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Het RIVM publiceerde in 2019 een bericht dat de levensverwachting 
sinds 1980 in Nederland met 6 jaar is gestegen door schonere lucht. 
Milieumaatregelen zijn goede investeringen. De DCMR droeg hier in 
2019 aan bij door het verlenen van vergunningen, uitvoeren van 
inspecties en waar nodig handhavend op te treden. Dat is goed voor de 
gezondheid en welbevinden van onze burgers en maakt gebiedsontwik-
keling mogelijk. In onze adviezen aan gemeenten blijft het keer op keer 
zoeken naar de beste aanpak om bijvoorbeeld woningen te bouwen en 
bedrijfsterreinen te ontwikkelen. Het gaat goed met onze leefomgeving, 
maar het moet nog beter. Natuur, klimaat en zeer zorgwekkende stoffen 
zijn thema’s waar nog veel inspanningen nodig zijn. In een goede 
samenwerking met onze opdrachtgevers werken we aan de oplossin-
gen. Het verleden heeft geleerd dat dit mogelijk is en waarde toevoegt 
voor gemeenten en hun inwoners en bedrijven.

Toezichtslab
Effectiever en slimmer werken. In 2019 
werken we aan 80 projecten om het 
toezicht effectiever en slimmer te maken. 
Enkele voorbeelden:
 
 
Sportwaaier
Informatiewaaier over 
relevante milieuthema’s voor 
buitensportverenigingen

Digitale zelfchecklists
Veel gemaakte overtredingen 
voorkomen en bedrijven 
informeren

Tabelbrief
Bedrijven beter handelings-
perspectief bieden door 
overzichtelijke aanschrijvingen

Asbesttool
Planningstool risico-
gestuurd toezicht.

*Aantal unieke melders

Milieumeldingen
Onze meldkamer registreert 24/7 meldingen van bewoners over overlast die veroorzaakt wordt door bedrijven. 
We nemen overlastmeldingen aan, zoeken naar de oorzaak en nemen maatregelen om de overlast te beëindigen.

Preventieve controles in aantal branches
Is er tijdens een controle sprake van overtredingen van milieuregels, ontvangt het 
bezochte bedrijf een brief met een overzicht van de overtredingen en de termijn 
waarop alles in orde moet zijn. We controleren vervolgens ook of dit is gebeurd.

Aantal bedrijven Gecontroleerd

In orde

Overtreding

31 89

31%

Horeca

13

119

Bouw- en
houtbedrijven

11

337

Groot- en
Detailhandel

8

518

Vliegverkeer OverigLawaai
Totaal aantal 
milieumeldingen

138321 (23*)

Stank

37 22

55

Metaalelectro

15

108

Motorvoertuigen
/ -herstel

31

Ridderkerk



Financiën
De overgebleven middelen zijn naar het zogenaamde 
voorschot gegaan. Eventuele extra benodigde uitgaven 
in de toekomst kunnen daaruit gefinancierd worden.
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Preventief versus repressief toezicht
Repressief toezicht is de afhandeling van milieumeldingen, 
nacontroles en handhaving. 

Handhaving
Wanneer blijkt dat een bedrijf een overtreding niet tijdig 
ongedaan maakt, zijn we genoodzaakt sancties op te leggen.

Regulering
Sommige milieubelastende bedrijven zijn vergunningplichtig. Deze vergunning 
maken wij. De meeste bedrijven kunnen volstaan met een melding, waarna ze 
aan algemene voorschriften moeten voldoen. Soms zijn voor milieuaspecten 
extra regels nodig in de vorm van een maatwerkbesluit.

Omgevingswet in 2019
Wij bereiden ons met de gemeenten en de provincie 
voor op de Omgevingswet. Belangrijke mijlpalen:

Impactanalyse
gereed

Start opleidingstraject Handreiking bij 
de Bruidsschat

Start aanpassingen
processen en systemen

Start verkennende 
sessies gemeenten

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Ruimtelijke ordening
Wij adviseren uw gemeente bij bouwplannen, ruimtelijke projecten en bij het 
opstellen en toetsen van beleid. Onder andere bij: Noordenweg 24, Omgevings-
plan (pilot) Bedrijventerrein Dondersloot, De Nes, Actieplan luchtkwaliteit, 
Actieplan Geluid. Ook middels stationering DCMR medewerker. 

Ridderkerk

26%

74%

Repressief
€ 99.300

Preventief
€ 278.100

0

4

0

7

Meer informatie  
Accountmanagement DCMR: Wilco Lindenberg, 010 246 8665
Milieucontactpersonen gemeente Ridderkerk: Alex Kazen en Jaap Jan Leeuwenburgh

€ 205.200
1.649 uur

€ 104.300
959 uur

€ 498.600
4.901 uur

€ 59.300
543 uur

€ 180.000
1.429 uur

€ 98.700
964 uur

€ 470.600
4.653 uur

€ 60.700
576 uur

Programma
gebieden

Toezicht en
handhaving

Reguleren

Totalen € 810.000
7.622 uur

GerealiseerdGepland

Overige taken
programma

bedrijven

€ 867.400
8.052 uur

41

3

0

Behandeling melding activiteitenbesluit

Maatwerkvoorschrift

Omgevingsvergunning

Bestuurlijk strafbeschikking milieu BSB-M

Handhavingsbesluit

Proces verbaal

Sanctie (bestuurlijk)

Ridderkerk

Regio gemiddelde 

27%

73%

18

8

1

3

3

Beoordeling GRO Bestemmingsplan

Bestuurlijk advies

(Wabo) indieningsvereiste toets milieu-
deel bij bouwdeel omgevingsvergunning

Advies en toetsing milieuthema's bij
RO-vraagstukken Regiogemeenten

Nulstapadvies MER intern;
Vormvrije m.e.r.-beoordeling derden

Naar een data gedreven organisatie
Bij de uitvoering van onze taken nemen data een steeds 
belangrijkere plaats in. Een voorbeeld hiervan is het 
luchtkwaliteit burgermeetproject voor NO2 (stikstofdioxide).

Ridder-
kerk

De jaargemiddelde grens-
waarde van NO2 is 40 µg/m3

Meetpunten
 In de wijk
 Drukke weg

NO2 (µg/m3)
 < 14
 14 - 28
 28 - 32
 32 - 36
 36 - 40
 40 - 44
 > 44


