijk 
samenwerken BAR. 

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 onderwijs- of 
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 
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 

Vergroten kennis natuur- 
en milieu. Verinnerlijking 
waardering natuur- en 
milieu 

Voorlopige inschatting 0,5 fte 
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Thema- onderdeel Wettelijke 
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Acties 2012 e.v. Toelichting Beoogd effect/ baten Uitgangspunt voor budget 

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 arbeidsuren. 
 

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

Niet wettelijk 
verplicht; de 
gemeente is 
wel gebonden 
aan afspraken 
met 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 
CO2 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 
project wordt getrokken door één of 
meerdere regiogemeenten. De 
stadsregio ondersteunt de 
regiogemeenten bij de uitvoering 

Volwaardig partnerschap 
in stadsregionaal verband/  
betekenisvolle bijdrage 
aan doelstellingen 
regionale CO2 reductie 

Een voorlopige ingeschatte 0,5 
fte 
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van de projecten en bewaakt de 
onderlinge afstemming en de 
afstemming met andere partners. 
 
De gemeente Albrandswaard heeft 
zich, middels de SLOK- 
subsidieaanvraag verbonden aan 9 
van de 15 projecten: 
• Energiebeheer gemeentelijke 
gebouwen 
• Energieloket Stadsregio 
• Opleggen Rendabele 
Maatregelen bedrijven 
• Prestatieafspraken met 
woningbouw- corporaties 
• Verduurzaming openbare 
verlichting 
• Gemeentelijk wagenpark, 
dienstreizen en woon-werkverkeer 
• 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 
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een passieve rol. Wanneer de 
gemeente een volwaardige rol in 
stadsregionaal verband zou 
aannemen, heeft zij voldoende 
kennis en formatie in huis om een 
regionaal project te trekken, en is 
zij een professionele en 
betrouwbare partner die altijd 
reageert binnen de gestelde 
termijnen. 
 

Overigens: Projecten waar 
niet voor deelname is 
getekend 

Niet verplicht  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 bio-energie 
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 

Volwaardig partnerschap 
in stadsregionaal verband/  
betekenisvolle bijdrage 
aan doelstellingen 
regionale CO2 reductie 

Voorlopig geschat op  50 uur 
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partner te blijven, maar ook die 
ambitie heeft een prijs. 
 

Groene daken en 
regentonnen in Portland 

Niet verplicht 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, energiegebruik, 
luchtkwaliteit en waterretentie. 
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 budget 
voor promotie of subsidie. 
 
Het stimuleren van watertonnen 
dient twee belangen: besparing 
van schaars drinkwater, en 

Verbetering belevings-
waarde van de gebouwde 
omgeving en waardering 
voor de natuur 
 
Besparing van schaars 
drinkwater en energie,  
waterretentie. 

Dit is geheel afhankelijk van 
een politiek waarderingsproces 
en kan niet vooraf worden 
aangegeven: P.M. 
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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 niet-stedelijk 
gebied, met minder verhard 
oppervlak, is eveneens 
verwaarloosbaar. 
Het milieurendement van deze 
maatregelen is niet groot. 
 

Thema Duurzaam bouwen en wonen 
Sloop verouderde sociale 
huurwoningen Poortugaal 
West met invulling 
duurzaam bouwen 

Niet verplicht Opstellen visie en 
intentieovereenkomst voor de 
nieuwbouw in Poortugaal West 

Hiervoor is kennis van 
woningbouw, betreffende de stand 
van de techniek, en 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. 

Duurzaam gebruik van 
energie, bouwstoffen en 
leefomgeving 

Zeer globale schatting 350 uur. 
Deze uren worden 
toegerekend aan de 
afzonderlijke projecten. 
Binnen de grondexploitatie 
moet ruimte worden 
gecreëerd voor 
duurzaamheid. 
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Overig: Nieuwbouw school 
in Portland 

n.v.t.: dit is een 
lopend proces. 
Vermelding in 
dit overzicht is 
bedoeld voor 
volledigheid 
 

 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. 

Duurzaam bouwen op 
inbrei- locaties. 

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

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 
fabrieksterrein 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 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. 

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 Wettelijke 

verplichting 
 

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 

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

Wettelijke 
verplichting 
 

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 

Thema Verkeer en vervoer 
Optimaal openbaar vervoer 
in de gemeente 

Niet verplicht 
(SRR is OV 
autoriteit) 

Voor de verbinding Rhoon - 
Poortugaal wordt na het opheffen 
van de reguliere verbinding in 
december 2011 door de 
Stadsregio onderzocht wat de 
alternatieven hiervoor zijn, 
eventueel met inzet van 
vrijwilligers. Buslijnen Distripark 
blijven gehandhaafd 
 

Deze activiteit betreft deelname 
c.q. aansluiting aan een activiteit 
van de Stadsregio, en een al 
lopend proces. Over inzet van 
vrijwilligers wordt ook op 
gemeentelijk niveau gesproken. Dit 
is opgenomen in de begroting van 
2012. 
 

Kilometerreductie 
autoverkeer 

Reeds gebudgetteerd. 
Voorlopige urenraming 45 uur 

Veilige 50 kilometerwegen 
in de bebouwde kom 
 

Niet verplicht 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 
 

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

Verbetering leefomgeving Reeds gebudgetteerd 

Handhaven van de 
bewaakte fietsenstallingen 

Niet verplicht. 
Vermelding in 
dit overzicht is 
bedoeld voor 

Organisatorisch en financieel 
regelen dat de twee bewaakte 
fietsenstallingen worden 
gehandhaafd. Extra promotie OV 

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

Kilometerreductie 
autoverkeer 

Reeds gebudgetteerd volgens 
de Voorjaarsnota. 
Vermelding in dit overzicht is 
bedoeld voor de volledigheid. 
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volledigheid fiets 
 

Thema Groen en recreatie 
Uitvoering van het 
Groenbeleidsplan 

Niet verplicht 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 
beheersmogelijkheden. Ook 
wordt gekeken hoe en waar 
gebruik gemaakt kan worden van 
participatie/ adoptiegroen 
 

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

Optimaal groenbeheer Reeds gebudgetteerd 

Visie voor het 
Landschapspark in 
ontwikkeling Het 
Buytenland van Rhoon 
opstellen 

Niet verplicht 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. 

De provincie Zuid-Holland 
ontwikkelt het landschapspark in 
het kader van de uitvoering van 
een PKB. Dit is een omstreden 
gegeven; de gemeente moet daar 
geen actieve rol in willen spelen, 
anders dan het behartigen van de 
belangen van zijn burgers. Voorstel 
om hier geen actieve rol in te 
spelen. 
 

 Geen gevolgen voor budget. 
 

Functieverandering Oude 
boerderijen 

Niet verplicht 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 

 Geen gevolgen voor budget. 
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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. 
 

Thema Cultuurhistorie 
Slot Valkenstein open voor 
publiek 

Niet verplicht; 
vermelding in 
dit overzicht is 
bedoeld voor 
volledigheid 

Milieuhygiënische  voorwaarden 
creëren. Overigens vaststellen 
welke vorm gekozen wordt voor 
de blootlegging/presentatie van 
de fundamenten van Slot 
Valkenstein. 
 

Het particulier initiatief zal de 
ontwikkeling mogelijk (met 
instemming) van de gemeente 
gaan overnemen. 

Culturele verrijking 
openbaar domein 

De raad beslist dit najaar over 
een afzonderlijk voorstel om 
een krediet voor milieukundig 
bodemonderzoek beschikbaar 
te stellen 

Thema Geluid 
Up to date 
geluidbelastingkaart en 
daar aan gerelateerde 
actieplannen 

Wettelijke 
verplichting  

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

Het opstellen van de 
geluidbelasting-kaarten 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 
beperkt omdat de dominante 
geluidsbronnen buiten de 
gemeentegrens liggen. 
De kosten voor het uitvoeren van 
acties uit het actieplan, dat nog 
moet worden opgesteld, zijn geen 
onderdeel van dit themaonderdeel.  
 
 
 
 
 

Bestrijding geluidhinder 1e fase, geluidbelastingkaart:  
€ 9.600 (offerte KuComp). 
 
2e fase, actieplan: 
aanbesteding nog niet gestart. 
Indicatie: vorige tranche € 
18.600 (offerte DCMR 2009) 
 
Indicatie totaalbedrag: 
€ 29.000 



14 
 

Thema- onderdeel Wettelijke 
status  

Acties 2012 e.v. Toelichting Beoogd effect/ baten Uitgangspunt voor budget 

Thema Bodem 
Up to date 
bodemkwaliteitskaart 

Niet verplicht 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. 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. Grondverzet vindt altijd 
plaats: verkeersdrempels, aanleg 
van ondergrondse afvalinzamel-
middelen, herbestrating en 
reparaties, 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 

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 
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 
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bodeminformatie. Het hangt van 
die kwaliteit af in hoeverre er 
aanvullend veldwerk, dus 
bodemonderzoek, nodig is. 
 

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 Indicatie: 
€ 45.000. 

Monitoring verspreiding uit 
voormalige stortplaats 
Rhoonse Grienden 

Niet wettelijk 
verplicht. 
Er zijn echter 
toezeggingen 
gedaan. 

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

De gemeente Albrandswaard heeft 
hier formeel geen rol: geen 
bevoegd gezag, geen grond-
eigenaar, 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”. 

Overigens: ambtelijke 
formatie voor de 
bodemtaak. 

Niet verplicht.  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 

Kwaliteit van de 
gemeentelijke 
dienstverlening op peil 
hebben 

0,5 fte 
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professionele partner te zijn in 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. 
 

Thema Lucht 
Voldoen aan de wettelijke 
luchtkwaliteitsnormen 

Wettelijke 
verplichting 
 

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 

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

n.v.t.: reeds 
uitgevoerd. 
Vermelding in 
dit overzicht is 
bedoeld voor 
volledigheid 

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 implementatie van de 
beleidsvisie in een concreet 
uitvoeringsprogramma dat wordt 
geïntegreerd in de 
Duurzaamheidsvisie 
Albrandswaard 2012-2017, het 

Beoordeling externe 
veiligheid volwaardige 
positie in het gemeentelijk 
beleid 

Reeds gebudgetteerd 
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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. 
 

BRZO bedrijven Wettelijke 
verplichting; er 
is enige 
vrijheid over 
het 
uitvoerings-
niveau. 

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 meerdere 
malen per jaar gecontroleerd. 
 

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. 
 

Informatie over 
gezondheidsrisico van 
hoogspanningsleidingen 

Niet verplicht 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 

Verbetering leefomgeving 
door wegnemen 
subjectieve bedreiging 

P.M. € 1.000.000. Het voorstel 
is om deze uitgave niet te 
doen. 
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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 
literatuuronderzoek en GGD- 
statistieken, 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 € 
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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. 
 

maatregelen ter 
verbetering 
gezondheidsrisico 
hoogspanningsleiding 

Niet verplicht 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 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 van 
stationaire bronnen (buisleidingen 
en bedrijven) wordt gemaakt, het 
risico nog een factor 10 lager uit. 
 

Verbetering leefomgeving 
door wegnemen 
subjectieve bedreiging 

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

Thema Afval 
Optimale afvalscheiding en 
afvalinzameling tegen 
acceptabele kosten 

Wettelijke 
verplichting; 
Vermelding in 
dit overzicht is 
bedoeld voor 

- in 2012 extra communicatie 
over de inzameling van kunststof 
- afvalinzameling vormgeven via 
nieuw contract in BAR verband 
of externe aanbesteding 

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 
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volledigheid - inzet educatieprogramma “Koos 
de vuilnisman” op basisscholen 
(ook in kader NME) 
 

Thema Vergunningverlening en handhaving bedrijfsgerichte milieutaken 
Vergunningverlening en 
handhaving op adequaat 
niveau 

Wettelijk 
verplicht; er is 
enige vrijheid 
over het 
uitvoerings-
niveau. 

Uitvoering conform werkplan 
DCMR 

Jaarlijks worden voor het 
werkprogramma van de DCMR 
uren gereserveerd voor 
vergunningverlening, toetsing, 
handhaving en toezicht volgens 
een vaste methode van 
urentoewijzing waardoor 
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 inrichtingen die 
onder de Wet milieubeheer vallen, 
op peil blijft. 

Voldoende toezicht op 
bedrijven 

€ 30.000 meerkosten op het 
actuele (gekrompen) budget 
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Voorbereiden integraal 
handhavingsbeleid voor de 
gemeente Albrandswaard 
 

Wettelijk 
 

- 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 
bedrijventerreinen 

Onderdeel van 
het wettelijk 
toezicht op 
bedrijven 
 

.: opstellen plan van aanpak voor 
vervoer management scans bij 
bedrijven op het Distripark 
 

Is onderdeel van het 
werkprogramma DCMR. Meer 
informatie in het jaarverslag 
milieudoelen. 

Kilometerreductie/CO2- 
reductie 

Dit valt binnen de huidige 
exploitatie 

Thema Licht 
Inventarisatie situaties 
openbare verlichting: 
donker waar en wanneer 
het kan 
 

Niet verplicht Pilot LED- verlichting Onderdeel van de Klimaatagenda 
en  reguliere werkplanning Beheer 
openbare ruimte 

Kostenbesparing/ CO2- 
reductie 

Dit valt binnen de huidige 
exploitatie 

Thema Duurzame mobiliteit 
Stimuleren elektrische 
vervoermiddelen. 

Niet verplicht  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 en 
initiatieven volgen in 
stadsregionaal verband. 

CO2- reductie / efficiënter 
gebruik fossiele 
brandstoffen 

p.m. 
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Thema Communicatie 
Communicatie over 
wettelijke milieutaken 
 

Niet verplicht - minder klachten 
- tevredenheid in enquête 

 Minder klachten/ 
tevredenheid 

Valt binnen de huidige 
exploitatie 

      
 


