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Voorwoord
Voor u ligt alweer de derde milieumonitor van de gemeente
Dordrecht over de jaren 2004 en 2005. In deze milieumonitor
wordt aan de hand van indicatoren voor onder meer bodem,
water en lucht inzicht gegeven in de milieukwaliteit. Deze
indicatoren geven geen inzicht in de beleving van het milieu en
de natuur in je eigen omgeving.
Ik wil voor de beleving van natuur en milieu verder kijken dan
alleen de indicatoren aangeven. Want zoals u in de monitor kunt
lezen, gaat het goed met de milieukwaliteit in Dordrecht. De
bodemkwaliteit is in beeld gebracht. Het aantal klachten over
Dordtse bedrijven neemt af. Met een geluidsscherm bij OudKrispijn langs de A16 zal bij zo’n 700 woningen de geluidsbelasting verminderen. Toch kennen we ook nog een aantal
knelpunten op het gebied van milieu zoals de luchtkwaliteit langs
de A16 en de N3 en de veiligheid op en naast het spoor.

Dordrecht blijft werken aan een rijke natuur en een gezond
milieu in een mooie en prettige leefomgeving voor u. Maar ik wil
u uitdagen om de natuur en milieu zelf te beleven. Kijkt u om u
heen en geniet van de mooie dingen. Of pakt u eens de fiets
naar de Ottersluis. Als u de natuur en het milieu om u heen weet
te waarderen, dan ben ik ervan overtuigd, dat dit ook leidt tot
het verbeteren van uw eigen milieu- en leefomgeving! Samen
werken we dan ook aan een toekomst voor de volgende
generatie, uw kinderen en/of kleinkinderen. Daar doen we het
voor. En dan krijgt de term duurzaamheid inhoud.

Ik wil de mensen betrekken bij de natuur, het milieu en het
landschap in hun eigen leefomgeving. Mensen moeten de
waarden van hun eigen leefomgeving gaan inzien en gaan
waarderen. Alleen op die manier kan een term als duurzame
samenleving inhoud krijgen. En dat is ook de hoofddoelstelling
van het gemeentelijk milieubeleid ‘Het verbeteren van de
leefbaarheid en duurzaamheid zodat de inwoners van Dordrecht
gezond en veilig wonen en werken in een aantrekkelijke
leefomgeving midden in de natuur’. Uiteraard is de kwaliteit van
het milieu daarbij belangrijk en dat moeten we ook blijven meten
via de indicatoren.
Maar we moeten ook het milieubewust handelen bevorderen. En
waar kun je dat beter doen dan op het groene eiland van
Dordrecht. De inwoners van Dordrecht krijgen het in hun schoot
geworpen. De achtertuin van alle inwoners van Dordrecht
bestaat uit een gigantisch, mooi natuurgebied. In dit gebied
kunnen de mensen leren om de natuur zelf te beleven en leren
om keuzen te maken om de natuur en het milieu te sparen en de
leefomgeving prettig te houden. Het Natuur- en Milieucentrum
Weizigt kan hierin een belangrijke rol spelen, evenals de Natuuren Vogelwacht.

4

Dion van Steensel
Wethouder Milieu

Milieumonitor Dordrecht 2005

Samenvatting, plus- en aandachtspunten

ernaar het aantal luchtgehinderden tot nul terug te brengen,
maar is hiervoor ook afhankelijk van algemene Europese en
landelijke maatregelen. In ieder geval zal de gemeente bij de
planvorming voor de herstructurering van Dordt-west
nadrukkelijk de luchtkwaliteitproblematiek meenemen.

Inleiding
In deze derde Milieumonitor Dordrecht geven we een antwoord
op de vragen: Welk resultaat is in 2004/2005 behaald? En wat
zijn de aandachtspunten in Dordrecht op gebied van milieu?
De milieumonitor is één van de speerpunten in de nota Milieu- en
Leefomgevingsbeleid 2001-2005. Omdat in 2005 het nieuwe
milieubeleidsplan 2005-2010 is vastgesteld sluiten we aan bij de
doelen die daarin voor het milieubeleid zijn beschreven.
Milieumonitoring betekent het structureel verzamelen van
gegevens met betrekking tot de gestelde doelen. Via één of
enkele indicatoren wordt het lokale beleid gevolgd.
In de Milieumonitor wordt
onderwerpen:
• Bodem
• Lucht en stank
• Geluid
• Externe veiligheid
• Groen en ecologie
• Klimaat
• Afval
• Water
• Duurzaam bouwen (MDO)
• Verkeer
• Inwoners en bedrijven

ingegaan

op

de

volgende

Per onderwerp is eerst een korte toelichting gegeven op de
doelstelling voor het onderwerp en met welke indicatoren deze
doelstelling kan worden gemonitord. Daarna worden gegevens
over 2004/2005 gepresenteerd en conclusies geformuleerd.

Plus- en aandachtspunten
Algemeen
Het belangrijkste pluspunt van de afgelopen periode is de
toegenomen beleidsaandacht voor luchtkwaliteit in relatie tot het
wegverkeer (zowel binnen de stad als de A16). De uitstoot van
stikstofdioxide vanwege verkeer langs de A16 overschrijdt de
norm. Een deel van de inwoners in Krispijn en Wielwijk kan daar
mogelijk gezondheidseffecten van ondervinden. De gemeente
heeft een plan van aanpak luchtkwaliteit opgesteld en streeft
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In 2004/2005 is vooruitgang geboekt bij duurzaam bouwen bij
nieuwbouw van woningen. De bouwwereld schenkt veel
aandacht aan het terugdringen van het energieverbruik. De
gemeente geeft het goede voorbeeld door de inkoop van 100%
groene energie. Er komt meer aandacht voor de energieprestatie
van bedrijven en bestaande woningen.
De gemeente zet zich ervoor in om milieubewust gedrag bij
Dordtse huishoudens te stimuleren. Daarvoor is het nodig dat de
overheid voorzieningen op peil heeft, burgers de juiste informatie
krijgen en op goede wijze gestimuleerd worden, binnen een
acceptabel kostenplaatje. Op gebied van afvalscheiding en
energie- en waterbesparing is een lichte verbetering zichtbaar.
Vooral de wijze waarop mensen zich in de stad verplaatsen blijft
moeilijk beïnvloedbaar. Dat Dordrecht zelf het goede voorbeeld
geeft en een milieubewuste gemeente is blijkt uit de 5e plaats
die ze haalde bij de Duurzaamheidsmeter in 2005.
Hierna volgen per onderwerp plus- en aandachtspunten op
gebied van milieukwaliteit:
Bodem
Pluspunt: de bodemkwaliteit in Dordrecht is in kaart gebracht, in
zoverre dat van alle plaatsen met mogelijk ernstige
bodemverontreiniging bepaald is of nader onderzoek noodzakelijk
is. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is een plan van aanpak
opgesteld.
Aandachtspunt: uit het ISV-programma zijn inmiddels 15
saneringen uitgevoerd. Dit ligt op schema. De uitvoering van
overige locaties is na de overdracht van provincietaken, de
beperkte financiële ruimte en vanwege complexiteit moeizaam
op gang gekomen. Voor de aanpak voor Polder Stededijk wordt
in de loop van 2006 een plan opgesteld.
Lucht en stank
Pluspunt: het aantal stankklachten over Dordtse bedrijven
(horeca) neemt gestaag af.
Pluspunt: het aantal stankklachten in relatie tot de 3e
Merwedehaven bleef in 2004 en 2005 beperkt.
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Aandachtspunt: de gemeente heeft weinig invloed op de
luchtkwaliteit vanwege het verkeer (A16) (stikstofdioxide).
Gezien de strengere toekomstige normen dient luchtkwaliteit bij
de planvorming van de herstructurering Dordt west meegenomen
te worden.
Aandachtspunt: hoewel er nu en tot 2010 geen overschrijding
van benzeenconcentratie plaatsvindt, blijft de benzeenuitstoot
uit parkeergarages bij vergunningverlening en handhaving een
punt van aandacht.
Geluid
Pluspunt: met een geluidsscherm langs de A16 ter hoogte van
Oud-Krispijn zal bij zo'n 700 woningen de geluidsbelasting met 5
dB(A) verminderd worden.
Pluspunt: daarnaast ligt de individuele isolatie van geluidsbelaste
woningen op schema.
Aandachtspunt: plan van aanpak geluidsproblematiek Zeehaven.
Externe veiligheid
Aandachtspunt:
externe
veiligheid
is
een
belangrijk
aandachtspunt waarbij de gemeente weinig invloed heeft op de
bronnen
van
transportrisico
(met
uitzondering
van
bestemmingsverkeer). In samenhang met de uitvoering van het
Mobiliteitsplan wordt bezien of de externe veiligheid van de N3
verbeterd kan worden.
Aandachtspunt: de externe veiligheid vanwege vervoer
gevaarlijke stoffen over het spoor blijft een belangrijk
Aandachtspunt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
Aandachtspunt: er zijn 8 LPG-tankstations binnen de
gemeentegrenzen (zie risicokaart op website provincie ZuidHolland). Voor 2010 dient sanering plaats te vinden als een
woning zich binnen 25 meter van het vulpunt bevindt. Het
transport van brandbare gassen zorgt voor risico.
Groen en ecologie
Pluspunt: inwoners hebben minder last van onkruid, terwijl
bovendien nog nauwelijks gebruik wordt gemaakt van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen.
Pluspunt: het aantal faunasoorten ontwikkelt zich licht positief.
Aandachtspunt: het aantal padden dat overgezet is, is door de
aanleg van de HSL in 2004 en 2005 fors afgenomen t.o.v de
jaren daarvoor.
Klimaat
Pluspunt: Het eerste voortgangsprogramma in het kader van de
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Nota Klimaatbeleid laat zien dat de voortgang op schema ligt.
O.a. gebruikt de gemeente 100% groene stroom.
Aandachtspunt: het aantal gemeentelijke gebouwen aangesloten
op energiebeheer op afstand is sinds 2002 niet meer
toegenomen.
Afval
Plus- en aandachtspunt: uit sorteerproeven blijkt dat het aandeel
gescheiden opgehaald afval is toegenomen, maar nog niet op
alle punten voldoet aan de doelstellingen die gesteld zijn.
Pluspunt: Dordrecht heeft via onderzoek oog voor de
tevredenheid van inwoners in de verschillende wijken en vertaalt
dit in wijkspecifieke maatregelen.
Water
Pluspunt: het gebruik van drinkwater neemt af door zuinigere
apparaten en het effect van watermeters.
Duurzaam bouwen (MDO)
Pluspunt: nadat gedurende 1996 tot en met 2001 op het gebied
van duurzaam bouwen een vrij constant niveau van
duurzaamheid B te zien was, en dit in 2002 en 2003
teruggevallen was tot niveau C, is het nu weer terug op niveau
B. In 2005 voldeed ieder getoetst project aan dit niveau B. Ook
bij utiliteitsbouw werd in 2005 een betere score gehaald.
Aandachtspunt: er zou meer bereikt kunnen worden als
duurzaam bouwen meer van begin af aan in het ontwerp- en
bouwproces opgenomen wordt.
Verkeer
Pluspunt: de afname van het aantal verkeersslachtoffers ligt in
Dordrecht in lijn met de beoogde taakstelling.
Pluspunt: in de meeste wijken zijn op basis van de
wijkverkeersplannen maatregelen uitgevoerd of in uitvoering. Het
aandeel inwoners dat overlast heeft van te hard rijden is
afgenomen en het aandeel inwoners met parkeeroverlast is
gelijkgebleven.
Aandachtspunt: het aantal auto's in Dordrecht neemt gestaag
toe. Er is een lichte toename van het aantal reizigers met de bus,
waterbus en FastFerry. Het beleid richt zich in de komende tijd
vooral op bereikbaarheid van de Binnenstad en het voorkomen
en inperken van overlast van de auto en parkeeroverlast. Het is
de bedoeling om het aantal fietsparkeerplaatsen uit te breiden.
Het aantal reizigers NS per werkdag is in 2005 weer
toegenomen.
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Inwoners en bedrijven
Pluspunt: via het gemeentenieuws, de website (Dordt Duurzaam)
geeft de gemeente informatie aan inwoners over bijvoorbeeld
schoonhouden van de stad en duurzame initiatieven en
ontwikkelingen.
Pluspunt: Dordrecht steeg van de 14e (2004) naar de 5e (2005)
plaats bij de landelijke duurzaamheidsmeter (van de 430
deelnemende gemeenten). Duurzaam inkopen is een landelijk (en
Dordts) aandachtspunt voor 2006.
Pluspunt: Dordrecht heeft relatief weinig landbouwbedrijven met
dieren die zorgen voor mestoverschotten. Bij inrichting en
uitgifte van het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil III wordt het
milieubelang nadrukkelijk meegewogen.
Pluspunt: er was een grote deelname door het midden- en
kleinbedrijf aan de energie- en milieuadviesmogelijkheid die werd
aangeboden door de Stichting Collusie. Het project is inmiddels
gestopt.
Aandachtspunt: 20% van de Dordtse bedrijven heeft geen
adequate milieuvergunning in het kader van de Wet
Milieubeheer.

• Het onderzoek naar de risico’s van bedrijven met, en het
transport van gevaarlijke stoffen laat steeds beter zien wat
een goede aanpak is voor risicoknelpunten.
• Op gebied van duurzaam bouwen is geen verdere vooruitgang
geboekt. De hoop wordt gevestigd op een nieuw convenant
duurzaam bouwen.

Vergelijking met andere milieumonitoren
Bij de opzet voor de Milieumonitor Dordrecht is aansluiting
gezocht bij de regionale milieumonitor Drechtsteden en de
landelijke milieumonitor voor VROM (COO). Verder is gebruik
gemaakt van de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid en is
aangesloten bij onderwerpgewijze rapportages, uitgebracht door
gemeentelijke sectoren (SO en SW) en organisaties (Natuur- en
Vogelwacht en Natuur-Wetenschappelijk Centrum) in Dordrecht.
Uit de monitor 2004 Milieu- en leefomgevingskwaliteit
Drechtsteden blijken de volgende aandachtspunten:
• De resultaten bij de gescheiden inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen blijven voor de Drechtsteden (en Dordrecht)
achter bij het gemiddelde landelijke beeld voor vergelijkbare
stedelijke gebieden.
• Het wegverkeer op de A15 en A16 veroorzaakt
luchtverontreiniging, met overschrijding van de normen voor
stikstofdioxide en in mindere mate fijn stof. Dit vormt een
belemmering voor ruimtelijke en economische ontwikkeling
van de Drechtsteden en Dordrecht.
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Vergelijking met andere gemeenten
Op enkele punten kan een vergelijking worden gemaakt met
andere gemeenten. Dordrecht scoort relatief goed wat betreft:
• aanpak gemeentelijke luchtkwaliteitsplannen “goed op weg”
• score duurzaamheidsmeter (Duurzaamheidsmeter: 5e plaats in
2005)
• aantal auto’s per 1000 woningen (Dit is lager dan gemiddeld)
(Dit is Dordt 2004)
• aandeel verkeersslachtoffers Dit is lager dan gemiddeld (Dit is
Dordt 2004), (www.watdoetjegemeente.nl)
• kosten voor reinigingsheffing (www.watdoetjegemeente.nl)
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Inleiding

In deze derde Milieumonitor Dordrecht worden voor diverse
milieu-onderwerpen de volgende vragen beantwoord. Welk
resultaat is in 2004/2005 behaald en wat is de kwaliteit van het
milieu in Dordrecht? Milieumonitoring betekent het structureel
verzamelen van gegevens met betrekking tot de gestelde doelen.
We hebben daartoe de milieudoelen duidelijk beschreven. Op die
manier kunnen resultaten worden gemeten en vergeleken, wat
kan leiden tot bijstelling van het beleid of een extra inspanning.
Uitgaande van de doelen en gewenste resultaten van het
beleidsveld, wordt met behulp van één of enkele indicatoren het
lokale beleid gevolgd. De keuze van de indicatoren zal logisch
voortvloeien uit de doelen en gewenste resultaten. Niet altijd zijn
echter deze gegevens beschikbaar. In dat geval wordt
uitgeweken naar next-best indicatoren of wordt geprobeerd de
benodigde gegevens in de toekomst te gaan verzamelen.
De uitwerking van de Milieumonitor is één van de speerpunten
uit het milieubeleid, zoals vastgelegd in het milieubeleidsplan
2005-2010. In dat milieubeleidsplan zijn de doelen en de
hoofdlijnen van het milieubeleid voor de komende jaren
geformuleerd. De gemeente zet onder meer in op
gebiedsgerichte aanpak ‘het juiste milieu op de juiste plek’ en
samenwerking met andere beleidsdisciplines, inwoners van
Dordrecht
en
het
bedrijfsleven.
Bewustwording
en
gedragsverandering zijn hierbij sleutelbegrippen. Naast de
traditionele thema’s.

Bij de opzet voor de Milieumonitor Dordrecht is aansluiting
gezocht bij de regionale milieumonitor Drechtsteden. Verder is
gebruik gemaakt van de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid en
het Milieubelevingsonderzoek van de provincie Zuid-Holland.
Daarnaast is aangesloten bij onderwerpgewijze rapportages,
uitgebracht door gemeentelijke diensten en organisaties in
Dordrecht (zie de bijlage). De gegevens uit de Milieumonitor zijn
zo actueel mogelijk. Gepoogd is gegevens per peildatum 1-12006 te benutten, dat wil zeggen gegevens over het jaar 2004
en 2005. Per 1-4-2006 zijn geen nieuwe gegevens meer
opgenomen.
De Milieumonitor volgt de volgorde van het Milieubeleidsplan
met de integrale en thematische onderwerpen: bodem, lucht,
geluid, externe veiligheid, groen en ecologie, klimaat, afval,
water, duurzaam bouwen/maatschappelijk duurzaam ontwerpen,
verkeer en vervoer en inwoners en bedrijven. Steeds wordt per
onderwerp eerst een korte beschrijving gegeven van de
doelstelling, het benodigde resultaat van het beleidsveld en de
maatregelen die men neemt om de doelen te bereiken. Hieruit
volgen de indicatoren die gemeten worden. Daarna worden de
gegevens gepresenteerd in tabelvorm of in grafiek. Tot slot
volgen de belangrijkste conclusies.
Bij de indicatoren is een onderscheid te maken in indicatoren die
de omvang van het probleem laten zien (voorbeeld: het aantal
woningen dat gesaneerd moet worden), indicatoren die
prestaties weergeven (het aantal gesaneerde woningen) en
indicatoren die wijzen op het effect of de ervaren overlast
(voorbeeld: de overlast is in de wijk afgenomen).
De eerste milieumonitor is van 2003, de tweede milieumonitor
dateert uit 2004.

Hoofddoel:

Verbeteren leefbaarheid en duurzaamheid

Streefwaarde:

Gezond en veilig wonen en werken in een aantrekkelijke leefomgeving, temidden van vitale natuur, zonder de mondiale
biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten, hier, nu, elders en later

Hoe te
bereiken?

Maatregelen die hiervoor worden getroffen (zie per thema, de volgende hoofdstukken)
Bevorderen van milieubewust handelen van inwoners en bedrijven (zie hoofdstuk 12)
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2

Bodem

2.1

Doelen en beoogde resultaten

Het doel is erop gericht om voor 2030 alle geïnventariseerde
locaties beheerst of gesaneerd te hebben. Beheersen wil zeggen:
de kwaliteit en de functies/bestemmingen van de bodem in
overeenstemming met elkaar te brengen.

Sinds begin jaren tachtig is er aandacht voor bodemvervuiling en
-sanering en zijn in Dordrecht een groot aantal locaties
onderzocht en indien nodig gesaneerd. Tot nu toe was er echter
geen compleet beeld van de verontreinigingproblematiek. Het
Rijk heeft de gemeente (evenals alle grote gemeenten) verplicht
om voor 2005 alle (mogelijke) gevallen van bodemverontreiniging te inventariseren. Per 1-1-2003 is de gemeente
bevoegd gezag Wet bodembescherming (WBB) en zijn
provinciale taken overgedragen. De gemeente heeft in
samenwerking met provincie Zuid-Holland en de gemeente
Rotterdam, Den Haag, Leiden en Schiedam een gezamenlijk
bodemsaneringsbeleid opgesteld.
Totaalbeeld locaties met bodemsaneringproblematiek
locaties die mogelijk verontreinigd zijn

4002

locaties voor 1-1-2004 onderzocht of gesaneerd

1003

locaties waar historisch onderzoek inzicht in

682

verontreiniging heeft opgeleverd
werkvoorraad nog te onderzoeken of saneren

2317

Saneren wil zeggen dat urgente gevallen van bodemverontreiniging zijn gesaneerd en er geen belemmeringen zijn
voor maatschappelijke ontwikkelingen.

2.2

Gegevens

In 2004 is een Plan van aanpak werkvoorraad (potentieel)
ernstige bodemverontreinigingproblematiek opgesteld. Dit plan is
in 2005 uitgewerkt tot twee bestekken ten behoeve van de
uitvoering van 853 historische onderzoeken in het stedelijk
gebied en 654 onderzoeken van slootdempingen in het landelijk
gebied. De uitvoering van deze onderzoeken zijn voorzien voor
2006. Verder is de werkvoorraad in 2005 openbaar gemaakt op
de gemeentelijke website.
In de jaren 2004 en 2005 is de werkvoorraad met 150 locaties
afgenomen als gevolg van uitgevoerde onderzoeken en
saneringen door particulieren en administratieve verbeteringen
van het digitale bodembestand.

locaties per half 2005
bron: Totaalbeeld bodemsaneringproblematiek

Doel:

Preventie: realiseren en behouden van
een duurzame bodemkwaliteit

Sanering of beheer van ernstige
bodemverontreinigingen voor 2030:

Uitvoeren bodemsanering

Streefwaarde:

Toepassen wettelijke normen conform
Nota bodembeleid.

Sanering/beheersing milieu-urgente
gevallen voor 2030.
Aanpak maatschappelijk ernstige
gevallen voor 2030.

384 locaties (20%) uit de werkvoorraad
zijn in 2010 aangepakt (gesaneerd of
beheerst

Het aantal locaties in het programma.
Het aantal gesaneerde locaties.

Het totaalbeeld aan
verontreinigingslocaties.
Bodemkwaliteitskaart.

Indicator:
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De gemiddelde bodemkwaliteit is in grote lijnen in grote delen
van het stedelijke Dordrecht licht verontreinigd, met uitzondering
van Binnenstad en 19e Eeuwse Schil en de industriegebieden,
waar gemiddeld genomen meer verontreiniging kan zijn.
Van de 47 gevallen van bodemverontreiniging in Dordrecht,
waarbij een beroep wordt gedaan op ISV-budget, zijn er
inmiddels 15 gesaneerd.

Te saneren verontreiniging ISV-programma

2000

In 2005 is aanvullend onderzoek geweest naar verontreiniging
polder Stededijk. Uit dit onderzoek blijkt dat er bijna geen
verontreinigingen lekken uit de stortplaats. Op basis van de
resultaten van dit onderzoek is een voorlopige voorkeursvariant
voor de sanering gekozen. Dit is vastgelegd in het visiedocument
‘sanering en ontwikkeling Polder Stededijk’. In dit document
wordt beschreven hoe de sanering verder wordt voorbereid. In
2006 wordt nogmaals onderzoek gedaan naar de verspreiding
van de verontreinigingen. Dit onderzoek en de gewenste
inrichting van de polder zijn bepalend voor de definitieve keuze
van de uit te voeren saneringsvariant.

aantal
doel
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3

Lucht en stank

3.1

Doelen en beoogde resultaten

Aangetoond is dat luchtverontreiniging schadelijk is voor de
gezondheid. De luchtverontreiniging afkomstig van zwaar
verkeer vertoont bijvoorbeeld een relatie met het verhoogd
voorkomen van luchtwegklachten bij kinderen. Het verkeer is
een belangrijke bron van luchtverontreiniging in de stad en
veroorzaakt een belangrijk deel van o.a. de stikstofdioxide (NO2)emissies. De mate van overlast hangt ook samen met
meteorologische omstandigheden (wind, warmte). Daarnaast is
er sprake van achtergrondconcentraties. Uit landelijk onderzoek
is ook vastgesteld dat gerapporteerde hinder van stank zeer
sterk samenhangt met de benzeenconcentraties in de buurt.
In 2005 is het Besluit Luchtkwaliteit 2005 van kracht geworden.
Dit besluit is gebaseerd op de EU-richtlijn voor zwaveldioxide,
stikstofdioxide, stikstofoxiden, fijn stof en lood in de lucht. In
het Besluit staan grenswaardes voor fijn stof genoemd waaraan
nu moet worden voldaan. Voor NO2 is een grenswaarde
genoemd waar in 2010 moet worden voldaan.
In 2005 heeft Dordrecht zelf een plan van aanpak Luchtkwaliteit
opgesteld vanwege de fijnstof-problematiek door de A16 en
binnenstedelijk verkeer.
De gemeentelijke invloed op autobezit en -gebruik is relatief
beperkt. Door het zoveel mogelijk bundelen van het gemoto-

riseerd verkeer op de hoofdroute worden verblijfsgebieden
schoner en rustiger. Daar staat echter tegenover dat de
hoofdroutes drukker en daarmee vuiler en lawaaieriger worden.
Het NMP4 legt de oplossing ook in (wetgeving voor) schonere
motoren. Ook roetfilters kunnen oplossing bieden. Lokaal is het
vergroten van de afstand tussen de weg en de gevel het meest
geëigende middel om overlast te verminderen. Voor de
bestaande stad is dit echter geen oplossing. De verwachte
knelpunten qua luchtkwaliteit langs de hoofdroute worden
meegenomen bij het Mobiliteitsplan. Met het Verkeersplan
Binnenstad wordt gestreefd naar het terugdringen van het
autoverkeer in de Binnenstad om de leefbaarheid hier te
vergroten. Voor andere wijken zijn wijkverkeersplannen
opgesteld.
Stankhinder wordt veroorzaakt door uitstoot van stoffen door
autoverkeer en de industrie. De stankhinder behoeft aandacht op
dezelfde plekken als waar geluidhinder en luchtverontreiniging
optreedt: routes naar en in de Binnenstad, Staart en vooral het
wegverkeer op de A16 aan de randen van Wielwijk/Krispijn. Uit
de monitor Leefbaarheid en veiligheid blijkt dat bewoners in
Wielwijk de meeste last ondervinden.
Stankhinder veroorzaakt door bedrijven is een probleem voor een
aantal bewoners op de Staart en de inwoners van Sliedrecht. In
de komende beleidsperiode ligt de nadruk op een
knelpuntgerichte aanpak met het doel het aantal gevallen van
ernstige stankhinder in 2010 tot nul terug te brengen.

Doel:

Het komen tot een gezonder woon- en leefklimaat door het Het oplossen van bestaande knelpunten verkeer en
verbeteren van de luchtkwaliteit
bedrijven

Streefwaarde:

Bouwplannen en ruimtelijke plannen toetsen aan Besluit
De luchtkwaliteit (o.a. benzeen, NO2, fijn stof) moet
Luchtkwaliteit.
voldoen aan de geldende grenswaarden.
Geur: voorschriften en eisen aan bedrijven om te komen tot De gemeente streeft ernaar het aantal gevallen van
een geurbelasting As Low As Reasonable Achievable
ernstige hinder in 2010 tot 0 te reduceren

Indicator:

Aantal klachten geuroverlast (m.n. Derde Merwedehaven)
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Via de verkeersintensiteit nagaan waar overschrijdingen
prioritaire stoffen plaatsvinden.
Het aantal personen dat ernstige stankhinder ervaart per
wijk.
Het aantal stankklachten ingedeeld naar bron.
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De aandacht blijft verder gevestigd op de stortplaats Derde
Merwedehaven. De overheid (Provincie en Milieudienst) zien er
op toe dat bedrijven een adequate vergunning hebben en
bewaken de handhaving van vergunningen (zie ook Monitor
milieu- en leefomgevingskwaliteit Bijlagerapport Drechtsteden).
In 2010 mag geen ernstige geurhinder meer voorkomen.

3.2

Gegevens

In het Plan van aanpak Luchtkwaliteit 2005 is de rapportage
Luchtkwaliteit 2004 opgenomen. Diverse metingen zijn
geanalyseerd en doorberekend en acties voor de komende tijd
benoemd voor wat betreft: de A16 en N3, de binnenstedelijke
wegen en langs de Oude Maas en Dordtse Kil.
A16 en N3
De metingen en berekeningen laten zien dat vanwege de
luchtkwaliteit de leefbaarheid in Dordt West afgezet tegen de
toekomstige strengere normen in het geding is. In 2004 wordt
de grenswaarde voor 2010 aan de oostzijde tot een gemiddelde
afstand van circa 700 en aan de westzijde tot 300 meter van de
A16 overschreden (effect van de meest voorkomende
windrichting). De rapportage luchtkwaliteit 2005 geeft overigens
belangrijk minder overschrijding te zien. Het is dan ook zaak dit
jaarlijks te blijven volgen. Het geluidsscherm bij Oud-Krispijn zal
ook enige verbetering opleveren. De uitstoot van fijn stof door
verkeer op de A16 levert in Dordrecht noch in 2005 noch in
2010 overschrijdingen op, maar vanwege de hoge achtergrondconcentratie is de speelruimte beperkt. Op de N3 is er t/m 2010
geen overschrijding noch van NO2 noch van fijn stof te
verwachten.
Binnenstedelijke wegen
De concentraties voor NO2, fijn stof en benzeen ten gevolge van
binnenstedelijke wegen blijven onder de plandrempel. Maar door
de verwachte autonome groei van het autobezit en de ambities
met woningbouwplannen van de gemeente Dordrecht, is wel
een overschrijding te verwachten van de 24-uursgemiddelde
concentratie voor fijn stof. Dit is een aandachtpunt voor het
beleid.
De benzeenconcentraties komt in de hele stad niet boven de 5
microgram/m3 uit, zodat voldaan wordt aan grens- en
richtwaarde. De benzeenuitstoot uitparkeergarages blijft echter
bij vergunningverlening en handhaving een punt van aandacht.
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Scheepvaartverkeer
Het scheepvaartverkeer heeft een duidelijke invloed op de
luchtkwaliteit (NO2) en fijn stof en zwarte rook.
Volgens de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid had eind 2005
8% van de inwoners in Dordrecht last van stof of roet van
verkeer en 1% last van stof of roet van industrie of bedrijven.
Dit is in vergelijking met 2001 gelijk gebleven.
In deze paragraaf zijn de stankklachten opgenomen, die bij de
Milieudienst Zuid-Holland Zuid zijn gemeld. Het gaat om
behandelde klachten over bedrijven waarvoor de gemeente op
basis van de Wet Milieubeheer bevoegd gezag is. Klachten door
andere instanties aangenomen en behandeld (politie, provincie,
zuiveringsschap, Rijkswaterstaat) zijn hierin niet verwerkt. Het
aantal stankklachten was in 2000 relatief hoog en nam
vervolgens af tot 166 in 2005. Onderzoek naar de
veroorzakende bedrijven en de oorzaken heeft prioriteit.
Bedrijven in de sectoren vervoer, opslag en communicatie en
reparatie- en handelsbedrijven zijn daarbij in beeld.

Klachten gemeld bij milieudienst
300
250
200

stank

150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
jaar

Bij de Milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland kwamen in
2004 22 en in 2005 18 klachten binnen over stank veroorzaakt
door Dordtse bedrijven, vallend onder provinciaal beleid. In 2003
waren er nog zo’n 300. Dat waren toen nog klachten i.v.m. de
afvalverwerking 3e Merwedehaven.
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4

Geluid

4.1

Doelen en beoogde resultaten

4.2

In 2004 is door middel van hoofdstuk IX in de Wet Geluidhinder
de nieuwe EU-richtlijn omgevingslawaai ingegaan. Eén van de
gevolgen daarvan is dat er voor de regio Rotterdam/Dordrecht
geluidbelastingkaarten
worden
gemaakt.
Daarin
wordt
aangegeven hoe het met de geluidbelasting in de regio is gesteld
verdeeld naar soorten geluid (weg-, rail, en industrielawaai en
totaal) de geluidbelastingen worden vanaf 50 dB(A) tot 70 dB(A)
in klassen van 5 dB(A) weergegeven. Tevens wordt duidelijk
gemaakt hoeveel woningen en andere geluidsgevoelige
bestemmingen door de verschillende geluidsklassen worden
belast.

Gegevens

Er zijn drie aspecten op het gebied van geluid onderzocht. Ten
eerste is nagegaan hoe groot de huidige hinder is en welke
maatregelen (aan woningen of qua aanleg geluidsscherm) er zijn
genomen ter vermindering van de geluidshinder tengevolge van
rail- of wegverkeer. Ten tweede is gekeken naar de klachten die
binnenkomen op het gebied van geluid. Ten derde is gekeken
naar de overlast die bewoners vanwege geluid ervaren
(onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid).

Bij de aanpak van geluidshinder is voorrang gegeven aan de 184
woningen met een geluidsbelasting van 65 dB(A) en meer
tengevolge van verkeer (de A-lijst) en 52 woningen tengevolge
van railverkeer (in totaal 236 woningen). In 2010 moeten deze
woningen akoestisch gesaneerd zijn. In die zin dat zoveel
mogelijk getracht zal worden de geluidsbelasting te verlagen. Als
dit niet mogelijk blijkt wordt er geprobeerd de geluidsbelasting in
de woningen d.m.v. gevelisolatie tot een aanvaardbaar niveau
terug te brengen. In Dordrecht vindt er overschrijding op enkele
plaatsen in de Binnenstad. Ook verkeer op de A16 veroorzaakt
geluidsoverlast. Een geluidsscherm langs de oostzijde van de
A16 ter hoogte van de wijk Krispijn is in voorbereiding

Doel:

Het voorkomen van nieuwe knelpunten Het oplossen van bestaande
verkeer en bedrijven
saneringssituaties

Het verbeteren van de kwaliteit van
woon- en leefklimaat

Streefwaarde:

Maximaal 50 dB(A) t.g.v. rail- of
wegverkeer op minimaal één gevel
grenzend aan een buitenruimte voor
nieuwe woningen.
Bouwplannen toetsen aan
gebiedsgerichte geluidsnormen.

Alle woningen (rail- of A-lijst) zijn
gesaneerd (236 in 1995).

Via een gebiedsgerichte benadering is
het mogelijk de gewenste situatie te
differentiëren en af te stemmen op de
daar aanwezige functies

Indicator:

Aanvullend geluidsscherm A16 ter
hoogte van Krispijn. Het aantal
geluidsklachten t.g.v. bedrijven.

Het aantal geluidgehinderden boven 65
dB(A) en 70 dB(A)
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Inventarisatie woningen die geluidsbelast zijn
Met het geluidsscherm langs de oostzijde van de A16 ter hoogte
van Oud-Krispijn zal bij zo’n 700 woningen de geluidsbelasting
met 5 dB(A) tot 10 dB(A) verminderd worden. Deze woningen
hebben nu een geluidsbelasting die varieert van 56 dB(A) tot 74
dB(A). Aan het scherm wordt nog gewerkt.

zijn hierin niet verwerkt. Na 2000 nam het aantal
geluidsklachten geleidelijk af tot 155 in 2005. Het grootste deel
wordt veroorzaakt door horecazaken.

Klachten gem eld bij m ilieudienst
De individueel aan te pakken woningen zijn opgenomen in twee
lijsten: de raillijst (de geluidsbelasting tengevolge van railverkeer
is hoger dan 65 dB(A)) en de A-lijst (de geluidsbelasting
tengevolge van wegverkeer is hoger dan 65 dB(A)). Sinds 1995
zijn gemiddeld zo’n 10-15 woningen per jaar formeel gesaneerd.
In 2005 zijn 11 woningen gesaneerd. De aanpak ligt op schema.

250
200
150
100
50

Geluidsbelaste w oningen (A+B)

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
j aar

A+ raillijst

scherm A16

In 2006 zal ook meer bekend worden over het plan van aanpak
Geluidsproblematiek
Zeehaven
van
eind
2004.
De
geluidsproblematiek legt belemmeringen op aan de revitalisering
van de Zeehaven. Met het plan van aanpak wordt bezien welke
maatregelen mogelijk zijn om de geluidsoverschrijding te saneren
en wat dat betekent voor de zonering.
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Inwoners van Dordrecht kunnen geluidsklachten melden aan de
Milieudienst Zuid-Holland Zuid. Afhankelijk van de aard van de
klacht kan men ook bij de politie, gemeente (wijklijn) of provincie
(sommige grote bedrijven) of het bedrijf zelf terecht. Als de
overlast wordt veroorzaakt door een bedrijf of horeca, dan kan
dit leiden tot het verrichten van metingen om de intensiteit van
geluid en de oorzaak vast te stellen. Zo nodig wordt actie
ondernomen om de geluidsoverlast te verminderen. In de grafiek
gaat het om behandelde klachten over bedrijven waarvoor de
gemeente bevoegd gezag is. Klachten door andere instanties
aangenomen en behandeld (politie, provincie, Rijkswaterstaat)
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Volgens de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid had eind 2003
17% van de inwoners in Dordrecht vaak last van lawaai of
geluid van wegverkeer, dit is in 2005 vergelijkbaar en nu 16%.
Naast de Binnenstad en Noordflank is dit ook in Crabbehof en
Oud-Krispijn hoog. 8% had last van lawaai of geluid van treinen
en 1% van lawaai of geluid van industrie of bedrijven. In 2006
wordt onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting van treinen
langs de spoorlijn Dordrecht-Lage Zwaluwe.
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Externe veiligheid

5.1

Doelen en beoogde resultaten

Bij externe veiligheid gaat het om het voorkomen, reduceren en
beheersen van externe veiligheidsrisico’s als gevolg van het
produceren, bewerken of transporteren van gevaarlijke stoffen.
Het extern veiligheidsbeleid volgt een drietal lijnen:
1. Het voorkomen van nieuwe knelpunten
2. Ten tweede het oplossen van bestaande knelpunten,
3. Het derde doel is communiceren over veiligheid en het
beperken van de effecten van mogelijke ongelukken via
organisatie van rampenbestrijding en goed uitgeruste
en voorbereide hulpdiensten, zoals Brandweer en GGD.
In de komende periode wordt gewerkt aan inzicht in de huidige
en toekomstige risico’s per gebied. Het in 2001 uitgekomen
landelijk NMP4 beschrijft deze registratie- en informatieplicht
door overheden voor risicosituaties vanwege gevaarlijke stoffen.

De risico’s worden uitgedrukt in kans dat er een ongeval
optreedt en mogelijk effect hiervan. Voor nieuwe situaties of
voor kwetsbare objecten (woningen, scholen, ziekenhuizen,
verzorgingshuizen) zijn normen gedifferentieerd. Een risico hangt
niet alleen samen met kenmerken van de risico-veroorzaker maar
ook met de omgeving (het aantal inwoners in de nabijheid van).

5.2

Gegevens

A. Risicovolle bedrijven
In het kader van het project Risico-inventarisatie Drechtsteden
heeft de Milieudienst ZHZ in samenwerking met de Brandweer
alle bedrijven met een mogelijk risico voor de omgeving
geïnventariseerd. Het aantal bedrijven dat risico-relevant is, is
100-150. Dit is 2-4% van het totaal aantal bedrijven in
Dordrecht (4.175 vestigingen met minimaal 1 werkzaam
persoon).

Doel:

Het voorkomen van nieuwe knelpunten

Streefwaarde:

Wettelijke normen en gebiedsgericht
Veiligheidsverbeterende maatregelen aan
beleid:
en rondom het spoor
(Nieuwe) gevoelige activiteiten (wonen,
werk) mogen niet voorkomen binnen 10- Onderzoek en maatregelen A16 en N3
6 plaatsgebonden risicocontour van
inrichtingen (ook LPG-tankstations) en
transportroutes

Indicator:
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Het oplossen van bestaande knelpunten Adequaat niveau van rampenbestrijding
en communicatie

Actuele risicorapportage vervoer
gevaarlijke stoffen (weg, water en rail)
Actuele maatregelen bedrijven die onder
de BRZO vallen

Bedrijven moeten rampenplan
beschikbaar hebben
Regelmatig Controlebezoek aan
bedrijven

10-6 plaatsgebonden risicocontour van
inrichtingen (bedrijven) en transporten
over weg, water en rail
Route gevaarlijke stoffen en
ontheffingen daarop

Milieumonitor Dordrecht 2005

Een bijzondere categorie risico-relevante bedrijven zijn de
bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen
(BRZO). In Dordrecht zijn er 4 bedrijven. Deze bedrijven moeten
een preventiebeleid formuleren en er moet een actueel
bedrijfsrampenbestrijdingsplan operationeel zijn. De 4 BRZObedrijven:

bedrijf

toelichting

bevoegd gezag

Trans terminal Dordrecht

VR-plichtig

gemeente

B.V.

B. Externe veiligheid vanwege transport

Dordrecht

Petroplus Tankstorage

niet VR-

gemeente

Dordrecht B.V.

plichtig

Dordrecht

Standic (VOPAK)

VR-plichtig

provincie ZuidHolland

Dupont De Nemours

VR-plichtig

(Nederland) B.V.

provincie ZuidHolland

Voor 3 BRZO-bedrijven geldt dat ze daarnaast ook een
veiligheidsrapport moeten opstellen en onderhouden (VRplichtig). De Milieudienst ZHZ heeft de twee bedrijven die vallen
onder het gemeentelijk gezag gecontroleerd.
Activiteiten in de buurgemeenten, met name van de in
Zwijndrecht gevestigde BRZO bedrijven (Epenhuysen, Hercules
en Chemproha), leiden niet tot overschrijding van de
grenswaarde voor het plaatsgebonden risico in Dordrecht.
Aandachtspunt zijn mogelijk de 8 LPG-tankstations binnen de
gemeentegrenzen. Voor 2010 dient sanering plaats te vinden
wanneer in de directe nabijheid van het LPG vulpunt een woning
ligt (m.u.v. bedrijfswoning). In Dordrecht zijn geen urgente
saneringsgevallen (woning ligt binnen een straal van 25 meter
van het vulpunt). De norm voor niet-urgente sanering is nog in
discussie. Vooralsnog is een straal van 45 meter voor sanering
genoemd, maar deze wordt mogelijk naar beneden bijgesteld
vanwege technische innovatie. Via de risicokaart op de website
van de provincie Zuid-Holland is meer informatie over BRZObedrijven en LPG-tankstations te vinden.
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Transport over spoor
Het vervoer per spoor in Dordrecht en Zwijndrecht brengt
risico’s met zich mee. Voor het grootste deel gaat het om
goederenvervoer dat langs Dordrecht komt (RotterdamAntwerpen en Rotterdam-Venlo).
Aantal wagons met gevaarlijke stoffen Dordrecht–Lage Zwaluwe
stofcategorie
1998
2002
prognose 2010
(basis net)
brandbare gassen (A)

7150

5550

12500

toxische gassen (B)

1000

700

6600

10600

13250

5000

3050

1500

1500

--

--

15500

zeer brandbare
vloeistoffen (C3)
zeer toxische
vloeistoffen (D4)
toxische vloeistof (D3)
bron: Prorail
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Slechts in beperkte mate is Dordrecht de bestemming of de
herkomst van de vervoerde stoffen. Dit betreft dan met name de
Staart (Dupont). Voor het grootste deel heeft de gemeente
echter geen invloed op de omvang en frequentie van dit vervoer.
Via een veiligheidsstudie spoorzône zijn de risico’s in kaart
gebracht. De risico’s en effecten hangen onder meer af van de
aard van de getransporteerde goederen, de hoeveelheid
getransporteerde gevaarlijke stoffen, de snelheid, het aantal
wissels en het aantal omwonenden/ werkenden. De
geconstateerde overschrijdingen van het groepsrisico zijn een
probleem en bemoeilijken nieuwe ontwikkelingen in de
spoorzône.

Aantal voertuigen met gevaarlijke stoffen N3
stof

aantal voertuigen

aantal voertuigen

2000

2003

GF1 (brandbaar gas)

1311

49

GF2 (brandbaar gas)

786

1479

GF3 (brandbaar gas)

10223

5194

GT3 (toxisch gas)
GT4 (toxisch gas)
LF1 (brandbare

262

10

0

130

6003

2529

8676

3949

978

354

0

43

vloeistof)

Goederenvervoer per spoor naar of van
Dordrecht in ton

LF2 (zeer brandbare
vloeistof)
LT1 (toxische
vloeistof)

300000

LT2 (toxische
250000

vloeistof)

200000

naar Staart
150000

overig
100000

50000

0
95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

jaar
Transport over weg
De provincie Zuid-Holland laat onderzoek doen naar de
transportintensiteiten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op
het hoofdwegennet waaronder op de N3 en de A16. Deze
zogenaamde telonderzoeken staan aan de basis van
risicoanalyses.
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De transport intensiteiten op de N3 zijn ten opzichte van 2000
afgenomen. Wel bleek in 2003 dat op grond van de
ongevalstatistiek de N3 in feite minder veilig is dan een gewone
De 10-6 contour ligt op 70 meter uit het hart van de N3. In 2000
was dit 90 meter.
In relatie met het Mobiliteitsplan zal worden bezien of
maatregelen mogelijk zijn om de veiligheidssituatie op de N3
verder te verbeteren. In 2005 worden nieuwe telgegevens door
Rijkswaterstaat aangeleverd.
Transport over water
De consequenties van het transport van gevaarlijke stoffen per
schip langs Oude Maas en Beneden Merwede (Risico Atlas
Water 2003) zijn onderzocht en geven geen knelpunten qua
risicocontour. Het incidenteel aanmeren van kegelschepen
(schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren) en het functioneren
van bunkerschepen is als een bedrijfsactiviteit aan te merken en
als zodanig een aandachtspunt. Ook de bereikbaarheid van de
oevers voor de hulpdiensten is een aandachtspunt.
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Groen en ecologie

6.1

Doelen en beoogde resultaten

Natuurbouw vindt plaats op plekken waar natuur goed kan
gedijen, zoals langs de oevers van de Oostkil. In de Nota
Kleurrijk Groen is gedifferentieerd groenbeheer per gebied in de
stad voorgesteld en zijn omvormingen in het onderhoud
gerealiseerd.

Gestreefd wordt naar uitbreiding van het areaal groen,
verbetering van onderlinge verbindingen en een versterking
hiervan ook met de waterstructuur. Op wijkniveau wordt
gewerkt aan verhoging van tevredenheid met groen- en
speelvoorzieningen. In het kader van het Strategisch
Groenproject (SGP) is al 500 hectare aan natuurontwikkeling
gerealiseerd in de Sliedrechtse Biesbosch. Het is de bedoeling tot
2010 nog 375 ha natuurontwikkeling toe te voegen in de
Bovenpolder en Polder de Biesbosch (Tongplaat en Zuidplaatje).
Het Raamplan hiervoor is gereed.
Ten tweede is het Beleidsplan Stedelijke Ecologische Structuur
(SES) in uitvoering. Met het project Dordwijkzône en de plannen
voor de ontwikkeling van de Jagers- en Windhondpolder krijgt de
stedelijke ecologische structuur steeds meer vorm.

Op basis van het Stadsplan wordt de samenhang van
kleinschalig binnenstedelijk groen (bijvoorbeeld parken),
grootschalig groen (zoals de Dordwijkzône) met het groen om de
stad (Strategisch Groenproject) versterkt. Het Rijk ondersteunt
verbeteringen en investeringen met geld, zoals voor het project
Dordwijkzône en het recreatief knooppunt het “Vissertje”. Ook
waterstructuren maken onderdeel uit van de groenstructuur. De
ecologische en belevingswaarde van water komt aan de orde in
het Waterplan.
Voorgesteld wordt om voor twee parken een herinrichtingsplan
te maken (Overkamppark en Wielwijkpark) en voor de overige
parken een beheervisie uit te werken.

Doel:

Versterken natuur en groen
om de stad

Versterken natuur en groen in de stad

Groenvoorzieningen (en speelplekken)
In de wijk

Streefwaarde:

Realiseren van 375 ha nieuwe
natuurontwikkeling en 400 ha
recreatie, naast bestaande
landbouwgebieden (1150 ha) op
eiland van Dordrecht. (In Sliedrechtse
Biesbosch ook 375 ha nieuwe
natuur)
Beschermen van bedreigde en
bestaande flora en fauna.

Uitvoering Beleidsplan Stedelijke
Ecologische Structuur (Dordwijkzône)
realisatie ecologische verbindingszône.
Beschermen van bedreigde en
bestaande flora en fauna.

Actiepunten n.a.v. evaluatie Dordrecht
Kleurrijk Groen
Parkennota in voorbereiding
Programma Onkruidbestrijding

Indicator:

Realisatie van hectaren nieuw
natuurgebied
Ontwikkelingen aantal soorten en
aantal beschermde soorten flora en
fauna (biodiversiteit).

Aanleg van 26.000 m2 openbaar
grootschalig groen Dordtwijkzône
Conform Beleidsplan Stedelijke
Ecologische Structuur uit 1997.

Technische kwantiteit en kwaliteit van
openbaar groen
Hoeveelheid toegepaste
onkruidbestrijdingsmiddel.
Tevredenheid groen en spelen
Meldingen wijklijn.
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Er wordt extra aandacht gegeven aan: het voorkomen en
weghalen onkruid op straat, zorgen voor kleur in de wijk,
verzorgdheid, snoeien en schoonhouden van de openbaar groen,
op plaatsen waar het kan extensiever gras maaien en inrichting
en handhaving bij hondenuitlaatplaatsen. Bovendien wordt extra
aandacht gegeven aan bewonerstevredenheid, door het
uitvoeren van een waarderingsonderzoek, communicatie en
invloed geven van bewoners op de uitvoering van
groenonderhoud. In 2005 is de Parkennota afgerond. De Nota
geeft een analyse van de huidige parken en grote
groengebieden.
Naast groen- en natuurprojecten op stedelijk niveau gaat de
komende periode de aandacht uit naar de groenvoorzieningen en
speelplekken in de wijk, mede gekoppeld aan het
grotestedenbeleid. Er is een relatief geringe tevredenheid met
groen- en speelvoorzieningen in Wielwijk, Bleijenhoek, OudKrispijn-Zuid en Staart. Deze zal t.o.v. 1999 moeten verbeteren
met 25%.

middelen conform de DOB-methode. De Dordtse aanpak is
gecertificeerd door de stichting Milieukeur met een bronzen
certificaat.
Een vergelijkend onderzoek van Alterra uit 2003 laat zien dat
binnen de bebouwde kom ongeveer 91 m2 groen per woning is,
waarvan de helft uit parken en plantsoenen en een kwart uit
sportterreinen bestaat (zie bijlage 4: Groen en groenbereik). De
streefwaarde is 75 m2 groen per woning. Het groen is voor
vrijwel iedereen bereikbaar binnen 500 meter behalve voor
inwoners in het centrum. Hier vormt water de kwaliteit.
Kenmerken openbaar groen en openbare ruimte
aantal bomen

21 km

aantal hectare gras

289 ha

aantal hectare bosbeplanting

75 ha

aantal hectare vakbeplanting

60 ha

aantal hectare sierbeplanting

1,8 ha

aantal speelplaatsen

380

aantal speeltoestellen per speelplaats (gemiddeld)
aantal banken per speelplaats (gemiddeld)
bron: Sectorjaarverslag 2005 Stadsbeheer

6.2

Gegevens

44.000

lengte van hagen

2,6
0,6

Bij de wijklijn zijn in 2004 in totaal ongeveer 9234 meldingen,
vragen en klachten binnengekomen betreffende de openbare
ruimte. In 2005 zijn dit 11216 meldingen. Er zijn drie
achtergronden voor de toename van het aantal meldingen. Het is
via het E-loket gemakkelijker geworden een melding in te dienen.
Er was in 2005 in juni en september overvloedige regenval en
daarnaast leverde de aanleg van glasvezelkabels veel meldingen
op. De meeste meldingen gaan over verlichting, verharding, vuil
en straatmeubilair (bekladding, kapot). Op gebied van
groenvoorziening betreft het vragen over gazons, hagen en
plantsoenen
en
het
snoeien
van
bomen
en
de
boomwortelproblematiek. In 2004 ging het om bijna 1600
meldingen; in 2005 1841. Met name in Dubbeldam steeg het
aantal meldingen over groen. Alleen in de Binnenstad daalde het
aantal klachten.

In 2005 is de aanpak van onkruid op verharding geëvalueerd.
Besloten is deze aanpak op mechanische wijze voort te zetten,
hoegenaamd gifvrij. Hierbij wordt op maximaal 2% van de te
bewerken oppervlakte nog gebruik gemaakt van bestrijdings-
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Aandeel dat tevreden is over
groenvoorzieningen

Meldingen groenvoorziening
Dordrecht
Dubbeldam

Stadspolders

Sterrenburg

Dubbeldam

Wielwijk en Crabbehof

Sterrenburg

Industrie

Crabbehof

Wielwijk

Stadspolders

Staart
Krispijn

Het Reeland
Staart

2005
Nieuw-Krispijn

2003

Het Reeland

Oud-Krispijn
Binnenstad

Noordflank

0

100

200

300

2004

2005

400

500

In het onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid wordt ingegaan op
de ervaring van inwoners in de wijken met betrekking tot
onkruid,
groenvoorziening
en
speelmogelijkheden.
Het
percentage inwoners dat tevreden is met het groen in de
woonomgeving is in de afgelopen jaren toegenomen. Het is ook
één van de doelstellingen van het Grotestedenbeleid om de
tevredenheid te laten stijgen.

Binnenstad

0

20

40

60

80

100

In 2003 heeft gemiddeld 17% van de inwoners van Dordrecht
vaak last van onkruid. In 2005 is dit gedaald naar 12%. In
Crabbehof, Wielwijk en Crabbehof is het aandeel personen dat
vaak overlast ervaart het sterkst afgenomen.

In 2003 was gemiddeld in Dordrecht 66% van de inwoners
tevreden over de groenvoorziening. In 2005 is dit 65%.
Bewoners uit de Binnenstad, Noordflank en Oud-Krispijn zijn het
minst tevreden over de groenvoorziening in hun wijk. Opvallend
is de toename op de Staart, waar in 2004/2005 extra aandacht
is geweest voor groenprojecten mede naar aanleiding van
onderzoek onder bewoners (Wijkpanel Groen).
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Aandeel dat tevreden is over speelvoorziening

Aandeel dat vaak last heeft van onkruid
Dordrecht

Dordrecht

Stadspolders
Stadspolders

Dubbeldam

Dubbeldam

Sterrenburg

Sterrenburg

Crabbehof

Crabbehof

2005

Wielwijk
Staart

2003

Staart

Het Reeland

Het Reeland

Nieuw-Krispijn

Nieuw-Krispijn

Oud-Krispijn

Oud-Krispijn

Noordflank

Noordflank
Binnenstad

Binnenstad

0

10

20

0

30

In 2003 was gemiddeld in Dordrecht 41% van de inwoners
tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen. In 2005 is
dit vergelijkbaar. Bewoners uit de Binnenstad zijn hierover het
minst tevreden. In Stadspolders is men hier het meest tevreden
over. Inwoners zonder mening zijn overigens hierbij buiten
beschouwing gebleven.
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Staat van de natuur

De bosstructuur, hooilandstructuur en waterstructuur zijn
dragers voor de stedelijke ecologische structuur van de
gemeente Dordrecht. Het is ondoenlijk om het aantal dieren en
planten op alle plekken van het eiland van Dordrecht jaarlijks te
tellen. Daarom wordt de biodiversiteit afgemeten aan
indicatorsoorten. Een indicatorsoort is kenmerkend binnen de
bosstructuur, de hooilandstructuur of waterstructuur. De
indicatorsoort is ook gevoelig voor veranderingen. In het
beleidsplan SES zijn een marterachtige, een vleermuissoort en
een dagvlindersoort en 8 broedvogels als indicatorsoort
genoemd, omdat hier het meest uitgebreid onderzoek naar is
verricht en er relatief veel bekend is over hun ecologie. De
volgende indicatorsoorten zijn voor de bosstructuur genoemd:
groene specht, bosuil, boomkruiper, bunzing, gewone
grootoorvleermuis. Voor de waterstructuur zijn genoemd: de
ijsvogel (bos- en waterstructuur), bosrietzanger, kleine karekiet,
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fuut. Voor de hooilandstructuur zijn genoemd: de braamsluiper
en het icarusblauwtje.

relevante beschermde soorten opgesteld. Zo komt de voor
Nederland bijzondere vissoort: de Bittervoorn in Dordrecht voor.
Wintervogeltellingen
De
Natuuren
Vogelwacht
neemt
deel
aan
het
wintervogelmonitoringsproject van de Provincie Zuid-Holland.
Jaarlijks worden er gedurende de winter op vaste routes in het
buitengebied van Dordrecht vogeltellingen verricht.
Sinds 2000/2001 is er een neergaannde tendens te constateren
bij bij de Koperwiek, de Goudplevier, de Kramsvogel en de
Knobbelzwaan. Koperwieken en kramsvogels werden in
2001/2002 in zeer grote aantallen en in de opvolgende jaren
veel minder. Goed gaat het met de Kleine zwaan, de Witte
kwikstaart, de Smient, de Wilde eend, de Meerkoet en de
Zwarte Kraai. Bijzondere waarnemingen in de winter van
2004/2005 waren 17 Kruisbekken en 40 boomleeuweriken.

© NWC
De Natuur- en Vogelwacht en het Natuur-Wetenschappelijk
Centrum beschikt over uitgebreide databases met gegevens over
flora en fauna van het Eiland van Dordrecht. De
wintervogeltellingen,
de
vlinderroute
en
het
paddenoverzetproject
betreffen
langlopende
monitoringsprojecten. Andere gegevens zijn vastgelegd bij gericht flora- en
faunaonderzoek, meestal vanwege verplichtingen voortvloeiend
uit de natuurwetgeving. Een derde bron betreft door het publiek
gemelde bijzondere waarnemingen en tellingen op een aantal
momenten en plaatsen. Ten behoeve van deze milieumonitor zijn
gegevens van de tellingen 2003-2005 door het NWC
gerapporteerd en hierna samengevat. De telling gaat ook in op 6
van de hierboven genoemde indicatorsoorten: bosrietzanger,
kleine karekiet, boomkruiper, fuut, ijsvogel en icarusblauwtje.
Enkele andere soorten zoals grootoorvleermuis en bunzing zijn
wel waargenomen, maar slechts in beperkt gebied en aantal.
De bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten
is het doel van de Flora- en Faunawet. Het uitgangspunt van de
wet is: nee, tenzij. Activiteiten met een schadelijk effect op
beschermde soorten zijn in principe verboden. Het kan gaan om
verandering van de leefomgeving van beschermde dieren, maar
ook om onderhoudsactiviteiten. In 2006 wordt een lijst met
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Broedvogeltellingen
In een aantal gebieden in de Dordtse Biesbosch wordt, in het
kader van de monitoring Nationaal Park de Biesbosch,
bijgehouden welke vogels er broeden en in welke aantallen.
Enkele malen per jaar wordt een vaste route gelopen en worden
gegevens over de waargenomen vogels genoteerd. Volgens een
standaardmethode van SOVON (Samenwerkende Organisaties
Vogelonderzoek Nederland) wordt een schatting gemaakt van de
aantallen broedvogels.
In de Dordtse Biesbosch zijn broedkolonies te vinden van de
huiszwaluw (gemiddeld 25 bewoonde nesten per jaar) en van de
Aalscholver (gemiddeld 300 bewoonde nesten per jaar). De
huiszwaluwkolonie in de Biesbosch verdween door het vervallen
van de woning waar de kolonie was gevestigd. In andere delen
van het buitengebied is het aantal nestplaatsen van de
huiszwaluw op ongeveer 200 gebleven. Ook het aantal
reigernesten (75) bleef gelijk.
Bijzondere waarnemingen
Op het gehele Eiland van Dordrecht worden regelmatig
waarnemingen gedaan van soorten die op regionaal, landelijk of
europees niveau zeldzaam zijn of die niet zo vaak worden gezien
omdat ze een verborgen leefwijze hebben. Men kan deze
waarneming doorgeven aan de Natuur- en Vogelwacht. De
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IJsvogel is inmiddels op het Eiland van Dordrecht een gewone
verschijning geworden. De lange reeks zachte winters is voor
deze soort gunstig geweest.

De Vroege glazenmaker is in 2003
Dordtse Biesbosch en in de elzen.
zeldzame soort die in Nederland nog
wel als “kwetsbaar”: op de Rode Lijst

en 2004 gevonden in de
Het is internationaal een
redelijk algemeen is, maar
staat.

Libellen
De Rivierrombout is een libellensoort waarvan de larven leven in
zandige rivierbodems. De Rivierrombout is in 1996 na bijna een
eeuw afwezigheid weer in Nederland gevonden. Sindsdien heeft
hij zich snel gevestigd in een groot deel van het rivierengebied.
In de wateren rondom het Eiland van Dordrecht is de
Rivierrombout voor het eerst weer gevonden in 1999. In 2003
en 2004 werden waarnemingen gemeld op de oevers van de
Nieuwe Merwede (Dordtse Biesbosch), het Wantij en de
Beneden Merwede (omgeving Baanegat).

Tijdens het lopen van de vlinderroute worden er, op eigen
initiatief, ook waarnemingen van libellen genoteerd. In 2002 is
de glassnijder, een libellensoort die op de Rode Lijst voorkomt,
volop gezien. Ook in 2003 en 2004 zijn Glassnijders gezien.
Vissen
In de afgelopen jaren is door het NWC een aantal malen
onderzoek gedaan naar beschermde vissoorten op zo’n 6
locaties. Op de meeste van deze locaties werden kleine
modderkruipers gevangen, verder een aantal keren bittervoorns.
Dit zijn beschermde vissoorten. Op twee locaties bleek het Vetje
voor te komen, een bedreigde soort (Rode lijst, kwetsbaar).

© NWC
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Dagvlinders
Om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in aantallen en
verspreiding van de Nederlandse dagvlinders, is de
Vlinderstichting van start gegaan met het landelijke project
dagvlindermonitoring. Sinds 1993 participeert de Natuur- en
Vogelwacht hierin; in de Elzen ligt een vaste route van een
kilometer, die in het zomerhalfjaar wekelijks wordt gelopen.

kort zijn watervleermuizen weer waargenomen als zomergast op
het Eiland van Dordrecht en eerdere waarnemingen van
overwinterende dieren zijn niet bekend.

Per traject van 50 meter worden alle waarnemingen van
dagvlinders genoteerd (aantal per soort).
Op de route van de Natuur- en Vogelwacht zijn tot nu toe alleen
algemene dagvlindersoorten waargenomen. Opvallend was de
waarneming van de Eikenpage in 2003 in de Elzen. In 2002 is
wel een groter aantal dagvlinders geïnventariseerd dan het
landelijk gemiddelde. In 2005 werden minder vlinders geteld (dat
geldt voor 9 van de 14 soorten).

Dagvlinders op telroute De Elzen
160
140

© NWC
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Vleermuizen
Rond 1988 heeft de Natuur- en Vogelwacht, een aantal bunkers
in Polder de Biesbosch en op de Tongplaat geschikt gemaakt als
overwinteringsplaats voor vleermuizen. Iedere winter worden de
bunkers eenmaal bezocht om vast te stellen hoeveel en welke
soorten vleermuizen aanwezig zijn.
Uit de gegevens blijkt dat door de jaren heen steeds meer
bunkers ontdekt zijn door vleermuizen. In 2002 is voor het eerst
een watervleermuis in de bunkers aangetroffen. Deze soort is
voor het Eiland van Dordrecht bijzonder te noemen; pas sinds
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Amfibieën/paddentrek
Padden en andere amfibieën trekken ieder voorjaar massaal van
het overwinteringsgebied naar de voortplantingspoelen. Twee
van zulke trekroutes doorkruisen de Rijksstraatweg. Sinds 1998
worden hier jaarlijks schermen geplaatst, om te voorkomen dat
padden (en in mindere mate ook andere amfibieën) de weg
oversteken en overreden worden. Langs de schermen worden
emmers ingegraven, waar de amfibieën inlopen. Eenmaal per dag
worden de emmers leeggehaald en worden de amfibieën aan de
overkant van de weg uitgezet. Er wordt dan meteen geteld
hoeveel het er zijn. Vanaf 2002 doorkruisen de werkzaamheden
voor de HSL dit scherm. Tevens verdween een groot deel van
het zuidelijk voortplantingswater door de HSL. In 2005 is een
nieuwe overzetplaats gemaakt ter hoogte van Sterrenwacht
Mercurius. Deze leverde vergelijkbare aantalen overgezette
dieren op.
In de maanden februari t/m april 2004 en 2005 werd een
afnemend aantal gewone padden, bruine kikkers en in 2005 nog
1 kleine watersalamanders levend overgezet. In 2003 werden
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nog meer dan 1000
aantallen is voor
werkzaamheden voor
Transberg, waar een
ging, speelt een rol

amfibieën overgezet. De afname van de
belangrijk deel het gevolg van de
de HSL ter plekke. Ook de sanering van
flink oppervlakte aan leefgebied verloren

Resultaten overzetproject
overgezette dieren
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7

Klimaat

7.1

Doelen en beoogde resultaten

De aandacht van hogere overheden voor energiebesparing en
duurzame energiebronnen is in verband met de klimaatverandering door bovenmatig energieverbruik toegenomen. Er
dient invulling te worden gegeven aan de Kyoto-afspraken om de
uitstoot van CO2 (Kooldioxide) te verminderen. Met de nota
Klimaatbeleid die in 2004 is uitgebracht wordt een aanzet
gegeven voor de vermindering van uitstoot van kooldioxide
binnen de gemeente Dordrecht. De nota Klimaatbeleid 20042007 richt zich op de volgende vier thema’s:
-

gemeentelijke gebouwen en voorzieningen
woningbouw
bedrijven
duurzame energie

De Nota Klimaatbeleid kent een uitvoeringsprogramma en
jaarlijks wordt de voortgang gerapporteerd.

7.2

geregeld (aanzetten, lager zetten). Dit is voor schoolgebouwen,
kantoren, bibliotheken, sporthallen en gymlokalen te benutten.
Van 1995 tot en met 2002 zijn 65 gebouwen aangesloten
Daarna is het stil blijven staan.
De hiermee bereikte energiebesparing komt –voor zover bekenduit op gemiddeld 25%.
Eind 2005 zijn bijna 1200 Energie-adviezen afgegeven (EPA), dat
betreft adviezen om energie te besparen bij 1533 bestaande
woningen (Bron, Barometer, Provincie Zuid-Holland).
Gegevens over het energieverbruik in Dordrecht (met name
kleinverbruik) worden in verband met concurrentieoverwegingen
en de steeds vrijer wordende energiemarkt vanaf 1999 niet
langer meer door het energiebedrijf ENECO geleverd. Ook geven
zij geen inzage in het aantal aansluitingen groene stroom. Naar
verwachting volgt ook het energieverbruik in Dordrecht de
landelijke tendens. Er is enerzijds een lichte afname van het
gasverbruik, door verbeterde isolatie, hoge rendement (HR)
ketels en zuiniger productieprocessen en anderzijds een toename
van het elektraverbruik: door groei van de welvaart worden er
meer elektrische apparaten gekocht en gebruikt).

Gegevens

De eerste voortgangsrapportage over 2005 laat als belangrijkste
stappen zien dat twee onderzoeken naar de mogelijkheden voor
een duurzame energievoorziening in Gezondheidspark en
Leerpark zijn uitgevoerd, welke leiden tot invoering van
maatregelen met name energieopslag in de bodem, warmtepomp
en warmtekrachtkoppeling.
Ook heeft de gemeente Dordrecht eind 2004 gekozen voor
100% groene stroom van 14 miljoen kWh per jaar. Via
bijeenkomsten met bouwbedrijven is aandacht gevraagd voor
energiezuinig bouwen en het toepassen van FSC-hout. Ook
wordt de verruimde reikwijdte Wet Milieubeheer stapsgewijs in
Dordrecht toegepast. En eind 2005 heeft de gemeenteraad
besloten om initiatieven voor het bouwen van windmolens
planologisch mogelijk te maken voor zover zij passen binnen het
gemeentelijke beleid rondom grootschalige windenergie.
In 1995 is gestart met energiebeheer op afstand. Dit houdt in,
dat CV-installaties via de computer op afstand kan worden
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Doel:

Zuinig omgaan met fossiele energiebronnen, bevorderen
Stimuleren van de toepassing van duurzame
energiebesparing en terugdringen CO2 bij gemeentelijke gebouwen, energiebronnen
woningbouw en verkeer en vervoer

Streefwaarde:

Bevorderen energiebeheer op afstand
Gebruik ‘schone’ elektriciteit
Energie- en milieuadviezen door Milieuzorg Drechtsteden
Energiezuinig wagenpark, bevordering het nieuwe rijden

Ontwikkelen windmolenlocatie
Stimuleren energiegebruik uit duurzame
bronnen
Bepalen milieurandvoorwaarden Europese
aanbesteding elektra inkoop
Subsidieaanschaf zonnepanelen (voor warm
tapwater en elektra).

Indicator:

Aantal nieuwbouwwoningen dat voldoet aan niveau B duurzaam
bouwen.
Energieverbruik per jaar in Dordrecht.
Aantal woningen waarvan energie-prestatie-advies is opgesteld.

C02 reduceren met 6% in 2008-2012 t.o.v.
1990.
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8

Afval

8.1

Doelen en beoogde resultaten

In het Milieubeleidsplan Dordrecht 2005-2010 zijn de
milieudoelen voor de komende vijf jaar geformuleerd. Onderdeel
daarvan zijn de afvaldoelstellingen. Het gaat om:
• verbeteren van de scheidingsresultaten (in 2010: bij 53%
scheiding aan de bron) (nu 39%);
• schone straat door verbetering inzamelvoorzieningen;
• in 2010 65% scoren op het voorzieningenniveau conform de
landelijke monitoringssystematiek (nu 55%):
• verhogen efficiëntie van afvalverwijdering (betaalbaarheid).
Verbeteren scheidingsresultaten
In de periode 2005-2010 zullen diverse maatregelen nog
ingevoerd worden, zoals ondergrondse containers, invoering
minicontainer papier voor laagbouw en inpandige voorzieningen/
wijkcontainers voor hoogbouw, meer glascontainers, meer
textielcontainers. Door bij de uitwerking van maatregelen, de
inzet van communicatie en toezicht het belang van
afvalscheiding goed mee te nemen is de verwachting dat de
doelstelling voor 2010 met een scheidingspercentage van 53%
haalbaar is.

Schone straat/ afval van de straat
Afvalverwijdering is relevant voor de doelstelling van een schone
stad en schone wijken. Om de straten schoon te houden is het
in de eerste plaats van belang dat er voldoende inzamelvoorzieningen zijn, waarin de beoogde gebruikers hun afval kwijt
kunnen. In de tweede plaats is het van belang afvalaanbieding
op straat zoveel mogelijk te voorkomen.
Veel bewoners ondervinden overlast van zwerfvuil en
hondenpoep in de woonomgeving. Het doel is deze overlast te
verminderen. Voor de aanpak van zwerfvuil wordt veegbeleid
ontwikkeld, waarbij maatwerk uitgangspunt is. Het hondenpoepbeleid is gericht op verbetering van de voorzieningen voor
honden, communicatie en handhaving. In 2001/2002 is dit
beleid verder aangescherpt en zijn hondenuitlaatplaatsen
aangewezen.
Verbeteren inzamelvoorzieningen en verhogen efficiëntie
afvalverwijdering
In de Nota Afvalbeleid 2001-2005 is informatie over
inzamelvoorzieningen en verhogen efficiëntie afvalverwijdering
opgenomen. Het gaat om bijvoorbeeld de dichtheden waarin
glasbollen en kledingcontainers in Dordrecht zijn geplaatst. Na
de aanwijzing van 45 locaties voldoet Dordrecht aan de
landelijke richtlijnen van: 1 bak per 650 inwoners. De richt-

Doel:

Beperken van het ontstaan van afval bij bedrijven Het beperken van de milieudruk door het beheer van
en inwoners; meer afval aan de bron scheiden
afvalstoffen die toch ontstaan (hergebruik, nuttige toepassing
afval en minimale storting afval)

Streefwaarde:

Voor 2010 is bij 30% van de bedrijven het
preventiepotentieel onderzocht
Schone straat, voorkomen van zwerfvuil

Indicator:

Minder afval op straat: handhaving, afsluiten
wijkcontainers, ondergrondse containers,
bedrijfscontainers
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Optimalisatie inzamelingssystemen.
Oud papier, textiel, grof huishoudelijk afval en glas
Bedrijven voldoen aan scheidingstaakstellingen Wet
Milieubeheer.
Aantal inzamelvoorzieningen (containers, glasbakken etc.).
Onderscheid afval van huishoudens en bedrijven. Fracties: gftlaagbouw, glas, papier, textiel en kca.
Per fractie, het aandeel van het totale aanbod van huishoudelijk
afval dat gescheiden wordt ingezameld verhogen (te meten via
sorteerproef).
In 2010 is 53% van het huishoudelijk afval aan de bron
gescheiden en ingezameld. In 2010 wordt 65% van de te
behalen punten voor het voorzieningenniveau behaald conform
de landelijke monitoringssystematiek
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lijn voor textiel is 1 bak per 4.500 inwoners, in Dordrecht is dit
1 per 5.400 inwoners. Daar voldoet Dordrecht nu nog niet aan.

Aandeel dat last heeft van verkeerd aanbieden
huisvuil
Dor dr echt

8.2

Gegevens

St adspolder s

Verbeteren scheidingsresultaten
In deze monitor wordt informatie uit sorteerproeven gebruikt.
Deze is het meest nauwkeurig, maar nog niet algemeen
voorhanden. Uit de sorteerproeven blijkt dat in 2003 35% van
het afval gescheiden werd ingeleverd. In 2004 is dit toegenomen
tot 39%. In 2005 bleef dit gelijk. Voor de meeste fracties is de
doelstelling voor wat betreft afvalscheiding nog niet bereikt.
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Schone straat/ afval van de straat
In de ervaring van inwoners van de gemeente Dordrecht is het
voorkomen van hondenpoep een belangrijk afvalprobleem. Anno
2005 ervaart 33% hiervan vaak overlast. In de Binnenstad,
Noordflank, Oud- en Nieuw-Krispijn en Wielwijk is dit percentage
hoger. 9% van de inwoners ervaart vaak last van het verkeerd
aanbieden van huisvuil. Dit percentage is het hoogst in Oud- en
Nieuw-Krispijn en Noordflank.
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Verbeteren inzamelvoorzieningen en verhogen efficiëntie
afvalverwijdering
In 2005 zijn nieuwe plekken voor 45 extra glascontainers
ingericht. De proef met de 3e minicontainer voor papier is
positief verlopen, op basis waarvan tot invoering in de loop van
2006 besloten is. Ook biedt de gemeente op gezette tijden een
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eenmalige reiniging van de GFT-container aan. Vanwege
problemen in het aanschaftraject en plaatsing is het project voor
textielcontainers uitgesteld tot 2006.
Er zijn in Dordrecht 27 hondentoiletten, 5,7 ha losloopterrein
voor honden, verdeeld over 200 locaties.

De gemeente blijft daarbij de kosten voor de inwoner
(afvalstoffenheffing) in het oog houden. De stijging van
afvalstoffenheffing per huishouden is hiernaast in beeld
gebracht. Na enkele jaren van aanzienlijke stijging is deze stijging
per 1-1-2006 beperkt gebleven. In vergelijking met andere
gemeenten is de afvalstoffenheffing in Dordrecht nog relatief
laag (20 euro lager).

Vanaf 2002 neemt Dordrecht deel aan een landelijke vergelijking
van voorzieningen en hoe de inwoner daar tegenaan kijkt. Deze
vergelijking is opgenomen in de Gemeentelijke Afvalmonitor
2003 Gemeente Dordrecht.
De ophaal- en brengvoorzieningen op gebied van grof
huishoudelijk afval, papier en textiel waren in 2002 minder dan
het gemiddeld. Op gebied van textiel is dat overigens eind 2003
verbeterd. De ophaal- en brengvoorzieningen op gebied van
restafval, gft, glas, kca, wit- en bruingoed en de milieustraat
scoren vergelijkbaar of iets beneden het gemiddelde. Dordrecht
scoort goed op gebied van onderzoek naar de tevredenheid van
de inwoners en klachtenregistratie en afhandeling.

Afvalstoffenheffing
(in euro per huishouden)
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9

Water

9.1

Doelen en beoogde resultaten

Het Stedelijk Waterplan bestaat uit drie delen: De
Verkenningennota, de Visienota en het Maatregelenplan 20032007. In het Waterplan voor Dordrecht staat het ambitieniveau
en doelstelling op lange termijn (2050) op gebied van
waterbeheer en waterkwaliteit benoemd. Het doel van het
stedelijk waterbeheer is het realiseren van een ecologisch
gezond en veilig functionerend waterssysteem, met een hoge
belevingswaarde, waardoor duurzaam en evenwichtig gebruik
mogelijk is en de identiteit van Dordrecht als waterstad wordt
versterkt. Duurzaam en integraal waterbeheer heeft de volgende
doelen:
• kwantiteit: zorgdragen voor voldoende water (water vasthouden en bergen);
• kwaliteit: zorgen voor schoon oppervlakte water en gezonde
flora en fauna;
• inpassen van water: water en ruimtelijke ordening versterken
elkaar.

Doel:

Schoon oppervlaktewater en gezonde flora en
fauna

Duurzaam watergebruik bij
inwoners en bedrijven

Streefwaarde: Realisatie lange termijn streefbeelden uit
Stedelijk waterplan Dordrecht (2050) (zie
Milieumonitor 2001).
Vaststellen en uitvoeren Maatregelenplan
2003-2007.

Realisatie lange termijn streefbeelden uit
Stedelijk waterplan Dordrecht (2050) (zie
Milieumonitor 2001).
Vaststellen en uitvoeren Maatregelenplan
2003-2007.

Stimuleren waterbesparing
Communicatie en
bewustmaking

Indicator:

Uitvoering Baggerprogramma
Uitbreiding natuurvriendelijke oevers

Milieubewustzijn
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Water vasthouden en bergen:
Beperken overlast oppervlakte water en
riolering
Alleen zuiveren van verontreinigd afvalwater

Uitbreiding oppervlaktewater
Aandeel dat is afgekoppeld
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9.2

Gegevens

Beheersplan Afvalwater, Rioolwater en Grondwater
Dit bevat vier onderdelen, namelijk: het Gemeentelijk Riolerings
Plan IV, het Gemeentelijk Afkoppelplan, het Grondwaterbeheerplan en een financiële paragraaf. Een belangrijk onderdeel
van het rioleringsbeleid in Dordrecht is het terugdringen van de
vuilemissie vanuit het rioolstelsel. Daartoe zijn in de afgelopen
jaren 5 bergbezinkbassins aangelegd. Voor de lange termijn
worden mogelijkheden voor afkoppelen onderzocht. In het
oudste, noordelijke gedeelte van Dordrecht zal worden
afgekoppeld volgens de ‘lokale aanpak’: per rioleringsproject
wordt bekeken of afkoppelen tot de mogelijkheden behoort. In
het nieuwste zuidelijke gedeelte van Dordrecht zal worden
afgekoppeld volgens de ‘gebiedsgerichte aanpak: wijk voor wijk
zal de riolering integraal worden vervangen door een gescheiden
stelsel.

Communicatie
NMC Weizigt telt jaarlijks ongeveer 65.000 bezoekers. Voor het
basisonderwijs zijn er jaarlijks 650-700 lessen en voor het
voortgezet onderwijs ongeveer 50. In 2004 waren er 84
rondleidingen; in 2005 164. In vergelijking met 2002, toen het
Aquarama werd geopend, is het aantal bezoekers afgenomen.
Drinkwatergebruik
Bedrijven en huishoudens benutten drinkwater. Het totale
drinkwatergebruik in Dordrecht nam toe van 9.892 (*1000 m3)
in 1995 tot 10.650 (*1000 m3) in het jaar 2000. Daarna ligt het
weer op 10.100 (* 1000 m3) en in 2004 en 2005 is er een
duidelijke daling. Het gebruik van drinkwater door huishoudens
neemt af doordat er apparaten worden gekocht, die minder
water verspillen en bijvoorbeeld spoelonderbrekers. Bovendien
heeft de aanleg van watermeters een effect op het
watergebruik.

In totaal heeft Dordrecht 600 km riolen, 43000 stuks
straatkolken, 1 hoofdrioolgemaal, 66 rioolgemalen, 5 bergbezinkbassins,
193
drukrioleringsinstallaties.
Door
de
overvloedige regenval in de maanden juni en september 2005 is
het aantal meldingen over overlopende riolering in 2005 hoger
dan in 2004.

Baggerplan
In 2000 is het Baggerplan vastgesteld. Dit plan is gericht op het
beheer en onderhoud van watergangen. Inmiddels zijn alle
hoofdwatergangen die in eigendom zijn van de gemeente en/of
het waterschap op diepte gebracht. Vanaf 2005 wordt gewerkt
volgens het regulier onderhoud. Een beheersplan voor
beschoeiingen wordt in 2006 opgesteld.
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totaal * 1000 m3

Gemeentelijk Afkoppelplan
Eén van de doelstellingen van het Stedelijk Waterplan is het
vasthouden en bergen van (afval-)water en het zuiveren van
verontreinigd afvalwater. Het is gewenst om schoon hemelwater
af te koppelen van het rioleringstelsel. Het streven is er op
gericht om in 2050 40% van het schoon hemelwater water af te
koppelen van het vuilwaterriool en op alternatieve wijze af te
voeren. Het gemeentelijk rioleringsplan speelt hier al op in door
bepalingen over het afkoppelen van het regenwater van de
daken. Een Gemeentelijk Afkoppel Plan is in voorbereiding. Per
1-1-2006 is ongeveer 8 ha afgekoppeld (1%).

Ontw ikkeling drinkw atergebruik
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Vanaf 2004 legt Evides watermeters aan bij bestaande
woningen in Dordrecht. De ervaring is dat in ieder geval direct
na het plaatsen van de meters het waterverbruik door
huishoudens afneemt.
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10
10.1

Duurzaam bouwen (MDO)
Doelen en beoogde resultaten

Sinds 1991 hanteert de gemeente Dordrecht de Checklist voor
duurzaam bouwen met name bij nieuwbouw volgens vier
niveaus van duurzaamheid: D, C, B en A. Het niveau D is het
gangbare niveau. Het niveau A is het niveau dat het meest ver
gaat en wordt nagestreefd: het niveau dat het milieu het minst
belast. De gemeente Dordrecht streeft met nieuwbouwprojecten
naar een DuBo niveau B.
Duurzaam bouwen maakt onderdeel uit van het beleid
“Maatschappelijk Duurzaam Ontwerpen”. Dit beleid geeft de
toetsingskaders weer voor bouwwerken en openbare ruimten.
Het betreft:
• de kwaliteitseisen Nieuwbouwwoningen Drechtsteden
• het handboek voor Toegankelijkheid (gehandicapten)
• het Politie Keurmerk Veilig Wonen
• de genoemde checklisten DUBO Nieuwbouw, Renovatie en
Utiliteitsbouw.
Daarnaast worden er bij woningbouw door de Klankbordgroep
Dordrecht aanvullende adviezen gegeven. Hierin zijn de VAC,
DAG en VRSB vertegenwoordigd. Hun adviezen zijn gebaseerd
op:
• de VAC-kwaliteitswijzer (Vrouwen Advies Commissie)
• het Handboek Woonkeur i.v.m. het Seniorenbeleid

Het doel voor de komende beleidsperiode is dat alle nieuwbouwprojecten aan de kwaliteitseisen van MDO en Duurzaam Bouwen
voldoen. Ook is er aandacht voor het gebruik van milieubelaste
materialen. Verder zal de komende tijd de aandacht uitgaan naar
het aspect gezondheid bij het bouwen en wonen. Vooral het
belang van een goede kwaliteit van het binnenmilieu is nog
onderbelicht.
De checklist Duurzaam Bouwen is een handig instrument om de
prestaties van nieuwbouwprojecten te beoordelen. Naast een
checklist voor nieuwbouw zijn er ook checklisten voor renovatie
van woningen en utiliteitsbouw. De evaluatie van de projecten
vindt jaarlijks plaats. Voor particuliere klussers heeft de
gemeente kluskaarten over duurzaam bouwen ontwikkeld. Bij
het verlenen van bouwvergunningen worden deze met de
vergunning meegezonden.
De gemeente kan projectontwikkelaars en architecten niet
verplichten om bepaalde maatregelen in hun projecten door te
voeren. Met de checklist worden deze maatregelen gestimuleerd
en wordt inzicht gegeven in de positieve effecten van toepassing
van deze maatregelen voor het milieu en gezondheid.

Doel:

Het voorkomen van nieuwe knelpunten

Het oplossen bestaande knelpunten

Streefwaarde:

Het ambitieniveau voor duurzaam bouwen (o.a.
nieuwbouw van woningen) is score B.

Aandacht voor milieu-aspecten bij veranderingen aan
bestaande gebouwen en renovatie.

Indicator:

Score nieuwbouw volgens checklist Duurzaam bouwen
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10.2

Gegevens

In het kader van Duurzaam Bouwen wordt jaarlijks een evaluatie
gemaakt. Vanaf 1996 zijn jaarlijks zo’n 15-20 projecten met in
totaal zo’n 400-500 woningen beoordeeld. De laatste jaren zijn
beduidend minder projecten ter toetsing aangeboden. Enerzijds
vanwege een terugval in aantal nieuwbouwprojecten; anderzijds
liep ook de bereidheid om mee te werken iets af.
De gegevens over de jaren 1996 tot en met 2001 laten een vrij
constant niveau van duurzaamheid zien. In 2002 en 2003 is de
gemiddelde score per project echter gedaald naar C. In 2004
komt het projectgemiddelde weer op niveau B. In totaal zijn in
2004 8 projecten met 316 woningen getoetst. Het project De
Groene Tol, een project van 46 woningen haalde het beste
resultaat: 2,38. Het project van 127 woningen in Oud-Krispijn
haalde met 2,89 slechts score C. In 2005 zijn 4 projecten met in
totaal 192 woningen getoetst. Alle projecten haalden score B.
Het project Kasteel (voormalig Quickterrein), een project met
124 woningen haalt het beste resultaat: 2,19.

Gemiddelde projectscore Duurzaam Bouwen
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Toelichting: hoe lager, hoe minder belastend voor het milieu

De checklist onderscheidt vijf aspecten: bouwmaterialen,
energie, drinkwater, huishoudelijk afval en bouwafval en
combineert dit tot een totaalscore. Hierna wordt niet alleen
ingegaan op de gemiddelde projectscore, maar ook op de
afzonderlijke score per aspect. Voor de uitleg van de criteria
wordt verwezen naar de checklist duurzaam bouwen en de
Evaluatie kwaliteit duurzaam bouwen bij nieuwbouwprojecten.
De thema’s materialen en bouwafval blijven over het algemeen
goed scoren. Het niveau was de voorgaande jaren al vrij
constant. Het thema energie gaf in 2002, 2003 een teruggang
te zien. De norm voor energiezuinig bouwen is in die jaren
strenger geworden.
Er zijn in de afgelopen jaren incidenteel projecten op gebied van
renovatie ter toetsing aangemeld.
Daarnaast zijn projecten Utiliteitsbouw worden getoetst. In 2004
zijn 9 projecten utiliteitsbouw getoetst, waarvan er 5 niveau B
behaalden en 4 niveau C. Het streefniveau B werd in 2004 niet
gehaald (2,6). In 2005 zijn 14 projecten utiliteitsbouw getoetst,
waarvan er 9 niveau B behaalden en 5 niveau C. De gemiddelde
projectscore (2,51) ligt tegen de grens van niveau B.
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11

VERKEER

11.1

Doelen en beoogde resultaten

Het Mobiliteitsplan Dordrecht heeft als hoofddoelstelling het
verbeteren van de bereikbaarheid en het handhaven van de
leefbaarheid.
In het uitvoeringsprogramma dat begin 2006 is opgesteld, ligt de
nadruk op:
• het optimaal benutten van het hoofdwegennet auto
• het bieden van voldoende parkeerruimte
• het versterken openbaar vervoer, vooral richting Binnenstad
• het versterken van de positie fiets en voetganger
• het verbeteren van de verkeersveiligheid
• het handhaven van leefbaarheid.

Een ander belangrijk project is het aanleggen van een tunnel in
de Laan der Verenigde Naties waardoor de verkeersdoorstroom
sterk verbetert. Er komen nieuwe parkeerplaatsen bij door de
aanleg van de parkeergarage en fietsenstalling Achterom. De
mogelijkheden voor een parkeergarage in Schil Oost worden
verder onderzocht.
Voor wat betreft het openbaar vervoer is een kwaliteitsslag en
een
opwaardering
naar
een
Hoogwaardig
Openbaar
Vervoersysteem nodig. De invoering van dynamische
reisinformatie (actuele vertrektijden van bussen op een paneel) is
hiervan onderdeel. Evenals de verbetering van station Dordrecht
Centraal, een nieuw busstation Gezondheidspark en een centrale
halte in het Leerpark.
Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden de plekken waar
de meeste ongelukken met letsel gebeuren, de zogenaamde
black spots, aangepakt. Om de veiligheid rondom het spoor en
de N3 te vergroten wordt naar oplossingen gezocht.

Concrete voornemens voor 2006
Er worden maatregelen genomen om het verkeer op het
kruispunt N3/A16 soepeler te laten verlopen. Dit geeft 40%
minder wachttijd.

Doel:

Het verbeteren van de bereikbaarheid en het handhaven van
de leefbaarheid van Dordrecht

Verkeersveiligheid: Het verminderen van het aantal
verkeersdoden en verkeersgewonden

Streefwaarde:

Stimuleren van fietsgebruik en openbaar vervoer.
Autoverkeer wordt zoveel mogelijk gebundeld op
hoofdroutes, waardoor verblijfsgebieden worden ontlast.

Uitvoeren programma Duurzaam veilig

Indicator:

Het aantal busreizigers moet tussen 2001 en 2006 met 15% Monitorgegeven: t.o.v. 1986 moet het aantal
toenemen.
verkeersdoden met 50% en het aantal
verkeersgewonden met 40% afgenomen zijn
Het totaal aantal verkeersslachtoffers moet
afnemen van 410 in 1986 naar 242 in 2010.
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11.2

Gegevens

Aantal reizigers bus per week

Er zijn gegevens opgenomen over het aantal auto’s in Dordrecht,
het aantal reizigers OV en de verkeersveiligheid.
Het aantal geregistreerde personenauto’s in Dordrecht is
toegenomen tot 46.953 per 1-1-2005. In Dordrecht is evenals in
andere grote steden het aandeel auto’s per huishouden (0,91)
zo’n 10% lager dan het gemiddelde van Nederland (gemiddeld 1
auto per huishouden).
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Het aantal reizigers NS per werkdag is in 2005 weer
toegenomen.
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Vanaf 2001, bij de overname door HTM/SVD, wordt een
weektelling van reizigers gehanteerd. Per week waren er over
2000 100.232 reizigers. (lijn 6 en Drechtwerklijnen niet
meegeteld). Dit aantal moet toenemen met 15% (15.036), tot
115.268 per week in 2006. In 2004 was de doelstelling voor
dat jaar bereikt.
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Het aantal reizigers Waterbus en Fast-Ferry lijkt na enige jaren
van groei zich nu te stabiliseren.

Reizigers Waterbus per dag
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Het aantal verkeersslachtoffers blijft gelukkig onder de
bestaande Dordtse doelstelling en is gedaald van 410 in 1986
naar 208 in 2005. Volgens de doelstelling is een daling voorzien
naar 242 verkeersslachtoffers in 2010. Het aantal
verkeersslachtoffers is in Dordrecht lager dan in vergelijkbare
grote steden. Het programma duurzaam veilig wordt in de
komende jaren verder uitgevoerd door middel van de
wijkverkeersplannen.
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Het aandeel inwoners dat overlast heeft van te hard rijden is in
Dordrecht afgenomen van 40% eind 2003 naar 34% in 2005.
Dat geldt vooral voor de Binnenstad, Staart en Wielwijk. Het
aandeel inwoners dat parkeeroverlast ervaart is in Dordrecht
gelijk gebleven: 28%. In de Binnenstad en Noordflank wordt
meer parkeeroverlast ervaren.
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Aandeel dat last heeft van hard rijden

Aandeel dat parkeeroverlast ervaart
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12

Inwoners en bedrijven

12.1

Doelen en beoogde resultaten

De activiteiten van inwoners en bedrijven kunnen een belasting
vormen voor het milieu. Bij diverse onderwerpen is deze
milieubelasting al aan de orde geweest. Zoals risico’s door
bedrijvigheid en transport, geluid, lucht, afval en energiegebruik.
In dit hoofdstuk wordt nog ingegaan op bewustwording, gedrag
en handhaving bij inwoners en bedrijven.

12.2

Gegevens

Huishoudens
Per 1-1-2006 telt Dordrecht 118.882 inwoners. Deze wonen in
50.482 huishoudens. De gemiddelde huishoudengrootte is 2,35.
Bij het gedrag van huishoudens en bedrijven spelen de kosten en
baten een belangrijke rol. Daarnaast is ook de informatie die men
heeft over bijvoorbeeld positieve of negatieve milieu-effecten
belangrijk. Via Weizigt NMC en Dordt Duurzaam wordt
informatie gegeven over het milieu en gemeentelijk beleid. De
boodschap is vaak, dat milieuvriendelijke maatregelen niet extra
geld hoeven te kosten, maar juist geld op kunnen leveren.

Het Weizigt Natuur- en Milieucentrum richt zich op het
bevorderen van milieubewustzijn en –gedrag bij inwoners en het
onderwijs, met name door communicatie en projecten, zoals
“Met Nieuwe Energie” en “Waterzigt op Weizigt” in
samenwerking met diverse partners (waaronder het Waterschap
Hollandse Delta, Waterbedrijf, corporaties).
Onder andere hebben 1600 leerlingen uit Dordrecht in 2005
deelgenomen aan lesactiviteiten rondom het thema Water.
De uitkomsten van de Lokale Duurzaamheidsspiegel, die het
COS landelijk voor de derde en vierde maal organiseerde is
besproken tijdens een Dordtse discussiebijeenkomst met 35
deelnemers. De aanbevelingen zijn begin 2004 aangeboden aan
de gemeenteraad. In 2005 haalde Dordrecht een prachtige 5e
plaats van de 430 deelnemende gemeenten. De score voor
klimaat & water en sociaal en mondiaal waren zeer goed. De
score voor duurzaam ondernemen was iets minder. Het
duurzaam inkopen is ook landelijk een aandachtspunt bij de
duurzaamheidsmeter 2006/2007.
Via milieubewustzijnsonderzoek wordt inzicht verkregen over het
milieugedrag van diverse groepen huishoudens en gemeentelijke
mogelijkheden om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren.

Doel:

Verbeteren milieuprestaties bedrijven

Milieuvriendelijk gedrag betrokkenheid bij
duurzaamheid bij inwoners

Streefwaarde:

Vergunningverlening en handhaving op adequaat niveau.
Integraal milieubeleid gericht op bedrijven
Gericht op eigen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Inzicht in milieubewust gedrag en de milieu-agenda
van inwoners.
Integraal milieubeleid gericht op inwoners.

Indicator:

Mate van milieutoezicht
Mate van milieuzorg door bedrijven

Waar inwoners overlast ervaren en wat ze als
probleem ervaren?
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In het onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid zijn vragen
opgenomen over diverse aspecten van milieu-overlast. In deze
Milieumonitor zijn de meest relevante gegevens opgenomen.

Kenmerken bedrijvigheid Dordrecht
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In 2003 is in opdracht van Stadsontwikkeling door het SGB
onderzoek verricht naar het milieugedrag m.b.t. afvalscheiding
(glas, oud-papier en KCA). Dit heeft geleid tot een voorstel om
het aantal glasbollen in Dordrecht uit te breiden.
Bedrijven
Er zijn per 1-1-2005 4.175 bedrijfsvestigingen in Dordrecht,
waarbij 49.400 personen werkzaam zijn (werkzame personen die
12 uur of meer werkzaam zijn).
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Het eiland van Dordrecht betreft een gebied van 9945 ha,
waarvan 1992 ha binnenwater en 7953 ha land. Het landgebruik
is voor 34% stedelijk, voor 42% landbouw en voor 24% bos,
natuur en recreatie. Bij het stedelijk gebruik onderscheiden we
wonen, bedrijven, verkeer en bouwterrein.
De sector Landbouw is in Dordrecht met 51 vestigingen en 161
werkzame personen in Dordrecht weinig vertegenwoordigd. De
oppervlakte cultuurgrond is per 1-1-2002 ruim 2500 ha. Dit was
per 1-1-1995 nog 2700 ha. Binnen de landbouw ligt de nadruk
op de akkerbouwbedrijven (ongeveer 1750 ha). De overige 750
ha betreft deels graasdierbedrijven deels gecombineerde
bedrijven. De veestapel op het eiland van Dordrecht betreft
2667 stuks en bestaat uit 769 runderen en 1898 overige dieren
(schapen). Deze dieren zorgden voor 10.453 x 1000 kg dunne
mest en 1.735 kg vaste mest.
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Vergunningverlening en handhaving
De regulering en handhaving van de milieubelasting en het
beperken hiervan is een wettelijke provinciale of gemeentelijke
taak en is neergelegd in de Wet Milieubeheer. De Milieudienst
ZHZ is belast met de uitvoering hiervan.
Bij 80% van de Dordtse bedrijven is een adequate
milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer
aanwezig. Volgens planning zouden in 2003 55 vergunningen
verleend of geactualiseerd worden, daarvan zijn er ruim 20 niet
gerealiseerd, deels door onderbezetting, deels door tijdrovende
procedures.
Er zijn in 2005 door de Milieudienst 893 controles uitgevoerd.
Het betreft integrale controles, hercontroles en meldingen
AMvB’s. Het betreft 21% van de bedrijven die in het kader van
de Wet Milieubeheer vergunningplichtig zijn. Van de 61
risicorelevante bedrijven werden er 57 gecontroleerd. De reden
dat niet alle risicorelevante bedrijven zijn gecontroleerd is een
tekort aan capaciteit. De 2 bedrijven die vallen onder de BRZO
en waar de gemeente het bevoegd gezag is (zie externe
veiligheid) worden jaarlijks geïnspecteerd.
Milieuzorg
De Stichting Collusie geeft energie- en milieuadviezen aan het
midden- en kleinbedrijf. In Dordrecht gaat het om ruim 1800
bedrijven. In de periode 1-7-1999 tot en met 30-6-2001 werden
274 adviezen uitgebracht, in de periode 1-7-2001 tot en met
30-6-2003 356 adviezen. In totaal is daarmee 35% van de
bedrijven door de Stichting geadviseerd. In de loop van 2005 is
de Stichting Collusie opgeheven.
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Bijlage 1: Geraadpleegde bronnen en beleidsnota’s
(periode 1-1-2004 tot en met 1-1-2006)
Algemeen
Gemeente Dordrecht

Milieubeleidsplan
Dordrecht 2005-2010

Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Milieuprogramma 2005 en
Milieuprogramma 2006

Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Milieujaarverslag 2004 en
Milieujaarverslag 2005

Gemeente Dordrecht
Sociaal Geografisch Bureau

Leefbaarheid en veiligheid
in Dordrecht 2003
Leefbaarheid en veiligheid
in Dordrecht 2005

Provincie Zuid-Holland

Milieubelevingsonderzoek
2005

Bodem
Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Totaalbeeld
Bodemverontreining in
Dordrecht 2005

Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Meerjaren
Uitvoeringsprogramma
Bodemsanering
2005/2009

Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Actualisatie uitvoering
bodemsaneringsprogramma 2003-2005

Lucht/stank
Milieudienst ZHZ

Rapportage luchtkwaliteit
2005 Dordrecht

Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Luchtkwaliteitsplan 20042010

Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Plan van aanpak Luchtkwaliteit 2005
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Stichting Natuur en Milieu

Wat doet uw gemeente
aan schone lucht?, 2006

Externe veiligheid
Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Voortgangsrapportage
externe veiligheid in
Dordrecht

TNO Delft

Veiligheidsstudie
spoorzône
Dordrecht/Zwijndrecht
TNO-rapport R 2004/104

Ministerie VROM

Inventarisatie van BRZObedrijven

Groen en ecologie
Gemeente Dordrecht
Stadswerken

Nota Parken

Gemeente Dordrecht
Stadswerken

Nota bestrijding onkruid op
verharding

Gemeente Dordrecht
Stadswerken

Sectorjaarverslag 2005

Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Uitvoeringsprogramma
Stedelijke
Ecologische Structuur
Dordrecht 2005-2010

Provincie Zuid Holland

Staat van de natuur 2002

Natuur-Wetenschappelijk
Centrum

Staat van de Natuur 2004

Natuur-Wetenschappelijk
Centrum

Paddenoverzetproject op
de Rijksstraatweg te
Dordrecht, diverse jaren
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Gemeente Dordrecht
Sociaal Geografisch Bureau

Klanttevredenheidsonderzoek groenvoorzieningen
Dordrecht 2003

Klimaat
Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Nota Klimaatbeleid
beleidsdeel

Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Nota Klimaatbeleid
uitvoeringsddeel

Gemeente Dordrecht

Eerste
Voortgangsrapportage
Nota Klimaatbeleid 20042007

Gemeente Dordrecht
Stadswerken

Gemeentelijk
Rioleringsplan III
2001-2005

Gemeente Dordrecht
Sociaal Geografisch Bureau

Bekendheid en waardering
project
Waterzigt op Weizigt

Duurzaam bouwen
Gemeente Dordrecht
Gemeente Dordrecht

Stadsontwikkeling
Gemeente Dordrecht

Grootschalige windenergie

Verkeer
Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Afval
Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Nota Afvalbeleid 20012005

Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Programma Afvalbeleid
2002/2003

Gemeente Dordrecht
Stadsontwikkeling

Afvalstoffenverordening

Netwerk

Gemeentelijke
Afvalmonitor 2002

Gemeente Dordrecht
Sociaal Geografisch Bureau

Gebruik toegangssysteem
ondergrondse containers

Gemeente Dordrecht
Sociaal Geografisch Bureau

Afvalscheiding:
medewerking en
verbeteringen

Water
Gemeente Dordrecht
Stadswerken,
Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden en
Waterschap de Groote Waard
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Stedelijk Waterplan
Dordrecht,
bestaande uit:
Verkenningennota 2002,
Visienota 2002 en
Maatregelenplan 20032007

Evaluatie woningbouw
Dordrecht 2004
Evaluatie utiliteitsbouw
Dordrecht
Mobiliteitsplan Dordrecht,
Beleidsvoornemen
Mobiliteitsplan Dordrecht,
Uitvoeringsagenda en
monitoring

Inwoners en bedrijven
Gemeente Dordrecht
Sociaal Geografisch Bureau

Dordt op z’n droogst
Dordrecht, diverse jaren

Gemeente Dordrecht
Sociaal Geografisch Bureau

Dit is Dordt
Dordrecht, 2004

COS

Duurzaamheidsspiegel
Dordrecht 2005
(website: www.duurzaamheidsmeter.nl)

Bureau Drechtsteden,
Milieudienst ZHZ

Monitor 2004 milieu- en
leefomgevingskwaliteit
Drechtsteden

Gemeente Dordrecht

Integraal
handhavingsprogramma
Veiligheid 2005
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