
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)

Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de regionale samenwerking op basis 
waarvan de basistaken JGZ worden georganiseerd door de DG&J en de nieuwe JGZ-aanbieder 
Careyn

Extra inzetten op samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te 
signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder ander door extra inzet van JGZ binnen 
Sterk Papendrecht

Samenwerkingspartners
 DG&J
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 Careyn JGZ

 Sterk Papendrecht

 Onderwijs

 Zorgaanbieders

 Maatschappelijke instellingen

 Rav Ambulancedienst
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7.2 Riolering
Doelstellingen
Anticiperen op de klimaatsverandering met betrekking tot afvalwater, regenwater en 
grondwater

Maatregelen
Uitvoeren van maatregelen vanuit het GRP 2019-2023 met accent op afvalwater, hemelwater, 
grondwater en klimaatadaptatie en kennisontwikkeling in de regionale netwerken

Beheer en onderhoud van de riolering, gemalen en klimaatadaptatie

Integrale vervangingen van riolering met wegen en groen, inclusief klimaatadaptieve 
maatregelen.
Maatregelen zijn bijvoorbeeld regenwater bovengronds afvoeren naar de sloten, regenwater tijdelijk 
bergen in groen en daarna langzaam afvoeren en regenwater bergen in de funderingen van de wegen

Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van 
klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en 

overstromingen
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Maatregelen
Verder implementeren van klimaatadaptieve maatregelen zoals waterberging bij reconstructies 
in wegen, groen en groene daken

Verder gaan met operatie Steenbreek. Beoogd wordt bewoners en bedrijven te verleiden 
maatregelen op eigen terrein te nemen. Het gaat dan om een groene tuin, groene daken en 
dergelijke.

Meer samenwerken rond klimaatadaptatie in regionaal verband, zoals A5H en Drechtsteden

Strategie klimaatadaptatie herijken na de dialogen met onze partners
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Samenwerkingspartners
 Inwoners

 Bedrijven

 Instellingen

 Waterschap Rivierenland

 Provincie Zuid-Holland

 Werkregio A5H

 Drechtsteden

 Via operatie Steenbreek
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7.3 Afval
Doelstellingen
Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof

Maatregelen
Regulier inzamelen van huisvuil bij huishoudens, winkelcomplexen en afvalbrengstation.

Uitvoeren pilot ondergronds inzamelen restafval (1 jaar) in Oostpolder. We informeren de raad 
periodiek.

Uitvoeren gft campagne (inclusief het vervangen van 8000 oude groencontainers)

We onderzoeken de mogelijkheden van nascheiding. Ten aanzien van afvalscheiding is het 
streven het restafval te beperken tot een omvang van minder dan 100 kilogram (per inwoner)
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We verstrekken algemene informatie en geven voorlichting over gescheiden inzameling

We geven aan het basisonderwijs voorlichting over afvalscheiding

Samenwerkingspartners
 Inwoners, bedrijven en instellingen

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

Maatregelen
Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2020 uitvoering milieutaken door OZHZ', 
waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen

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

Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en 
vermindering van geluidhinder 2016'. Waaronder bevorderen bewustwording

Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA).
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Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2018 - 2023'

In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van thema's uit Omgevingsscan milieu 
2019 ten behoeve van Omgevingsvisie en -plan

Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op 
dag invoering Omgevingswet, vooralsnog 1 januari 2021. Onderzoek mandatering taken aan 
OZHZ

Verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van 
hoogspanningsverbindingen te verkleinen

11



Verder voorbereiden van het haalbaarheidsonderzoek naar verkabelen (ondergronds brengen) 
van de 150 kV hoogspanningsverbindingen van Alblasserdam naar Dordrecht en 
Alblasserdam-Arkel

Uitbreiden RVMK (regionaal verkeersmodel) naar een multimodaal model

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

Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van 
externe onderzoeksresultaten uit 2019

Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
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 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Lasten

Volksgezondheid -1.237 -1.307 -1.493 -1.488 -1.483 -1.482
Riolering -1.413 -1.634 -1.864 -1.979 -2.103 -2.222
Afval -3.247 -3.205 -3.707 -3.760 -3.789 -3.809
Milieubeheer -781 -791 -1.079 -985 -991 -998
Begraafplaatsen 
en crematoria

-301 -274 -344 -334 -331 -315

Totaal Lasten -6.979 -7.211 -8.487 -8.545 -8.696 -8.825
Baten

Volksgezondheid 337 330 319 308 297 285
Riolering 2.084 2.297 2.599 2.663 2.738 2.807
Afval 3.767 4.156 4.563 4.629 4.658 4.678
Milieubeheer 161 0 0 0 0 0
Begraafplaatsen 
en crematoria

408 411 408 408 408 408

Totaal Baten 6.756 7.194 7.889 8.008 8.100 8.178
Resultaat -223 -17 -598 -537 -595 -647
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