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7. Volksgezondheid en milieu
 Volksgezondheid
Wij streven ernaar dat álle inwoners in de gemeente in een als goed ervaren gezondheid kunnen 
leven. Leeftijd, afkomst of een lage sociaal economische status (met name door een lage opleiding of 
het ontbreken ervan) mogen hierbij geen belemmering vormen en mogen niet leiden tot 
gezondheidsverschillen. Een goede gezondheid moet zoveel als mogelijk voor iedereen bereikbaar 
moet zijn. Ons beleid is erop gericht hier een bijdrage aan te leveren.
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7.1 Volksgezondheid
Doelstellingen
Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal 
economische status geen belemmering mogen vormen

Wat hebben we daarvoor gedaan
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners
Uitvoeren geven aan de nota lokaal gezondheidsbeleid 2016-2019, en de uitvoeringsprogramma’s 
2016-2019 op de volgende thema's:

 Het versterken van de mentale weerbaarheid van kwetsbare groepen: jeugd, volwassenen 
met een lage opleiding en kwetsbare ouderen;

 Het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl van kinderen, jongeren en hun ouders, 
met prioriteit voor laagopgeleide jongeren;

 Het bevorderen van de eigen kracht en vitaliteit bij ouderen;

 Het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl van zwangere vrouwen, met prioriteit 
voor kwetsbare zwangere vrouwen.
 

Kwaliteit

 Voor de jeugd zijn 'empowerment theaterlessen' ingezet als instrument om emoties te leren 
uiten en te herkennen. 
Het project 'Stapje Fitter' is met succes ingezet. De bedoeling is om de zelfredzaamheid te 
verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen.

 Er is gewerkt aan 'de gezonde school'. Hierbij is gezondheid structureel opgenomen in het 
beleid van de school. De school kiest specifieke onderwerpen om aandacht aan te 
besteden. De Anne Frank school heeft het vignet Welbevinden ontvangen.

 Veel aandacht is besteed aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Hiervoor is een 
werkgroep actief.

 Aandacht is besteed aan valpreventie via een integrale aanpak 'Sterk Staan'. Een 
belangrijk aspect hierbij is het verbinden en het zorgen voor ontmoetingen.

 Verloskundigen in Papendrecht zijn gestart met prenatale voorlichting, waarvoor ook 
expliciet kwetsbare zwangere vrouwen worden uitgenodigd.

 Het programma 'VoorZorg' is gestart. VoorZorg is een ondersteuningsprogramma, gericht 
op jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen 
opleiding hebben genoten. Zij krijgen preventieve verpleegkundige ondersteuning tijdens 
hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren van het kind. Het doel hierbij is, 
verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind, en verbetering van de 
ontwikkeling van moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk.

Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg

Wat hebben we daarvoor gedaan
Uitvoering geven aan het  basispakket JGZ en op lokaal niveau bepalen en leveren van het 
maatwerkdeel  jeugdgezondheidszorg.
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Kwaliteit
Er is uitvoering gegeven aan het basispakket JGZ

Voorliggend aan de ondersteuning vanuit Sterk Papendrecht preventief signaleren van 
gezondheids- en opvoedingsproblemen.

Kwaliteit
Sterk Papendrecht heeft ingezet op vroegsignalering (preventief signaleren) en de doorwerking 
daarvan. 

Verder zijn extra uren van de jeugdarts ingezet, waarmee betere samenwerking tussen de diverse 
professionals is gerealiseerd.
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7.2 Riolering
Doelstellingen
Invulling aan de zorgplicht voor regenwater, afvalwater en grondwater.

Wat hebben we daarvoor gedaan
Opstellen nieuw vGRP
In 2018 opstellen van een nieuwe vGRP (verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) voor de periode 
2019-2023, waarbij invulling wordt gegeven aan de drie zorgplichten (afvalwater, regenwater en 
grondwater) en aansluiting/invulling geven aan klimaatadaptatie.

Kwaliteit
In maart 2018 is via een raadsinformatiebrief en een startnotitie de gemeenteraad geïnformeerd 
over de start van de werkzaamheden voor het opstellen van het gemeentelijk rioleringsplan 2019-
2023 (GRP). 
In december 2018 is een viertal beleidskeuzes aan het college voorgesteld. Hiermee kan richting 
worden gegeven aan het GRP. 
Veel energie is gestoken in het verbreden van het gedachtengoed klimaatadaptatie. Veel partijen 
hebben wij met elkaar in verbinding gebracht, zowel in de Drechtsteden als in de Alblasserwaard- 
Vijfheerenlanden. Uiteraard is het waterschap Rivierenland ook nadrukkelijk betrokken.

Twee bijzondere reparatiewerkzaamheden vinden wij van belang om te noemen. De tijdelijke 
reparatie van de persleiding van de Vrijheer van Eslaan, die het afvalwater van de wijken Molenvliet 
en Westpolder afvoert. De reparatie aan het pendelstuk Kattestaart, noodzakelijk vanuit de 
rioolinspectie van 2017.
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7.3 Afval
Doelstellingen
Een duurzame samenleving
Dit betreft activiteiten die gericht zijn op een veilige omgeving en een verantwoord woon- en 
leefklimaat.  Ontwikkelingen die afbreuk doen aan een duurzame toekomst van de gemeente worden 
zoveel mogelijk voorkomen. Positieve ontwikkelingen worden gefaciliteerd en gestimuleerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan
Nieuw afvalbrengstation (ABS)
Afval inzameling van bijzonder afvalstoffen of grote stukken vindt plaats op het afvalbrengstation 
(ABS). Het huidige ABS voldoet niet meer aan de veiligheidseisen die wij wenselijk achten voor 
gebruikers en medewerkers daarom bereiden we nieuwbouw voor. In de nieuwbouw worden ook de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van afval meegenomen zodat het ABS toekomstbestendig is.

Kwaliteit
Op 14 december 2017 besloot de gemeenteraad een nieuw afvalbrengstation (ABS) op de Willem 
Dreeslaan te bouwen. De bouw en exploitatie van het ABS wordt door HVC uitgevoerd. Eind 2018 
kon tot daadwerkelijke realisatie worden overgegaan. De kosten voor bouw en exploitatie worden 
verwerkt in de afvalstoffenheffing.
Nu de bouw van ons nieuwe ABS is gestart, kunnen de inwoners van Papendrecht tijdelijk hun afval 
naar het afvalbrengstation van Dordrecht brengen.

Van Afval Naar Grondstoffen (VANG)
Invoeren van omgekeerd inzamelen zodat bijgedragen kan worden aan de circulaire economie. Dit 
door het verduurzamen van de productieketen en daarin met name te voorkomen dat afvalstoffen die 
waardevol zijn, verbrand worden als onderdeel van het restafval. Hierbij wordt een aantal opties 
bekeken die het beste bij de Papendrechtse samenleving passen.

Kwaliteit
Begin 2018 is een motie aangenomen die uitgaat van omgekeerd inzamelen. In 2018 hebben we 
gekeken hoe we dit moeten oppakken. Gekozen is voor een pilot omgekeerd inzamelen in de wijk. 
De insteek is de inzameling van GFT afval te verbeteren. Tevens is een studie gestart naar wat 
nascheiding van afval kan betekenen.
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7.4 Milieubeheer
Doelstellingen
Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat

Wat hebben we daarvoor gedaan
Uitvoering Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht
Doorgaande activiteit.

Kwaliteit
Eerst zijn de geluidsbelastingkaarten vastgesteld (mei 2018). Het Actieplan geluid (voorheen 
Actieplan omgevingslawaai) [De officiële benaming is "Actieplan geluid gemeente Papendrecht 
2018-2023". De vorige versie heette: "Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2013-
2018".] is in 2018 in ontwikkeling geweest en afgerond op de besluitvorming na.

Uitvoering rapport Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering fijn stof en 
NO2 en vermindering geluidhinder
Doorgaande activiteit

 Verder worden in 2017/2018 opgesteld :

-nieuw actieplan omgevingslawaai

-nieuwe geluidbelastingkaarten

-nieuw hogere waarden beleid (nieuwe naam: geluidbeleid goede ruimtelijke ordening)

-nieuwe route gevaarlijke stoffen.

Kwaliteit
Doorgaande activiteit. Dit is een doorlopende activiteit die ook in 2018 tijd vroeg. Hierop zijn geen 
aanvullende bijzonderheden te vermelden.

Verder worden in 2017/2018 opgesteld : 1) nieuw actieplan omgevingslawaai, 2) nieuwe 
geluidbelastingkaarten, 3) nieuw hogere waarden beleid (nieuwe naam: geluidbeleid goede 
ruimtelijke ordening), 4) nieuwe route gevaarlijke s
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Kwaliteit
1. Het Actieplan geluid is in 2018 in ontwikkeling geweest en afgerond, op de besluitvorming 

na. In het actieplan staan maatregelen om geluidbelasting door wegverkeerslawaai op 
gemeentelijke wegen te reduceren. Het Actieplan vloeit voort uit de vaststelling van de 
geluidsbelastingkaarten.

2. In mei 2018 zijn de geluidsbelastingkaarten 3e tranche Gemeente Papendrecht 
vastgesteld. Op die kaarten wordt weergegeven hoe hoog de geluidsbelasting is die wordt 
veroorzaakt door wegverkeerslawaai op wegen die in beheer zijn van de gemeente. 
Vaststelling van geluidbelastingkaarten dient eenmaal per vijf jaar plaats te vinden.

3. Het nieuwe geluidbeleid goede ruimtelijke ordening is niet in behandeling genomen in 
2018. De nieuwe Omgevingswet stelt specifieke eisen aan het geluid. Aan deze nieuwe wet 
wordt actief gewerkt. Het huidige beleid werkt goed en loopt nog door tot het nieuwe 
geluidbeleid in de context van de Omgevingswet is ingepast.

4. De route wegvervoer gevaarlijke stoffen is herijkt. Als gevolg van de herijking is bebording 
aangepast.
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7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Papendrecht beschikt over 1 begraafplaats, welke door de gemeente wordt beheerd en onderhouden. 
De Algemene begraafplaats Papendrecht ligt aan de Admiraal de Ruyterweg 23.

Doelstellingen
Het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau op onderhoud en inrichting.
Hieronder wordt in elk geval verstaan schoon, goed verzorgd, voldoende groen, goed begaanbaar, 
sfeer en rust. Als randvoorwaarde geldt dat de exploitatie kostenneutraal moet verlopen.

Wat hebben we daarvoor gedaan
Het behouden en verder ontwikkelen van een samenhangende inrichting van de begraafplaats 
als park en groene ruimte

Kwaliteit
Vier grafzerken zijn op kosten van de gemeente hersteld. Het betrof door storm beschadigde 
zerken op het oudste gedeelte van de begraafplaats, waarbij nabestaanden niet meer waren te 
achterhalen. 

Op 5 juli 2018 zijn er vragen gesteld over de kostendekkendheid van de huidige 
begraafplaatstarieven. Onderzoek moet uitwijzen of wij kostendekkende tarieven hanteren of dat 
hier aanpassingen aan verricht dienen te worden. Uitgaande van de huidige jaarkosten behoren wij 
tot de gemeenten met de laagste kosten voor grafrechten. 

De verordening op de lijkbezorgingsrechten is aangepast als gevolg van het inrichten van een 
'urnenvallei' en aanvullende asbestemmingsmogelijkheden. 

Het onderhoud van het groen op de begraafplaats vindt op het hoogste niveau plaats. De inrichting 
van de urnenvallei heeft ook hoogwaardig kwalitatief plaatsgevonden. De urnenvallei op de 
begraafplaats is op een kwalitatief hoogwaardige wijze met veel groen ingericht. Op de 
begraafplaats is bij het laatst aangelegde verzamelgraf een nieuw monument in de vorm van een 
boom geplaatst.

Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
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 Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na 
wijziging)

Realisatie 2018 Verschil 2018

Lasten

Volksgezondheid -1.088 -1.229 -1.270 -1.237 33
Riolering -1.327 -1.519 -1.565 -1.413 152
Afval -3.195 -2.925 -3.070 -3.247 -177
Milieubeheer -678 -785 -835 -781 54
Begraafplaatsen 
en crematoria

-379 -336 -301 -301 0

Totaal Lasten -6.666 -6.794 -7.041 -6.979 62
Baten

Volksgezondheid 215 339 339 337 -2
Riolering 2.002 2.272 2.097 2.084 -14
Afval 3.805 3.841 3.841 3.767 -74
Milieubeheer 1 0 119 161 41
Begraafplaatsen 
en crematoria

365 428 400 408 8

Totaal Baten 6.388 6.880 6.797 6.756 -41
Resultaat -279 86 -244 -223 21
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