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Het digitale overleg over de vliegenoverlast op Heijplaat met gedeputeerde Meindert Stolk
en ambtenaren van de Provincie Zuid Holland, de gemeente Rotterdam, DCMR Milieudienst
Rijnmond (DCMR) en het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) wordt door dertien
bewoners bijgewoond. Ook zijn twee vertegenwoordigers van het bedrijf PreZero aanwezig.

Waarom is het toch zo moeilijk om het vliegenprobleem op Heijplaat op te lossen? Het
probleem is dat voor overlast van vliegen tot nu toe in Nederland geen regels bestaan, zoals
dat bijvoorbeeld bij geluid wel het geval is. De rechter wil een onafhankelijke toets/norm om
vast te kunnen stellen of er sprake is van overlast. Tot die tijd is het heel moeilijk, zo niet
onmogelijk, om op te treden.

Drie onderzoeken in 2021
Het KAD heeft het afgelopen ‘vliegenseizoen’ drie onderzoeken uitgevoerd:
1. Een monitoringsonderzoek, een onderzoek naar het aantal vliegen op Heijplaat;
2. Een normstellingsonderzoek, een onderzoek om objectief vast te stellen en vast te
leggen wat een aanvaardbaar niveau van vliegen is;
3. Onderzoek naar de ontwikkeling van vliegen in het PMD (bron-)materiaal, uitgevoerd
bij PreZero.
Resultaten onderzoeken
De geografische verspreiding van vliegen geeft in het onderzoek van 2021 hetzelfde beeld als
de voorgaande jaren: hoe dichter bij PreZero, des te groter de aantallen vliegen. Verder kan
geconcludeerd worden dat op Heijplaat het dubbele aantal vliegen gevangen wordt ten
opzichte van andere, vergelijkbare stadswijken in Rotterdam en er in het PMD-materiaal op
zeer grote schaal ontwikkeling plaatsvindt van vliegen.
Tijdens het overleg, presenteerde het KAD de resultaten.

Reactie van het Vliegenteam
Het Vliegenteam van Heijplaat trekt al jaren met diverse overheidsinstanties op in de strijd
tegen de vliegenoverlast. Het Vliegenteam is blij dat nu duidelijk is waar de overlast vandaan
komt en dankt een ieder voor alle inspanningen. Hoewel het Vliegenteam het jammer vindt
dat de vergunning van PreZero tot nu toe door de rechter niet scherper is gesteld, is de
bestaande vergunning iets wat destijds voldeed en niet met terugwerkende kracht te
veranderen is.

Reactie van gedeputeerde Meindert Stolk
Gedeputeerde Meindert Stolk vindt het spijtig dat hij de bewoners niet live kan ontmoeten en
zegt toe dat, zodra het kan, hij een werkbezoek aan Heijplaat zal brengen. Hij vindt het
vervelend dat de bewoners overlast ervaren. Voor de overheid is dit een weerbarstig dossier,
het is lastig sturen zonder (juridische) houvast. Hij bedankt de bewoners voor hun
constructieve houding.

Vervolgstappen

Provincie en DCMR
De gedeputeerde zegt toe dat het monitoringsonderzoek doorgaat en dat de provincie het
gesprek aan gaat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de rijksoverheid over de
inzameling van PMD én over het stellen van normen en de noodzaak van regelgeving.
Kortom: de provincie blijft zich sterk maken om het vliegenprobleem op te lossen. Op verzoek
van de bewoners zal er contact opgenomen worden met andere provincies/milieudiensten
om te kijken of er elders in het land vergelijkbare situaties zijn met vliegenoverlast in de buurt
van PMD-verwerkende installaties.

PreZero
PreZero wil graag in gesprek blijven en geeft aan die norm nodig te hebben om te kunnen
bepalen welke maatregelen effect zullen hebben. Ondertussen zijn en worden er bij PreZero
diverse maatregelen genomen om overlast tegen te gaan.

Gemeente Rotterdam
Wethouder Karremans kon ivm andere verplichtingen helaas niet bij dit overleg aanschuiven.
Hij laat weten dat hij het betreurt dat ondanks alle inspanningen de inwoners van Heijplaat
nog steeds hinder ondervinden van vliegen. Toch ziet hij dat er steeds meer duidelijkheid
komt over de oorzaak van de overlast en hij hoopt dat er in de nabije toekomst stappen gezet
kunnen worden. Hij prijst de inwoners van Heijplaat voor hun geduld en constructieve
bijdrage, zoals hun deelname binnen het Vliegenteam en het inleveren van vliegenmonsters.
Hoewel de provincie het bevoegd gezag is, vindt hij het van groot belang dat ook de
gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk, goed aangehaakt blijft op dit dossier. Hij blijft de
ontwikkelingen dan ook met veel interesse volgen en heeft Stadsbeheer gevraagd hem
periodiek en bij nieuwe ontwikkelingen te informeren.

