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Werken aan een gezond en veilig Ridderkerk waar mensen prettig 
wonen en bedrijven kunnen ondernemen. Dat is onze dagelijkse missie. 
Niet al onze activiteiten zijn in cijfers samen te vatten. Zo starten we 
met het Toezichtslab waarin we nieuwe toezichtsinstrumenten ontwik-
kelen om naleving te bevorderen. En verbeteren we de kwaliteit van 
omgevingsinformatie zodat we daar met elkaar tijdig op in kunnen 
spelen. We merken dat inwoners zich steeds nauwer betrokken voelen 
bij hun leefomgeving. Daarom presenteren wij steeds meer data 
openbaar. In 2018 ontwikkelen we met de provincie een website waarin 
we informatie geven over vergunningen, inspecties en risico’s van de 
risicovolle bedrijven in de regio. En meten we de luchtkwaliteit samen 
met de inwoners van onze mooie regio. Want de omgeving waarin we 
leven is van ons allemaal. En daar werken we iedere dag met veel 
plezier en trots aan!

Milieumeldingen
Onze meldkamer registreert 24/7 meldingen van bewoners over overlast die veroorzaakt wordt door bedrijven. 
We nemen overlastmeldingen aan, zoeken 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.

Ridderkerk

Aantal bedrijven Gecontroleerd

In orde

Overtreding

31 52

31%

(Glas)tuinbouw

11

6

Rubber en kunststof

5

325

Groot- en
Detailhandel

19

Uitgelicht: thema’s
Tijdens controles (213 in 2018) toetsen we 
op een of meerdere van de thema’s: afval, 
afvalwater, algemeen, bodem, energie, 
geluid, licht, lucht, veiligheid en geur.

214

Vliegverkeer OverigLawaai
Totaal aantal 
milieumeldingen

142 20

Stank

38 14

53

Metaalelectro

22

111

Motorvoertuigen
/ -herstel

33
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Preventief versus repressief toezicht
Repressief toezicht is de afhandeling van milieumeldingen, 
nacontroles en handhaving. 

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

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

Ruimtelijke ordening
We adviseren uw gemeente bij bouwplannen en ruimtelijke projecten. 
Onder andere bij  bestemmingsplan Salam, advies Pruimendijk 180 en 
de Jong Tours.

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.

Start Toekomstagenda DCMR 2030
Wij bereiden ons met de provincie en gemeenten voor op de 
toekomst. Met het oog op 2030 zijn thema’s geselecteerd en 
uitgewerkt in concrete plannen.

Verantwoording EED 2015 - 2018
De Energy Efficiency Directieve richtlijn vereist van grote 
ondernemingen een energie audit voor al haar vestigingen. Wij 
registreren de bedrijven met een hoofdvestiging in uw gemeente.
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transitie

Wij toetsen de energiebesparingsplannen van bedrijven 
en maken afspraken over te nemen maatregelen en 
termijnen waarbinnen deze moeten worden gerealiseerd.

Dit zijn de EED-plichtige bedrijven die alle 
rendabele maatregelen hebben getroffen.

Ridderkerk

Ridderkerk Regio gemiddelde 

20%

80%

24%

76%

Repressief
€ 80.900

Preventief
€ 331.600

0

6

0

12

Meer informatie  
Accountmanager DCMR: Marieke van de Blaak, 010 24 68 064
Milieucontactpersonen gemeente Ridderkerk: Alex Kazen en Jan Jaap Leeuwenburgh

Besparingsplan goedgekeurd

Voldoet aan wettelijke eisen

€ 190.000
1.609 uur

€ 65.200
487 uur

€ 448.100
4.598 uur

€ 84.900
805 uur

€ 168.900
1.401 uur

€ 58.600 452 uur

€ 463.400
4.734 uur

€ 49.300 512 uur

Programma
gebieden

Toezicht en 
handhaving

Reguleren

Totalen € 740.200
7.099 uur

GerealiseerdGepland

Overige taken 
programma 
bedrijven

€ 788.200
7.499 uur

42

4

3

12

8

Behandeling melding activiteitenbesluit

Maatwerkvoorschrift

Omgevingsvergunning

Bestuurlijk strafbeschikking milieu BSB-M

Handhavingsbesluit

Proces verbaal

Sanctie (bestuurlijk)

Toets milieu bij
omgevingsvergunning bouw

Milieu advies bij ruimtelijk project

Beleidsadvies

17

16

 1


