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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-757847692 DOS-2019-

0005994

Onderwerp

Overlast Heijplaat Rotterdam door afvalverwerker Suez

Advies

1. Vast te stellen de brief aan de burgemeester van Rotterdam, dhr. Aboutaleb, betreffende de

vliegen- en geuroverlast die bewoners van de wijk Heijplaat te Rotterdam ondervinden.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de burgemeester van Rotterdam,

dhr. Aboutaleb, betreffende de vliegen- en geuroverlast die bewoners van de wijk Heijplaat te

Rotterdam ondervinden.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de brief aan de Burgemeester

van Rotterdam toe te voegen dat deze een reactie is op de aan de Commissaris van de Koning

verzonden brief van 11 september die in het college aan de orde is geweest.

Bijlagen

GS-brief aan burgemeester Rotterdam over vliegen- en geuroverlast Heijplaat

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 24 november 2020 24 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

De Rotterdamse wijk Heijplaat ondervindt overlast van de werkzaamheden van nabijgelegen

afvalverwerker SUEZ, waarvoor uw college het bevoegd gezag is. Tot medio 2010 betroffen de

activiteiten van SUEZ met name het op- en overslaan en sorteren/bewerken van bouw- en

sloopafval en bedrijfsafvalstoffen. Vanaf dat moment is SUEZ zich meer gaan richten op de

inname en sortering van plastics; dit is gelegaliseerd in de vergunning. 

Vanaf 2015 is de inname en sortering van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en

drankpakken (PMD) de hoofdactiviteit geworden. Dit heeft vanaf 2015 geleid tot een toename van

het aantal klachten uit Heijplaat over geur- en vliegenoverlast. Deze overlast duurt dus al enkele

jaren voort en heeft al geleid tot handhavingstrajecten en de juridische trajecten die daar uit voort

zijn gekomen. Juridisch gezien is het een weerbarstig te reguleren materie gebleken, waardoor

trajecten langer dan gehoopt duren.

Op dit moment wordt een aanscherping van de vergunning voorbereid die binnen afzienbare

termijn ter visie gaat, zodat deze van kracht wordt voordat het nieuwe vliegenseizoen in het

voorjaar begint. Hierin zijn een aantal voorschriften in de vergunning opgenomen die er op gericht

zijn de vliegenoverlast te verminderen. De bewoners worden door de DCMR goed op de hoogte

gehouden van alle lopende trajecten. Bij de DCMR komen ook alle meldingen en klachten binnen,

die volgens het geldende protocol in behandeling worden genomen. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Daarnaast is vanuit gemeente Rotterdam ook aandacht voor het dossier vanwege het welzijn van

de inwoners van de wijk. De burgemeester is deze zomer op bezoek geweest en heeft de

bewoners beloofd dit dossier zijn persoonlijke aandacht te geven. Dit heeft onder andere geleid

tot een brief aan de Commissaris van de Koning waarbij gevraagd wordt om als bevoegd gezag

zo snel mogelijk te werken aan een oplossing van dit probleem en inzage te vragen in de

concept-ontwerpbeschikking betreffende de voorschriften over vliegenoverlast. 

Gedeputeerde Bom-Lemstra heeft op 17 september jl. ook een bezoek gebracht aan bewoners

van Heijplaat en heeft beloofd op korte termijn een plan van aanpak op te stellen waarin alle

acties worden benoemd die ingezet worden om de overlast naar een acceptabel niveau te

brengen. Dit plan wordt onder leiding van de DCMR in samenwerking met ons, de gemeente

Rotterdam en ondersteund door inhoudelijke experts, ontwikkeld. 

Daarnaast staat er een principe afspraak met Suez om ook daar het gesprek aan te gaan, maar

vanwege corona is er nog geen datum geprikt. Zodra het kan wordt deze actie weer opgepakt.

 

3 Proces

 

Hoewel de brief van de burgemeester geadresseerd is aan de Commissaris van de Koning, komt

het vast te stellen antwoord op deze brief van uw college. Dit omdat de bevoegdheden waar de

burgemeester in zijn brief aan refereert, belegd zijn bij uw college. 
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4 Participatie

 

Regelmatig is er vanuit de DCMR overleg met bewoners en worden bewonersavonden

georganiseerd in samenwerking met gemeente Rotterdam.

 

5 Communicatiestrategie

 

Deze brief wordt in afschrift gestuurd aan het bewonersplatform Wijplaat en het college van

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

 


