
Wilt u geïnformeerd worden over de 
resultaten van de vliegenonderzoeken, het 
juridisch proces, de aanpak van de overlast 
in 2022 en een blik op de verdere aanpak? 

Donderdag 8 december van 20.00 uur tot 21.30 uur 

organiseren gemeente Rotterdam, DCMR en provin-

cie Zuid-Holland een informatiebijeenkomst over de 

vliegenonderzoeken die in 2022 zijn uitgevoerd in De 

Huiskamer 2.0 op Heijplaat. Het KAD presenteert de 

resultaten van de onderzoeken en geeft hier verdere 

toelichting op. Ook de nieuwe directeur Toezicht en 

Handhaving Nienke de Wilde van DCMR is aanwezig 

om met u in gesprek te gaan. U bent van harte wel-

kom. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. 

We maken een kort verslag van de bijeenkomst dat u 

na de bijeenkomst kunt lezen op 

www.heijplaatonline.com en op de website van DCMR 

onder dossiers, dossier Heijplaat. 

Wij hopen u op 8 december vanaf 20:00 
aanstaande te ontmoeten.

UITNODIGING INFORMATIE-
BIJEENKOMST 8 DECEMBER

Ook in 2022 werken DCMR Milieudienst Rijnmond, provincie Zuid-Holland en gemeente 
Rotterdam samen om de vliegenoverlast aan te pakken en tot een acceptabel niveau 
te brengen. Net als voorgaande jaren doen zij dit samen met het Vliegenteam en het 
Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over 
de resultaten van de vliegenonderzoeken, het juridisch 
proces en de aandacht voor de afvalinzamelingsketen. 

HEIJPLAAT NIEUWSBRIEF
VERDER WERKEN AAN DE 
AANPAK VAN VLIEGEN-
OVERLAST OP HEIJPLAAT

 De samenwerkende partijen werkten ook dit 
jaar verder aan de aanpak van vliegenoverlast 
met onder andere weer twee vliegenonderzoeken. 
DCMR houdt als regisseur de uitvoering van alle 
activiteiten strak in de gaten. Zo blijven partijen 
ook, net als vorig jaar, in gesprek met de plastic, 
metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD)-
afvalverwerker, N+P Group, gevestigd aan de 
Waalhavenweg op Heijplaat, over de overlast 
en over maatregelen. Gemeente Rotterdam 

blijft lokaal ook werken aan het voorkomen van 
vliegenoverlast. De gemeente zorgt 
samen met woningcorporatie Woonbron 
dat de straatkolken schoon worden gemaakt, 
zodat de kans op materiaal dat de vliegen 
aantrekt minimaal is. Daarnaast leegt de 
afdeling stadsbeheer in de zomer bij extra hoge 
temperaturen of als er meer meldingen binnen 
komen de afvalbakken vaker.

SAMENWERKEN

Bevat uitnodiging voor de informatiebijeenkomst op donderdag 8 december!

Vragen?
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, dan kunt u 

contact opnemen met het communicatieteam van 

DCMR op telefoonnummer 010 – 246 84 53 of 

e-mailen naar communicatie@dcmr.nl.

Maatregelen eerder in de afvalketen

Op de bewonersbijeenkomst vorig jaar december is 

door gedeputeerde Meindert Stolk toegezegd te kijken 

wat er eerder in de afvalketen aan maatregelen geno-

men kunnen worden. Het PMD-afval dat op Heijplaat 

verwerkt wordt, is afkomstig van 29 gemeenten uit 

West- en Midden-Nederland die geheel volgens de 

regelgeving het afval aanleveren aan het bedrijf. 

Al deze gemeenten zijn aangeschreven en gewezen 

op de vliegenoverlast die veroorzaakt wordt door ‘hun’ 

afval. Zij zijn gevraagd om het afval zo schoon en zo 

snel mogelijk aan te leveren, omdat dit twee factoren 

zijn die grote invloed hebben op het aantal vliegen dat 

uiteindelijk op Heijplaat terecht komt. 

De concrete respons op de brief viel helaas tegen, 

maar heeft wel voor alle betrokkenen voor meer 

bewustwording gezorgd. 

Landelijke normstelling; hoeveel vliegen is normaal

Een andere toezegging die door de gedeputeerde is 

gedaan op de bewonersbijeenkomsten is om met het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te gaan 

onderzoeken hoe normstelling voor de vliegenoverlast 

in wetgeving kan worden opgenomen. Het gesprek 

met het ministerie is hierover inmiddels gestart en 

de juridische mogelijkheden worden onderzocht. 

Hierin wordt ook de recente uitspraak van de

rechtbank in Den Haag, in deze nieuwsbrief 

samengevat, meegenomen.



De vliegenonderzoeken, het onderzoek op Heijplaat 

en dat in de andere wijken in Rotterdam, zijn begin 

april gestart. Beide onderzoeken zijn opgezet om 

te kunnen bepalen wat de populatie vliegen is en 

of genomen maatregelen helpen. Het onderzoek

in de andere wijken is nog steeds belangrijk, 

omdat we een norm proberen te ontwikkelen: 

hoeveel vliegen is normaal? De onderzoeken

liepen tot oktober 2022.

Het onderzoek in 2022 is verder 

uitgebreid met:

•  Vliegenvallen geplaatst tussen 450-700m van 

N+P. In de opzet van het monitoringssysteem 

van de voorgaande jaren waren geen vallen 

aanwezig in de straal van ca. 450 tot 700 meter 

van N+P. Uit de resultaten van 2021 bleek dat 

de grens van de invloedssfeer van de vliegen 

afkomstig van het bedrijf, zich vermoedelijk 

ergens in deze straal bevindt. In 2022 zijn er bin-

nen deze straal daarom vliegenvallen geplaatst.

•  Onderzoek naar andere lokstoffen specifiek voor 

kamervlieg. De gehanteerde meetmethode is 

zeer geschikt gebleken voor de monitoring van 

de aas- en vleesvliegen. De kamervlieg laat  

zich minder goed vangen met deze methode. 

Doordat in alle monitoringssystemen van 

dezelfde methode wordt uitgegaan, kunnen 

gegevens wel met elkaar worden vergeleken.  

Er is in 2022 onderzoek gedaan naar een  

eventueel beter werkende methode om  

kamervliegen te kunnen monitoren. 

Belangrijkste conclusies onderzoek 2022 

Er zijn in 2022 meer vliegen gemonitord in zowel 

de andere wijken van Rotterdam als op Heijplaat 

ten opzichte van 2021. 

Door de afwijkende weersomstandigheden in 2021 

kan 2022 niet worden vergeleken met dat jaar. 2022 

kan wel worden vergeleken met 2019 en 2020 omdat 

de weersomstandigheden toen vergelijkbaar waren. 

Er zijn minder vliegen gemonitord in 2022 

dan in het vergelijkbare 2020, wat een positieve 

ontwikkeling lijkt te zijn. Wel zijn ook dit jaar op 

Heijplaat zowel meer kamervliegen als aas-/ vlees-

vliegen gevangen dan in de vergelijkbare woonwij-

ken in Rotterdam. De geografische verspreiding van 

kamervliegen en aas-/vleesvliegen laat hetzelfde 

beeld zien als voorgaande jaren. Hoe dichter bij N+P, 

hoe groter de aantallen vliegen.

TWEE VLIEGENONDERZOEKEN

Zoals al eerder is gecommuniceerd, heeft DCMR de 

vergunning van N+P in 2020 aangepast. In deze ver-

gunning staat specifiek en concreet aangegeven wat 

N+P moet doen om de ontwikkeling en verspreiding 

van vliegen zo veel mogelijk te voorkomen. Ook is in 

2020 een dwangsom aan het bedrijf opgelegd. Hierin 

staat dat het bedrijf een geldboete moet betalen als, 

in verhouding met andere wijken, er te veel vliegen 

op Heijplaat zijn. Hiervoor zijn de onderzoeken zo 

belangrijk. Tegen deze aangepaste vergunning en 

tegen de opgelegde dwangsom heeft N+P bezwaar 

gemaakt bij de rechtbank. Het bedrijf is het met 

beide zaken niet eens. De rechtbank Den Haag 

heeft op vrijdag 21 oktober uitspraak gedaan 

in beide zaken. We hebben de uitspraak 

hieronder samengevat.

Het bedrijf N+P hoofdoorzaak vliegenoverlast

De rechtbank volgt de conclusies van het KAD dat op 

Heijplaat structureel veel grotere aantallen vliegen zijn 

dan in andere stadsdelen in Rotterdam. De rechtbank 

deelt verder de conclusie van de provincie Zuid-Holland 

en DCMR dat de bewoners hiervan overlast ondervinden 

en dat N+P de hoofdoorzaak is van deze overlast.

Aangepaste vergunningvoorschriften 

grotendeels in stand gebleven 

De aangepaste vergunningvoorschriften blijven gro-

tendeels in stand. Dit betekent onder andere dat N+P 

een bestrijdings- en preventieplan ter goedkeuring bij 

de provincie moet indienen, dat overslag tussen wal 

en duwbak in de zomer niet meer is toegestaan en dat 

containers met afval die buiten staan volledig afgedekt 

moeten zijn. Het voorschrift dat overlast buiten het 

bedrijfsterrein door onder meer vliegen moet worden 

voorkomen is niet in stand gebleven. De rechtbank 

vindt dit voorschrift te rechtsonzeker.

Dwangsom niet in stand gebleven

De rechtbank vindt ook de aan N+P opgelegde 

last onder dwangsom te rechtsonzeker. Deze last 

onder dwangsom is onder meer daarom niet in 

stand gebleven. 

Vervolgstappen
De samenwerkende partijen bekijken nu onder andere op grond van de uitspraak 
en op grond van de resultaten uit de vliegenonderzoeken wat de vervolgstappen en 
de aanpak voor 2023 moeten zijn. Tijdens de informatiebijeenkomst op 8 december
kunnen we daar meer over vertellen.

Vergunning verleend aan N+P voor ingebruikname 

geurverwijderingsinstallatie 

Voor het tegengaan van geuroverlast deed N+P meer-

dere investeringen. Ook draaide het bedrijf een proef 

met een installatie met koolfilter. De werking bleek 

goed. Om deze installatie formeel in bedrijf te houden, 

heeft het bedrijf in maart 2022 een vergunningaanvraag 

ingediend bij DCMR. 

Deze omgevingsvergunning voor de ingebruikname van 

deze geurverwijderingsinstallatie en de wijziging van 

de geldende geluid- en geurvoorschriften is inmiddels 

verleend op 9 september 2022. Uitgangspunt nu is dat 

er geen geur waarneembaar mag zijn bij de woningen 

als gevolg van de activiteiten door N+P. Als dit wel het 

geval is, dan kan dit worden gemeld bij DCMR. DCMR 

kan daarop handhaven.

Mogelijk aanvraag revisievergunning door 

N+P voor uitbreiding 

N+P Group heeft het voornemen om de locatie op 

Heijplaat uit te breiden met een productielijn voor 

subcoal (alternatieve brandstof) en een extra opslag-

loods voor PMD. De verwachting is dat N+P Group voor 

deze uitbreiding en voor de algehele actualisatie van de 

vergunning in december 2022 een revisievergunning zal 

aanvragen bij DCMR.

Ongedierte

Ongedierte

Ongedierte

Uitspraak rechtbank Den Haag samengevat


