
 

VRAGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Samen wonen 

Vergaderdatum:4 juni 2018 

Steller en fractie: T. Alkema, ChristenUnie en M. Huizer, Leefbaar Ridderkerk 

Agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2019 DCMR 

Portefeuillehouder: dhr. M. Japenga 

Datum indiening vraag bij griffie: 4 juni 2018 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 7 juni 2018 

 

 

Vraag 1  

Vóór de raadsvergadering van 14 juni a.s. ontvangt de raad een overzicht, uitgesplitst naar categorie, 

van de Ridderkerkse bedrijven die vallen onder de A, B en C categorie. 

 

Antwoord 

Het bedrijvenbestand is opgedeeld in drie categorieën, oplopend van licht naar zwaar, respectievelijk A, 

B en C. 

Indien een bedrijf het milieu niet of weinig belast (type A), is het lichte regime van het Activiteitenbesluit 

van kracht. Wanneer de milieubelasting aanzienlijk is (type B), moet een bedrijf zijn bedrijfsactiviteiten 

melden bij het bevoegd gezag. Is er sprake van zwaardere milieubelasting (type C), dan is, naast de 

verplichting te voldoen aan bepaalde regels uit het Activiteitenbesluit, een omgevingsvergunning milieu 

noodzakelijk. Onderstaand een splitsing per categorie voor de Ridderkerkse bedrijven: 

 

Type A: 359 inrichtingen 

Type B: 749 inrichtingen 

Type C: 23 inrichtingen + 1 provinciale inrichting 

 

De type C bedrijven (gemeentelijk bevoegd gezag) zijn: 

A. Hak B.V., Alstom transport B.V., Beheers- en Beleggingsmaatschappij Schiepo b.v., Bogenda Repair 

B.V., BP Ridderkerk, Brush Hma Bv, B&W Ridderkerk Oudelande, De Haan Minerale Olien BV, 

Delifrance Nederland B.V., Esso/ Vissers Horst Beheer, Etol Nederland VOF, Glassolutions (voor-heen 

Dubrit B.V.), Groenenboom Containertransferium Ridderkerk, MME Group, Multinal Ridderkerk, Oasen 

N.V. (Zuivering Reyerswaard), Pakor B.V., Ridderkerk Property B.V., Tamoil Nederland b.v., 

Uittenbogaard (3 locaties), Verwey Vastgoed B.V. (v.h. Scheepvaartcentrum Bolnes) 

 

De provinciale inrichting is: 

Gemeentelijk depot aan de Gorzenweg 

 

Voor meer informatie verwijs ik naar het Werkplan 2018 DCMR, o.a. pagina 16 voor een opsplitsing van 

de bedrijven per branche en bijlage 8. 

 

 

 



 

Vraag 2 

Tevens ontvangt de raad dan een overzicht van de Ridderkerkse bedrijven die behoren tot de 50 

bedrijven die moeten voldoen aan de EED verplichting. 

 

Antwoord 

 

In de discussie in de commissie is waarschijnlijk verwarring ontstaan over de begrippen. De vraag is 

gesteld naar aanleiding van de volgende passage in de jaarrekening: 

 

Grote bedrijven die veel energie verbruiken moeten vierjaarlijks een energiebesparingsplan 

opstellen. Dat zijn bedrijven die deelnemen aan energieconvenanten (MJA3) of moeten voldoen 

aan de Europese Energie Efficiency Directive (EED). Het bevoegd gezag beoordeelt deze 

plannen op basis van de verplichting in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Alle Energie 

Efficiëntie Plannen van de 50 deelnemers aan het MJA3-convenant in de Rijnmond zijn 

ingediend en de toetsing door de DCMR is halverwege. Voor 465 van de 700 inrichtingen die 

onder de EED-plicht vallen zijn audits beoordeeld en besparingsplannen aangeleverd. De MJA-3 

bedrijven zijn hierin meegeteld. 

 

Voor de zorgvuldigheid zal ik zowel de Ridderkerkse bedrijven benoemen die vallen onder de EED 

verplichtingen als de bedrijven die deelnemen aan MJA3. 

 

EED 

Bij aanvang project, 14 potentiele EED bedrijven (hoofdkantoren), waarvan: 

6 bij nadere controle niet EED plichtig 

6 klaar, audit ingediend en goed bevonden (evt. na aanvullingen te hebben gevraagd) 

1 bedrijf audit recent ontvangen (3 locaties) nog te beoordelen 

1 aanvulling gevraagd 

 

In de lijst staan bedrijven als: 

Brush HMA B.V., Bakkersland Ridderkerk B.V., Stichting Salem, Bakker Barendrecht B.V., Alternate 

Computerversand Nederland C.V., A. Hak Construction B.V en TAMOIL NEDERLAND B.V. 

 

MJA3 

De bedrijven die zijn toegetreden tot het MJA3-convenant (stand mei 2018): 

Trelleborg Ridderkerk B.V. 

CWS Nederland B.V., Locatie Ridderkerk 

Waterschap Hollandse Delta 

 

 


