HEIJPLAAT NIEUWSBRIEF:
VERDER WERKEN AAN DE AANPAK VAN
VLIEGENOVERLAST OP HEIJPLAAT
Ook in 2022 maken DCMR Milieudienst Rijnmond,

vliegenoverlast. Belangrijk is ook dat de opruimplicht

provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam

hondenpoep wordt nageleefd.

zich hard en zetten alle mogelijke acties in om de

Onderzoek op Heijplaat

Het KAD gebruikt op Heijplaat 19 vliegenvallen. De gevangen vliegen worden elke week op soort
en aantal geanalyseerd in een laboratorium. Het onderzoek wordt grotendeels uitgevoerd volgens

vliegenoverlast aan te pakken. Net als voorgaande

Uitspraak van de rechter

dezelfde meetmethode als in 2021. We willen namelijk de nieuwe onderzoeksresultaten uit 2022

jaren doen zij dit samen met het Vliegenteam en het

Zoals al eerder is gecommuniceerd, heeft DCMR de

kunnen vergelijken met die uit voorgaande jaren. Ten opzichte van voorgaande jaren worden een

Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.

vergunning van N+P, op initiatief van de provincie, in

paar vallen verplaatst. Dit zijn de vallen die het verst van N+P hingen. Door deze dichterbij te

2020 aangepast. In deze vergunning staat specifiek

hangen, willen we een beter beeld krijgen van de opbouw van de populatie rondom N+P.

Op de informatiebijeenkomst ‘resultaten

en concreet aangegeven wat N+P moet doen om

vliegenonderzoeken’ van 9 december 2021 kwamen

de ontwikkeling en verspreiding van vliegen zo veel

een aantal punten naar voren, zoals vergelijkbare

mogelijk te voorkomen. Ook is in 2020 een dwangsom

casussen als Heijplaat in Nederland en een bezoek

aan het bedrijf opgelegd. Hierin staat dat het bedrijf

van gedeputeerde Meindert Stolk aan Heijplaat.

een geldboete moet betalen als, in verhouding met

In deze nieuwsbrief komen we hierop terug. Ook

andere wijken, er te veel vliegen op Heijplaat zijn.

vindt u hier meer informatie over onze aanpak, het

Hiervoor zijn de onderzoeken zo belangrijk.

juridisch proces, communicatie en aandacht voor

Tegen deze aangepaste vergunning en tegen de

keten afvalinzameling.

opgelegde dwangsom lopen juridische procedures.
N+P is het met beide zaken niet eens. Voor nu heeft

Samenwerken

de rechter de werking van zowel de aangepaste

De samenwerkende partijen werken verder aan de

vergunning als de dwangsom opgeschort.

aanpak van vliegenoverlast met onder andere weer

DCMR kan daarom op deze nieuwe regels niet

twee vliegenonderzoeken. DCMR houdt als regisseur

handhaven. En ook de dwangsom niet gebruiken als

de uitvoering van alle activiteiten strak in de gaten.

handhavingsmiddel.

Zo blijven partijen ook, net als vorig jaar, in

Het is voor beide zaken dus wachten op de uitspraak

gesprek met de plastic, metalen verpakkingen en

van de rechter. Het is nog niet bekend wanneer deze

drinkpakken (PMD)-afvalverwerker, nu N+P Group,

uitspraken zijn. DCMR doet hier navraag naar bij de

over de overlast en over maatregelen. N+P Group

rechter.

is sinds 2022 de nieuwe eigenaar van de PMDafvalverwerking. De rest van het bedrijf blijft PreZero.

Twee vliegenonderzoeken
Ook in 2022 vervolgen we het onderzoek op Heijplaat

Dit jaar gaan we ook de samenwerking met de

en dat in de andere wijken in Rotterdam. We zijn

nieuwe wijkraad van Heijplaat zoeken.

begin april gestart. Beide onderzoeken zijn opgezet
om te kunnen bepalen wat de populatie

Gemeente Rotterdam blijft lokaal ook werken aan

vliegen is en of genomen maatregelen helpen.

het voorkomen van vliegenoverlast. Zo heeft de

Het onderzoek in de andere wijken is nog steeds

gemeente eind maart de kolken in heel Heijplaat

belangrijk, omdat we een norm proberen te

extra schoongemaakt. Ook houdt de gemeenten

ontwikkelen: hoeveel vliegen is normaal? De

in de gaten of de afvalbakken en ondergrondse

onderzoeken lopen tot oktober 2022.

containers schoon zijn en dus geen bron worden van

Onderzoek in andere wijken

Het KAD gebruikt in andere wijken, net als in 2021 zo’n twintigtal vallen. Het onderzoek is hetzelfde
als dat op Heijplaat. Zo kan het KAD de gegevens vergelijken tussen een wijk met overlast en wijken
zonder overlast van vliegen. Dit onderzoek is in 2021 voor het eerst uitgevoerd. Door dit te herhalen
worden nu meer gegevens verzameld, wat nodig is voor de onderbouwing van de vliegennorm.

Digitaal inloopuurtje
Net als vorig jaar zullen wij via het Vliegenteam,

Geen vliegenmonsters thuis

Toezicht

ven, maar geen overlast bij woonbebouwing omdat deze ver

Bewoners hoeven dit jaar geen vliegenmonsternames meer te

Met een specifieke toezichtsstrategie die in 2021 door DCMR is

genoeg weg lag.

verzamelen. De vliegensoort waar op Heijplaat overlast door

opgesteld en in 2022 wordt vervolgd, streeft DCMR een zorgvul-

wordt ondervonden, is met de eerder genomen monsters dui-

dige behandeling van klachten na. De inspectieverslagen kun-

delijk geworden. En we hebben geen aanleiding om te veron-

nen van toegevoegde waarde zijn in de juridische procedures.

Vergunningaanvraag N+P
Voor het tegengaan van geuroverlast deed N+P meerdere

We willen u graag hartelijk bedanken voor uw medewerking in

investeringen. Ook draaide het bedrijf een proef met een in-

Ongedierte

Ongedierte

Lichtvervuiling

Lichtvervuiling

Lichtvervuiling

Lichtvervuiling

Lichtvervuiling

Lichtvervuiling

Lichtvervuiling

te verwachten in juli en december, over de aanpak en resultaten communiceren.
Hebt u tussentijds vragen, opmerkingen, ideeën over de aanpak, dan kunt u van-

derstellen dat de uitkomst anders zal zijn dan in 2020 en 2021.

voorgaande jaren.

Heijplaat Post, Heijplaat online, dcmr.nl en twee informatiebijeenkomsten,

Aanpak vliegenoverlast elders in Nederland

stallatie met koolfilter. De werking bleek goed en de installatie

Naar aanleiding van vragen van bewoners op de informatie-

draait nu zoals gewenst en stabiel. Er komt veel minder geur

bijeenkomst van 9 december 2021, heeft DCMR andere omge-

uit de sorteerhal. Het aantal meldingen van inwoners over

vingsdiensten gevraagd naar ervaringen met afvalbedrijven en

geuroverlast is aanzienlijk afgenomen.

vliegenoverlast. DCMR ontving hierop diverse reacties. Helaas

af mei een woensdag per maand tijdens een digitaal inloopuur terecht bij projectleider Gemma Rorai, DCMR. Op 11 mei en 15 juni van 19:00 -20:00 uur staat
zij u graag te woord. Nieuwe data communiceren wij via heijplaatonline.com

De vergaderlink voor het digitaal inloopuurtje is
op te vragen via communicatie@dcmr.nl

Van harte welkom!

Lichtvervuiling

is de ultieme oplossing nog door niemand aangedragen.

Om deze installatie formeel in bedrijf te houden, heeft het
bedrijf op 25 maart 2022 een vergunningaanvraag ingediend

Alphen aan de Rijn, Zuid-Holland

Ongedierte

bij DCMR.

Omgevingsdienst
Midden-Holland laat weten dat de
vlieLichtvervuiling
Lichtvervuiling
Lichtvervuiling

Lichtvervuiling

Aandacht voor afvalketen

genoverlast in Alphen aan de Rijn nog niet voorbij is. Een

Op grond van de aanvraag stelt DCMR een ontwerpbesluit op.

In 2021 is, naast de twee vliegenonderzoeken, ook het

composteerbedrijf en opslag van PMD bij een naastgelegen

Dit ontwerpbesluit wordt samen met de aanvraag zes weken

PMD-materiaal bij N+P onderzocht door het KAD. Uit dit

bedrijf worden gezien als vermoedelijke bron. Ondanks diverse

ter inzage gelegd. Dit zal naar verwachting medio 2022 zijn.

onderzoek bleek dat het binnenkomende PMD-materiaal veel

getroffen maatregelen en de betrokkenheid van het KAD is de

Iedereen kan dan een zienswijze indienen. Daarna stelt DCMR

Zo maakt u een melding van

vliegen (in verschillende ontwikkelingsstadia) bevat. DCMR

overlast voor omwonenden nog niet voorbij.

het definitief besluit op. Hiertegen is beroep mogelijk.

vliegenoverlast

heeft op grond van dit onderzoek de afvalketen in kaart ge-

Als u overlast ervaart van vliegen, meld dat dan bij

bracht om na te gaan of ingrijpen kan en waar dat zin heeft.

Brunssum en Stein, Limburg

DCMR, via website www.dcmr.nl/overlast-melden,

N+P blijkt PMD-afval te krijgen uit 29 gemeenten. Hoe dat

Limburg laat weten dat twee bedrijven, gelegen in Bruns-

onder optie ‘ik zie’, ongedierte. DCMR registreert

precies wordt ingezameld in een gemeente, mag een ge-

sum en Stein, met o.a. PMD-verwerking vliegenoverlast naar

deze meldingen en kan onderzoek doen naar

meente zelf bepalen. De provincie zoekt contact met deze 29

de omgeving veroorzaakten. Ook hier is het KAD betrokken

omliggende bedrijven. Vervolgens deelt DCMR de

gemeenten om hen te informeren over de situatie op Heijplaat.

geweest. Omdat de bedrijven met deze activiteiten zijn gestopt,

meldingen met de gemeente die deze meldingen ook

Doel daarbij is om de gemeenten er bewust van te maken dat

zijn er nagenoeg geen klachten meer over vliegenoverlast.

in de gaten houdt.

bepaalde aspecten/onderdelen van de huidige wijzen van inzamelen nadelen kent, in ieder geval voor bewoners op Heijplaat.

Nieuwdorp, Zeeland

Meer informatie

Ook in Nieuwdorp, in Zeeland, is jarenlang ernstige vliegen-

Op www.dcmr.nl vindt u meer informatie onder

overlast geweest. Er zijn diverse afvalbedrijven in de omge-

dossiers. Ook communiceren wij over de aanpak van

ving. Uit onderzoek van het KAD is geen bron aangewezen.

vliegenoverlast in Heijplaat Post, via heijplaatonline.

Vanaf 2018 is de vliegenoverlast gestopt, zonder duidelijk

com en informatiebijeenkomsten.

aanwijsbare reden. De betreffende afvalbedrijven zitten er nog.

Diverse reacties

Bezoek gedeputeerde provincie Zuid-Holland

DCMR ontving diverse andere reacties van andere omgevings-

Gedeputeerde Meindert Stolk van provincie Zuid-Holland zal in

diensten (Zwolle, Wijster, Heerenveen, Amsterdam). Hier werd

gesprek blijven met inwoners op Heijplaat over de situatie. Een

gezegd dat er wel een vliegenprobleem bij afvalbedrijven is

bezoek van de heer Stolk aan Heijplaat voor de zomer wordt op

geconstateerd, met soms klachten van omliggende bedrij-

dit moment gepland.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, dan kunt
u contact opnemen met het communicatieteam
van DCMR op telefoonnummer 010 246 8453 of via
e-mail communicatie@dcmr.nl.

