
 

 

 

7. Volksgezondheid en milieu 
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7.1 Volksgezondheid 

Doelstellingen 
Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners 
 

Maatregelen 
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid 
In samenwerking met de DG&J en andere partners gericht op o.a. het versterken van de mentale 
weerbaarheid, stimuleren van een gezonde leefstijl en bevorderen van de vitaliteit, onder de noemer 
'Alles is gezondheid' (onderdeel van Nationaal Programma Preventie). 

 
 

Regie voeren op de uitvoering van de basistaken van de wettelijke jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) 
Die via de regionale samenwerking worden georganiseerd door de DG&J en Jong JGZ/Careyn. 

 
 

Bestendigen van de samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te 
signaleren en maatregelen te kunnen nemen 
Onder andere door de inzet van Jong JGZ binnen Sterk Papendrecht en het onderwijs (o.a. de 
maatwerktrajecten Voorzorg en de indicatiestelling t.b.v. de voor- en vroegschoolse educatie). 
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Samenwerkingspartners 
 DG&J 

 Careyn JGZ 

 Sterk Papendrecht 

 Onderwijs 

 Zorgaanbieders 

 Maatschappelijke instellingen 
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7.2 Riolering 
Doelstellingen 
Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 
Door te zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater, voor inzameling en verwerking 
van hemelwater en voor het in het openbaar gebied treffen van maatregelen om de grondwaterstand 
te reguleren. 

 

Maatregelen 
Vervanging van riolering wordt integraal opgepakt samen met wegen, groen en klimaat 
adaptieve maatregelen 
Adaptieve maatregelen zijn regenwater bovengronds afvoeren naar de sloten, regenwater tijdelijk 
bergen in groen en daarna langzaam afvoeren, regenwater bergen in de funderingen van de wegen 
en het vergroenen van tuinen. 

 
 

Uitvoeren van onderhoud en beheer aan de riolering en gemalen 

 
 

Bij nieuwe bouwontwikkelingen 20 mm regenwater bergen op eigen terrein 

 
 

Uitvoering geven aan de nota "Strategie Klimaatadaptatie Papendrecht 2017" om de negatieve 
gevolgen van klimaatsverandering te beperken 
(wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen) 
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Maatregelen 
Zowel regionaal (Alblasserwaard- Vijfheerenlanden) als voor het Papendrechts grondgebied 
risicodialogen voeren met professionele stakeholders 
In de regionale dialogen wordt een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. In Papendrecht 
wordt de lokale strategie 2017 aangevuld. Dit is de tweede stap voor een klimaatbestendig Nederland 
in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In dit programma hebben alle overheden afgesproken 
om tot een samenhangende werkwijze voor een gebiedsgewijze aanpak te komen.  
In het Bestuursakkoord klimaatadaptatie 2018 is afgesproken dat vanuit het Rijk vanaf 2020 extra 
middelen beschikbaar komen voor lokale en regionale klimaatadaptatieprojecten. De strategieën en 
uitvoeringsplanningen zijn basis voor aanvragen voor deze middelen. 

 
 

Uitvoeren van klimaat adaptieve maatregelen zoals waterberging bij reconstructies in wegen, 
groen en groene daken 

 
 

Vanuit Operatie Steenbreek Papendrecht zo veel mogelijk in samenwerking met partners als 
Waterschap Rivierenland, Woonkracht10 en andere gemeenten stimuleren van een klimaat 
adaptieve inrichting op privaat- (en publiek-) terrein 
Activiteiten zijn gericht op voorlichting, het wegnemen van barrières zoals eerder bij de groene dak 
actie, acties voor vergroenen tuinen, aandacht voor zuinig omgaan met water en als gemeente het 
goede voorbeeld geven in de openbare ruimte. 

 
 

Effecten van hevige regenbuien inzichtelijk maken in een samenhangend model voor 
watergangen (van Waterschap) en riolering (van Papendrecht) 
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Dit met als doel scherper zicht op de locatie, vorming en mate van ernst van knelpunten. Deze 
resultaten worden ingebracht in de lokale risicodialoog Papendrecht (2a) en kunnen tot 
uitvoeringsmaatregelen aanleiding geven. 

 
 

Samenwerkingspartners 
 Inwoners 

 Bedrijven 

 Instellingen 

 Waterschap Rivierenland 

 Provincie Zuid-Holland 

 Werkregio A5H 

 Drechtsteden 

 Via operatie Steenbreek 
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7.3 Afval 
Doelstellingen 
Inzamelen van huishoudelijk afval door HVC en op het afvalbrengstation 
 

Maatregelen 
Het inzamelen van huisvuil, afkomstig van bewoners aan huis, van verzamelpunten in de 
wijken en van het afvalbrengstation 

 
 

Uitvoeren van de gemeentelijke afvaltaak en andere daarmee samenhangende taken 
Zoals straatreiniging en rattenbestrijding en ontwikkelingen zo mogelijk regionaal afstemmen met 
gemeenten en afvalverwerkers. 

 
 

Onderhouden, beheren en vervangen van de inzamelvoorzieningen 

 
 

Stimuleren van hergebruik of recycling door gescheiden afvalinzameling 
 

Maatregelen 
Voorlichting blijven geven aan bewoners over huishoudelijk afval, stimuleren hergebruik en 
faciliteren van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval 
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In de voorlichting afval wordt een meer gestructureerde aanpak voorgestaan met aandacht voor de 
verschillende doelgroepen, op verschillende momenten door het jaar.  
Daarnaast is voorlichting / stimulering ook in de gemeentelijke organisatie een wens. Hierbij kunnen 
beperken afvalproductie, beperken gebruik nieuwe grondstoffen en bevorderen hergebruik 
grondstoffen onderwerp zijn. 

 
 

Afhankelijk van de behoefte samen met scholen kijken naar mogelijkheden voor voorlichting 
over afvalscheiding en stimuleren gescheiden afvalinzameling op basisscholen 
Daarnaast wordt navraag bij de deelnemende scholen uitgezet over de voorlichting, effecten, 
werkwijze en eventuele verbeterpunten. 

 
 

Zorgen voor een toekomstbestendig afvalinzamelsysteem 
 

Maatregelen 
Afronden pilot omgekeerd inzamelen in de wijk Oostpolder 
Presentatie resultaten pilot in de raad.  
Voorbereiding raadsbesluit voor een voor Papendrecht goed passende afvalinzameling, in 
samenhang met 3b onderzoek nascheiding 

 
 

Afronden onderzoek naar de mogelijkheden van nascheiding van huishoudelijk afval 
Presentatie resultaten onderzoek in de raad. 
In samenhang met 3a pilot voorbereiden raadsbesluit. 
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Samenwerkingspartners 
 Inwoners, bedrijven en instellingen 

 HVC 
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7.4 Milieubeheer 
Doelstellingen 
Een veilige omgeving en een prettig woon-, werk- en leefklimaat 
 

Maatregelen 
Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2021 uitvoering milieutaken door OZHZ', 
waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen 
Samen met OZHZ een plan uitwerken om asbestdaken binnen de gemeente substantieel te 
verminderen. 

 
 

Monitoren afspraken met Chemours/DuPont 
De nadruk ligt op het verlagen en waar mogelijk naar nul terugbrengen van emissies naar lucht, water 
en bodem en op de aanpak van de gevolgen van eerdere emissies. 

 
 

Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en 
vermindering van geluidhinder 2016' 
Hier onder valt ook het bevorderen van de bewustwording van inwoners. 

 
 

Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) en het op te stellen 
'maatwerkplan' 
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Actieplan omgevingslawaai Papendrecht 2013-2018 

 
 

Kwaliteit 
De maatregelen in het actieplan bestaan uit het toepassen van stiller wegdek. De BK-weg is één 
van de eerste wegen die in dit kader is aangepakt. In 2015 zijn zowel de BK-weg als de Molenlaan 
van stil asfalt voorzien. 

Ontwikkelingen rondom beleid in relatie tot stikstofemissies en Natura 2000-gebieden actief 
volgen en hierop zo veel mogelijk anticiperen bij ruimtelijke planvorming 

 
 

In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van milieuthema's ten behoeve van het 
Omgevingsplan 
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Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op 
het moment van de invoering van de Omgevingswet 
Vooralsnog 1 januari 2022. 

 
 

De gevolgen van het nieuwe beleid met betrekking tot omgevingsveiligheid (per 1-1-2022) in 
beeld brengen 

 
 

In overleg met betrokken gemeenten en TenneT verder uitwerken wat de mogelijkheden zijn 
om de magneetveldzones van de 380 kV hoogspanningsverbinding te verkleinen 

 
 

Uitbreiden RVMK (regionaal verkeersmodel) naar een multimodaal model 
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Samenwerkingspartners 
 Ministerie van IenW & EZK 

 Provincie Zuid-Holland 

 Drechtstedelijke gemeenten 

 Milieudienst Rijnmond (DCMR) 

 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) 

 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

 Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) 

 Inwoners, bedrijven en instellingen 
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7.5 Begraafplaatsen en crematoria 
Doelstellingen 
Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog 
kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting 
 

Maatregelen 
Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare  begraafplaats 

 
 

Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare 
ruimte (IBOR) op A-niveau 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 

Zie 1a. Volgens afspraak wordt de begraafplaats volgens het kwaliteitsniveau A onderhouden, zo 
ook in 2019. 

Invoeren en/of toepassen van gedifferentieerde tarieven voor begraven op basis van eerdere 
externe onderzoeksresultaten 
Tarieven in relatie tot termijnen. 
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Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 

Lasten       

Volksgezondheid -1.378,08 -1.493,05 -1.507,36 -1.502,22 -1.493,09 -1.489,95 
Riolering -1.461,79 -1.863,90 -1.892,76 -2.016,51 -2.131,33 -2.231,55 
Afval -3.580,10 -3.706,60 -3.592,25 -3.628,25 -3.655,25 -3.655,25 
Milieubeheer -896,08 -1.078,73 -1.073,85 -1.022,85 -1.022,85 -1.022,85 
Begraafplaatsen 
en crematoria 

-246,92 -344,41 -268,32 -264,34 -249,01 -246,38 

Totaal Lasten -7.562,97 -8.486,69 -8.334,54 -8.434,18 -8.551,53 -8.645,98 
Baten       

Volksgezondheid 326,22 319,05 308,08 296,87 285,66 274,44 
Riolering 2.236,31 2.598,80 2.780,00 2.834,00 2.900,00 2.953,00 
Afval 4.264,13 4.563,23 4.781,00 4.823,00 4.851,00 4.851,00 
Milieubeheer 27,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Begraafplaatsen 
en crematoria 

362,09 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 

Totaal Baten 7.216,16 7.889,08 8.277,08 8.361,87 8.444,66 8.486,44 
Resultaat -346,82 -597,62 -57,46 -72,31 -106,87 -159,54 


