
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.

Terrasgeluid In Coronatijd
In coronatijd steeg het aantal overlastmeldingen over 
terrassen. 1.800 horecaondernemers ontvingen daarop een 
informatieblad met milieuregels die voor terrassen gelden.

STAAT VAN RIJNMOND
Het platform Staat van Rijnmond bundelt, 
bewerkt en presenteert data van en over 
de Rijnmondgemeenten op het gebied 
van het milieu en de leefomgeving. 

staatvanrijnmond.nl

NIEUW!

Rosita Thé
Directeur DCMR Milieudienst Rijnmond

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 
overlastmeldingen aan, zoeken naar de oorzaak en nemen 
maatregelen om de overlast te beëindigen, of sturen de 
melding door. 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. 

eindrapportage 2021

In 2021 werd ons werk nog beïnvloed door de coronamaatregelen. 
Gelukkig hebben we in overleg met elkaar nieuwe werkwijzen kunnen 
toepassen en verder ontwikkeld. We hebben samen via onze taken een 
bijdrage geleverd aan de leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en 
duurzaamheid van uw gemeente met behulp van dertien focuspunten uit 
ons meerjarenprogramma. Uiteraard hebben we gedurende het afgelo-
pen jaar ons ook nog verder voorbereid op de Omgevingswet door samen 
te oefenen en nadere afspraken te maken. Een andere mijlpaal uit 2021 is 
de lancering van de website Staat van Rijnmond waar data op het gebied 
van de leefomgeving te vinden zijn. We zijn ontzettend trots op dit mooie 
eindresultaat. Tot slot, in december bestond de DCMR 50 jaar. In die 50 
jaar is de leefbaarheid van de leefomgeving sterk verbeterd. Toch zijn er 
nog vele uitdagingen, waar we onverminderd met elkaar mee door gaan!
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• Toezicht vond plaats bij 12 asbestsaneringen, bij 
 2 daarvan werden overtredingen geconstateerd.
• Deskundige via asbesttelefoon is 28 keer 
 geraadpleegd door burgers en bedrijven.

ASBESTTOEZICHT
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Totaal beoordeelde sloopmeldingen

Locaties
Woningbouw in Ridderkerk en bij diverse locaties in het 
buitengebied. Inpasbaarheid bedrijfsactiviteiten.

Problematiek
Inpassing woningbouw. Industrielawaai en 
wegverkeerslawaai.

Adviezen
Over milieu zoals verkeerslawaai, industrielawaai 
externe veiligheid. Opstellen besluiten hogere waarden.

Ridderkerk

https://staatvanrijnmond.nl/dashboard/moi-dashboard
https://www.dcmr.nl/sites/default/files/2021-05/Informatieblad%20Milieuregels%20terrassen%20DCMR.pdf


Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een belangrijke maatschappelijke opgave.
De DCMR probeert onder andere via haar kerntaken een 
versnelling van duurzame initiatieven mogelijk te maken. 

VOORKOMEN VAN ONDERMIJNING EN MILIEUCRIMINALITEIT
In 2021 is de aanpak van ondermijning en milieucriminaliteit 
verder geprofessionaliseerd en uitgevoerd. Zoals door 
deelname aan de gezamenlijke inspecties met ketenpartners, 
inclusief het leveren van data-analyses, en het delen van 
informatie, als ook door het uitvoeren van Bibob-onderzoek 
conform vastgesteld beleid.

DCMR eindrapportage 2021

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.

BSB-M

Handhavingsbesluit

Proces-verbaal

Sanctie (bestuurlijk)

Melding activiteitenbesluit

Maatwerkvoorschrift

Omgevingsvergunning

CONTROLES ENERGIEBESPARING Overige taken
bedrijven

€ 233.900
1.838 uur

€ 138.700
1.294 uur

€ 512.000
4.791 uur

€ 109.600
975 uur

€ 187.300
1.425 uur

€ 116.800
1.123 uur

€ 515.600
4.705 uur

€ 68.300
618 uur

Taken voor
gebieden

en beheer

Toezicht en
handhaving

Reguleren

Totalen € 888.000
7.871 uur

GEREALISEERDBEGROOT

€ 994.200
8.898 uur

Veiligheid
Het is essentieel dat inwoners op veilige afstand wonen van 
bedrijven die mogelijk veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. 
In Ridderkerk zijn van de 1.131 milieurelevante bedrijven er 
19 vergunningplichtig.
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PREVENTIEVE CONTROLES IN AANTAL BRANCHES
We controleren of bedrijven actuele wet- en regelgeving naleven.

Nog niet aangemelde bedrijven*

OPBRENGST ENERGIEBESPARING 
Vergelijkbaar met ongeveer 24 ha zonneweiden.

Aangemelde bedrijven (landelijke data)
*Schatting is gebaseerd op algoritmen omdat niet van alle bedrijven het energieverbruik bekend is.
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Energiebesparingsplicht
Bedrijven met een relevant energieverbruik hebben een 
energiebesparingsplicht. Steeds meer bedrijven maken 
hier serieus werk van. In Ridderkerk valt de meeste 
energiewinst te behalen bij bedrijfshallen.

Ridderkerk

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

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

Bouw- en
houtbedrijven

(Glas)-
tuinbouw


