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Het werk van DCMR werd in 2020 sterk beïnvloed door de coronamaat-
regelen. We hebben alles op alles gezet om onze taken, als vergunning-
verlening, toezicht en handhaving en advies over ruimtelijke plannen en 
duurzaamheid, goed te blijven uitvoeren. In korte tijd hebben we nieuwe 
werkwijzen ontwikkeld. Video inspecties. Toezicht op afstand. De inzet 
van drones. Onze participanten en andere samenwerkingspartners 
dank ik voor hun flexibele opstelling in deze bijzondere tijd. Samen 
hebben we dit voor elkaar gekregen. In 2020 is – in overleg met de 
participanten – een nieuw meerjarenprogramma vastgesteld. Daarin 
zijn dertien focuspunten benoemd op het gebied van leefbaarheid, 
gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, waarvoor DCMR zich de 
komende jaren extra zal inzetten.

Leefbaarheid
Gemeenten staan voor grote opgaven zoals de energietransitie en woningbouw. Met een reeds hoge 
bevolkingsdichtheid en een sterke concentratie van bedrijven kan er druk komen te staan op de leefkwaliteit.

Meldingen 
Onze meldkamer registreert 24/7 meldingen 
van bewoners over overlast die veroorzaakt 
wordt door bedrijven. We nemen overlastmel-
dingen aan, zoeken naar de oorzaak en nemen 
maatregelen om de overlast te beëindigen. 
Meldingen over vliegverkeer nemen we aan en 
analyseren we jaarlijks in een rapportage, in 
opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep 
Rotterdam The Hague Airport.

Advies
Ook adviseren we de gemeente bij het 
opstellen en toetsen van beleid en bij 
bouwplannen en ruimtelijke projecten. 

Gezondheid
Elke verbetering op het gebied van milieukwaliteit is 
winst voor de gezondheid van de mens. Daarom zijn 
onze activiteiten gericht op het regionaal verbeteren 
van de kwaliteit van lucht, bodem en afvalwater, het 
terugbrengen van zeer zorgwekkende stoffen, afval 
en geluidhinder en toezicht op asbestverwijdering.
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MILIEUMELDINGEN
in totaal 283

243
17 unieke melders met
312 meldingen in totaal

Stank

28 12

Woningbouw nabij A16, diverse locaties in 
buitengebied, Rivieroevers en Centrum Oost.

Wegverkeerslawaai en 
inpassing woningbouw.

Advies geluid en advies 
nulstapadvies m.e.r.

Afgekeurd

260 Beoordeelde sloopmeldingenASBESTTOEZICHT

Goedgekeurd

231 29

Ridderkerk

• Toezicht vond plaats bij 18 asbestsaneringen, bij 5 
 daarvan werden overtredingen geconstateerd.
• Woningcorporaties en branchevereniging 
 Aedes zijn geïnformeerd over problemen 
 met asbesthoudende lijm.
• Deskundige via asbesttelefoon is 20 keer 
 geraadpleegd door burgers en bedrijven.



Toezicht in coronatijd
DCMR heeft haar toezichttaak aangepast aan de geldende  
coronaregels en de gemeente daarover geïnformeerd. 
In eerste lockdown: geen fysieke controles, wel controle 
onbemenste tankstations en gebiedsinventarisaties. 
Voorval onderzoek alleen buiten. Ontwikkeling en 
toepassen van toezicht op afstand. Bij landelijke versoepe-
lingen naast toezicht op afstand ook fysiek toezicht.
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Overige taken
programma

bedrijven

Financiën
De overgebleven middelen zijn naar het zogenaamde 
voorschot gegaan. Eventuele extra benodigde uitgaven 
in de toekomst kunnen daaruit gefinancierd worden.

Meer informatie  
DCMR: Wilco Lindenberg, 010 246 8008
Gemeente Ridderkerk: Alex Kazen en Jaap Jan Leeuwenburgh

€ 203.400
1.646 uur

€117.600
1.105 uur

€ 487.300
4.598 uur

€ 90.300
829 uur

€ 207.800
1.681 uur

€ 120.900
1.073 uur

€ 485.400
4.597 uur

€ 76.300
680 uur

Programma
gebieden

Toezicht en
handhaving

Reguleren

Totalen € 882.800
8.027 uur

GerealiseerdGepland

€ 906.200
8.181 uur

Ridderkerk

Veiligheid
Het is essentieel dat inwoners op veilige afstand wonen van 
bedrijven die mogelijk veiligheidsrisco’s met zich meebrengen. 
In de gemeente zijn 19 bedrijven vergunningplichtig.

REGULEREN
We passen de 
voorschriften aan 
op actuele wet- 
en regelgeving.

HANDHAVING
Als een bedrijf een 
overtreding niet 
tijdig ongedaan 
maakt, leggen we 
sancties op.
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Proces verbaal

Sanctie (bestuurlijk)

CONTROLES  OP
VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN

Aantal 
bedrijven

Gecon-
troleerd

In orde

Overtreding

316 312 107 54 14 214

Tank-
stations

4

Op- en overslag
gevaarlijke stoffen

4

Groot- en
Detailhandel

47

Overige
dienstverlening

33

(Glas)tuinbouw

7

Motorvoertuigen
/ -herstel

25

PREVENTIEVE CONTROLES IN AANTAL BRANCHES
We controleren of de bedrijven actuele wet- en regelgeving naleven.
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Melding activiteitenbesluit

Maatwerkvoorschrift

Omgevingsvergunning

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een belangrijke maatschappelijke opgave. 

Energiebesparingsplicht
Bedrijven met een relevant energieverbruik hebben een 
energiebesparingsplicht. Druk vanuit toezicht stimuleert 
bedrijven in actie te komen. In Ridderkerk valt de meeste 
energiewinst te behalen bij bedrijfshallen.

Bedrijven die zich nog 
niet hebben gemeld*

Opbrengst energiebesparing is vergelijkbaar met ongeveer 24 ha zonneweiden

Aangemelde bedrijven 
volgens landelijke data

*Schatting gebaseerd op algoritme omdat DCMR niet het energieverbruik van alle bedrijven weet.
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