
 

 

 

7. Volksgezondheid en milieu 
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7.1 Volksgezondheid 

Doelstellingen 
Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners 
 

Maatregelen 
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. 

Draagt bij aan: 

 
 

Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid 
De nota lokaal gezondheidsbeleid en het Papendrechts Vitaliteitsakkoord in samenwerking met de 
DG&J en andere partners gericht op onder meer het versterken van de mentale weerbaarheid, 
stimuleren van een gezonde leefstijl en bevorderen van de vitaliteit. 

Draagt bij aan: 

 
 

Faciliteren van de samenwerking om vroegtijdig problemen bij jeugdigen te signaleren en 
maatregelen te kunnen nemen 
Door de inzet van Jong JGZ samen met Sterk Papendrecht en het onderwijs (onder andere de 
maatwerktrajecten Voorzorg en de indicatiestelling ten behoeve van de voor- en vroegschoolse 
educatie). 

Draagt bij aan: 
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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 
Bij nieuwe bouwontwikkelingen 20 mm regenwater bergen op eigen terrein 
Draagt bij aan: 

 
 

Uitvoeren van onderhoud en beheer aan de riolering en gemalen 
Dit betreft planmatig onderhoud en onderhoud op basis van meldingen en calamiteiten. Daarnaast 
vindt een investering plaats in rioolgemalen. 

Draagt bij aan: 

 
 

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. 

Draagt bij aan: 
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Doelstellingen 
Uitvoering geven aan de nota "Strategie Klimaatadaptatie Papendrecht 2017" om de negatieve 
gevolgen van klimaatsverandering te beperken 
(wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen) 

 

Maatregelen 
Het samen met overige gemeenten en waterschap opstellen van een gemeenschappelijk 
uitvoeringsplan klimaatadaptatie 2023- 2027 voor de polder Alblasserwaard- Vijfheerenlanden 
Met het uitvoeringsplan kunnen de door het Rijk beschikbaar gestelde extra middelen worden 
aangevraagd voor uitvoering van de lokale en regionale klimaatadaptatieprojecten. Dit is de derde 
stap voor een klimaatbestendige regio volgens het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. 

Draagt bij aan: 

 
 

In samenwerking met partners als Woonkracht10 en andere organisaties het stimuleren van 
een klimaat adaptieve inrichting op privaat (en publiek) terrein 
Activiteiten zijn gericht op voorlichting, het wegnemen van barrières zoals eerder bij acties voor 
vergroenen tuinen, aandacht voor zuinig omgaan met water en als gemeente het goede voorbeeld 
geven in de openbare ruimte. Ook worden tegels gratis opgehaald. 

Draagt bij aan: 
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Opstellen van een uitvoeringsplan om de effecten van hevige regenbuien te beperken. Dit als 
uitwerking van het samenhangend model voor watergangen (van Waterschap) en riolering (van 
Papendrecht) 
Draagt bij aan: 

 
 

Uitvoeren van klimaat adaptieve maatregelen zoals waterberging, aanvullen van grondwater en 
aanleg groen voor schaduw en verkoeling bij reconstructies in wegen, groen en groene daken 
Draagt bij aan: 
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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 
Draagt bij aan: 

 
 

Onderhouden, beheren en vervangen van de inzamelvoorzieningen 
Draagt bij aan: 

 
 

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

Draagt bij aan: 

 
 

Doelstellingen 
Stimuleren van hergebruik of recycling door gescheiden afvalinzameling 
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Maatregelen 
Voorlichting blijven geven aan bewoners over huishoudelijk afval, stimuleren hergebruik en 
faciliteren van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval 
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. 

Draagt bij aan: 

 
 

Samen met scholen evalueren van voorlichting over afvalscheiding, wijze van afvalscheiding, 
inventarisatie van eventuele verbeterpunten.  Dit met het doel de voorlichting afvalscheiding 
en gescheiden inzameling op scholen te verbeteren 
Draagt bij aan: 

 
 

Doelstellingen 
Zorgen voor een toekomstbestendig afvalinzamelsysteem 
 

Maatregelen 
Na besluitvorming over de business case Afvalinzameling in de gemeenteraad voorbereiden en 
uitvoeren van verbetermaatregelen (no regret) op korte termijn zoals invoering GFT inzameling 
bij hoogbouw 
Draagt bij aan: 
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Het voorbereiden van het inzamelsysteem Papendrecht voor de komende jaren met o.a. 
verbetering inzameling huis aan huis van restafval en andere afvalstromen.  Dit conform de 
door de gemeenteraad vastgestelde business case afvalinzameling 
Draagt bij aan: 

 
 



11 

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

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

 
 

In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van milieuthema's ten behoeve van het 
Omgevingsplan + projectontwikkelingen, woningbouwopgaven (geluid en 
omgevingsveiligheid) 
Draagt bij aan: 

 
 

Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op 
het moment van de invoering van de Omgevingswet 
Vooralsnog 1 juli 2022. 

Draagt bij aan: 

 
 

Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2022 uitvoering milieutaken door OZHZ' 
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Waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen. Die lokale prioriteiten zijn een plan uitwerken om 
asbestdaken binnen de gemeente substantieel te verminderen, implementatie omgevingswet op 
milieuthema's en de E-agenda 

Draagt bij aan: 

 
 

Advisering over vergunningverlening 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, die met name tot uitdrukking 
komen in de bodem. Daarnaast opvolging van de dagvaarding. 

Draagt bij aan: 

 
 

Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA). 
Waaronder acties op het gebied van mobiliteit, inkoop en het monitoren van het 'maatwerkplan' 
(jaarlijkse rapportage richting Ministerie). 

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

 
 

Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare  begraafplaats 
Draagt bij aan:  

 
 

Toepassen van gedifferentieerde tarieven (en inventariseren van de gevolgen daarvan) 
Draagt bij aan:  

 
 

Onderzoek mogelijkheden herinrichting begraafplaats 
Draagt bij aan:  
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Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 

Lasten       

Volksgezondheid -1.338 -1.507 -1.456 -1.446 -1.442 -1.439 
Riolering -1.801 -1.893 -2.041 -2.165 -2.271 -2.290 
Afval -4.303 -3.592 -3.973 -3.998 -4.053 -4.085 
Milieubeheer -984 -1.074 -1.006 -1.006 -1.006 -1.006 
Begraafplaatsen 
en crematoria 

-358 -268 -283 -268 -265 -265 

Totaal Lasten -8.784 -8.335 -8.759 -8.882 -9.037 -9.084 
Baten       

Volksgezondheid 320 308 297 286 274 263 
Riolering 2.475 2.780 2.930 3.006 3.064 3.075 
Afval 4.475 4.781 5.172 5.202 5.256 5.288 
Milieubeheer 108 0 0 0 0 0 
Begraafplaatsen 
en crematoria 

440 408 408 408 408 408 

Totaal Baten 7.818 8.277 8.807 8.902 9.002 9.034 
Resultaat -966 -57 48 19 -35 -50 
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Statistieken Volksgezondheid en Milieu 

 


