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Onderwerp

Vliegenoverlast Heijplaat 

 

Geachte heer Aboutaleb,  

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

In uw brief van 11 september 2020, ontvangen op 17 september 2020, aan de Commissaris van

de Koning  vraagt u aandacht voor de problematiek van de geur- en vliegenoverlast die de

bewoners van Heijplaat ondervinden door de nabijheid van afvalverwerkingsbedrijf Suez. Gezien

het belang van het onderwerp is deze brief in ons college aan de orde is geweest. Wij zijn als

vergunningverlenend en toezichthoudend bevoegd gezag voor dit bedrijf goed bekend met het

dossier en delen de zorgen zoals verwoord in bovengenoemde brief. 

Wij zijn ons zeer bewust van de problemen die spelen. Recent heeft gedeputeerde mevrouw

Bom-Lemstra, samen met de directeur van DCMR, enkele bewoners van Heijplaat bezocht om

persoonlijk te horen welke overlast zij ervaren en wat dat met hen doet. Hierbij was de gemeente

Rotterdam ook ambtelijk vertegenwoordigd. De gedeputeerde heeft hier toegelicht wat we, binnen

onze mogelijkheden, doen om de situatie te verbeteren. Tijdens dat gesprek hebben we met de

bewoners afgesproken dat we een plan van aanpak maken waarin alle lopende verbeteracties en

mogelijke toekomstige acties worden opgenomen. Hiervoor zal ook input van de bewoners

worden gevraagd. Op deze manier maken we inzichtelijk wat we doen binnen welke termijn,

zodat zij (en u) ons handelen kunnen volgen. Op ambtelijk niveau is uw organisatie ook betrokken

bij de ontwikkeling van dit plan van aanpak. De handhavings- en vergunningverlenende trajecten

die al lopen vinden uiteraard onverminderd doorgang.

Zoals u weet wordt op dit moment door de DCMR ook een ambtshalve aanpassing van de

vergunning van Suez voorbereidt om de vliegenoverlast tegen te gaan. Wij hebben de DCMR

verzocht om conform uw verzoek, de concept-ontwerpbeschikking toe te sturen aan u. Inzet is dat

de aangepaste vergunning van kracht is vóór het voorjaar van 2021, zodat de nieuwe

voorschriften in werking treden voordat het nieuwe insectenseizoen begint. Dit uiteraard onder

voorbehoud van mogelijke juridische procedures die over deze vergunningprocedure gevoerd

kunnen worden. De planning is om medio november de ontwerpbeschikking formeel ter visie te

leggen, zodat de definitieve beschikking nog voor het vliegenseizoen kan worden vastgesteld. 
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Wij waarderen uw betrokkenheid in dit dossier en wij nodigen u dan ook uit om samen met onze

gezamenlijke uitvoeringsdienst DCMR te blijven werken aan een zo spoedig mogelijke

beëindiging van de geur- en vliegenoverlast voor de bewoners van Heijplaat.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Afschrift aan:

- College van B&W Rotterdam 


