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Samenvatting

Risicogericht en innovatief

In totaal zijn in 2013 bij de meldkamer van de DCMR 
21.020 klachten ingediend. Dit is een lichte stijging ten 
opzichte van 2012, in dat jaar werden 20.804 klachten 
gemeld. Het is ongeveer gelijk aan het gemiddelde aantal 
klachten van de afgelopen vijf jaar. Het aantal stankklachten 
steeg in 2013 wel fors: van 5.581 naar 7.283. Daar staat 
tegenover dat het aantal lawaaiklachten daalde van 8.344 
in 2012 naar 6.994 in 2013. Zo daalde er meer: bijvoorbeeld 
de overlast van structureel overlastgevende bedrijven. Maar 
liefst 17 van de 31 bedrijven die de DCMR hieronder schaart 
wisten hun aantal klachten fl ink te verminderen. 

Het aantal verschillende personen dat jaarlijks klachten 
meldt, is dit jaar gelijk gebleven met 2012: 7.100 mensen. 
Net als in 2012 was het gemiddeld aantal gemelde klachten 
per persoon drie. Bijna 50% van het totaal aantal klachten 
wordt via het klachtenformulier op de website van de DCMR 
ingediend. Van deze 9.564 webklachten heeft ruim de helft 
betrekking op vliegverkeer.

Herkomst klachten
Nog altijd komen de meeste klachten uit de gemeente 
Rotterdam, waarvan het grootste aandeel wordt geleverd 
door inwoner, die geluidoverlast ondervinden. Opvallend 
is dat het aantal klachten uit Lansingerland is gedaald met 
43%. Ook in Schiedam is een daling waarneembaar van het 
aantal lawaaiklachten. Uit Maassluis en uit Brielle melden 
relatief veel inwoners zich met stankklachten.

Minder lawaaiklachten
Na 2011 zet de daling van het aantal lawaaiklachten ook 
in 2013 door. Er zijn 1.350 klachten minder gemeld dan 
in 2012. Sinds 2004 is het aantal lawaaiklachten niet zo 
laag geweest. Dit komt vooral door vermindering van de 
muziekoverlast en lawaai van bedrijven en industrie. Het 
aantal vliegtuigklachten ligt op het zelfde niveau als in 2012.  

Meer stankklachten
Het aantal stankklachten dat is gemeld in 2013, is met 7.283 
het hoogste van de afgelopen 10 jaar. Dit is een toename 
van ongeveer 30% ten opzichte van 2012. Deze toename is 
vooral veroorzaakt door Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. 
in Europoort. 

Bedrijven met 35 of meer klachten
In 2013 veroorzaakten diverse bedrijven 30 of meer klachten. 
Hierbij zijn alle soorten overlast (voornamelijk stank en 
lawaai) bij elkaar opgeteld. In de categorie MKB veroorzaakte 
Toko Singapura uit Capelle aan den IJssel 104 klachten. 

Bij de grote bedrijven zorgde Abengoa Bioenergy 
Netherlands B.V. met 1.104 klachten voor veel overlast. 
Onder de horeca- en evenementenbedrijven was Shabu 
Shabu in Rotterdam aanleiding voor 546 geurklachten.

Aanpak structurele overlast
In 2013 wisten 17 van de 31 structureel overlastgevende 
bedrijven de klachten en voorvallen met vele tientallen 
terug te brengen in vergelijking met 2011 en 2012. Dat de 
DCMR-aanpak van structureel overlastgevende bedrijven 
werkt, komt door een aantal factoren: de consequente 
handhaving van de DCMR bij de meest risicovolle en 
overlastgevende bedrijven, door de inzet van innovatieve 
technologieën als het E-nose-netwerk en geluidmonitoring 
voor horecaconcentratiegebieden en door de constructieve 
houding van de betrokken ondernemingen.

Bij Vopak Terminal Europoort B.V. is het aantal stank-
klachten sterk afgenomen. Door onder meer de bouw van 
installaties om damp te verwerken is de overlast halverwege 
het jaar sterk verminderd.

Ook in 2013 zorgde Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. 
voor structurele overlast. Omdat Abengoa nog steeds 
geen afdoende maatregelen heeft getroffen, heeft het 
bedrijf vanaf 6 augustus 2013 te maken met een nieuwe 
dwangsom. Voor 20 augustus moest de geuroverlast 
ongedaan zijn gemaakt. Wordt geconstateerd dat 
hieraan niet wordt voldaan, dan verbeurt het bedrijf een 
dwangsom van 100.000 euro per week, tot een maximum 
van 2 miljoen euro. Eind van 2013 heeft het bedrijf een 
verbrandingsinstallatie geplaatst. De toekomst zal uitwijzen 
of deze installatie de overlast zal wegnemen.

Het aantal CIN-meldingen nam toe
Bedrijfs- en incidentmeldingen stellen de DCMR in de gelegen-
heid snel maatregelen te nemen om bewoners en milieu te 
beschermen. De informatie uit deze meldingen gebruikt de 
meldkamer voor het informeren van de bewoners die een 
klacht bij de DCMR indienen.
In 2013 ontving de DCMR meldkamer totaal 5.954 bedrijfs-
meldingen waarvan 5.017 over geplande activiteiten en 
937 over onvoorziene bedrijfstoringen. Het aantal CIN-
meldingen dat de meldkamer in 2013 behandelde is 300, 
waar dat er in 2012 nog 241 waren. Een stijging van ruim 
24%. Daarmee komt een einde aan de dalende trend die 
vanaf 2008 was ingezet. Overigens is het aantal meldingen 
geen directe graadmeter voor de onveiligheid op het terrein. 
Het zegt ook iets over de openheid van bedrijven in hun 
communicatie met de overheid.
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Milieuklachten

1. Milieuklachten van bewoners
Het afgelopen jaar behandelde de meldkamer van de 
DCMR Milieudienst Rijnmond milieuklachten en bedrijfs-
meldingen voor alle omgevingsdiensten in Zuid-Holland. 
Dit rapport gaat over klachten en bedrijfsmeldingen 
van bewoners en bedrijven uit het Rijnmondgebied 
en Goeree-Overfl akkee. Hoofdstuk 14 geeft een korte 
beschrijving van de klachten en meldingen voor de overige 
omgevingsdiensten in Zuid-Holland. Het totaal aantal 
klachten in 2013 is iets hoger dan in 2012. In totaal zijn 
21.020 klachten gemeld. Dat is ongeveer gelijk aan het 
gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.
Het aantal lawaaiklachten is aanzienlijk gedaald. Er zijn 
1.350 klachten minder gemeld dan in 2012. Dit komt vooral 
door een daling van horecaoverlast en lawaai van bedrijven 
en industrie. De vliegtuigklachten liggen op het zelfde 
niveau als in 2012. 

Het aantal stankklachten is het hoogste van de afgelopen 
10 jaar. Dit is vooral veroorzaakt door Abengoa Bioenergy 
Netherlands B.V. in Europoort met ruim 1.104 klachten. 
De aanpak van dit bedrijf heeft vooralsnog niet geleid 
tot vermindering van de overlast. Ook Vopak Terminal 
Europoort B.V. heeft in het begin van dit jaar nog veel 
overlast veroorzaakt, waardoor 426 stankklachten zijn 
gemeld. Nadat dit bedrijf in de loop van het jaar installaties 
voor dampverwerking heeft geplaatst is de stankoverlast 
sterk verminderd. 
Het aantal grote klachtengolven is ongeveer gelijk gebleven.

Een toelichting op lawaai- en stankklachten per bedrijf staat 
in bijlage 1 ‘Voorvallen per gebied’.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lawaaimeldingen * 4.553 4.818 6.642 7.852 9.206 8.589 7.533 8.576 8.344 6.994

Vliegtuigmeldingen 7.108 9.533 7.938 8.234 7.660 6.350 5.954 7.536 5.995 6.026

Stankmeldingen 5.914 6.499 5.522 5.175 4.693 4.569 4.447 4.994 5.581 7.283

Stofmeldingen 142 934 245 296 287 186 147 374 146 137

Overig 994 1.461 1.115 886 737 893 566 642 738 580

Totaal aantal meldingen 18.711 23.245 21.462 22.443 22.583 20.587 18.647 22.122 20.804 21.020

Afgerond aantal melders 7.500 8.700 7.800 7.400 7.500 7.000 6.200 6.800 7.100 7.100

Aantal klachten en aantal melders per jaar

Overig is het totaal van meldingen over visuele hinder, onveiligheid, bodem, water en afval.

* Exclusief vliegtuigmeldingen

Trend van klachten
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Voorvallen met klachten
Een voorval is een bundeling van klachten, bedrijfs-
meldingen en andere gegevens over een milieu-incident. 
Van de klachten over lawaai van verschillende vliegtuigen 
maakt de meldkamer dagelijks slechts één voorval.
Het aantal voorvallen met milieuklachten is net als vorig 
jaar licht gestegen. Als we de klachten over vliegverkeer 
buiten beschouwing laten, komen over een voorval dat 
hinder veroorzaakt gemiddeld tussen de 1,4 en 1,6 klachten 
binnen. Voorvallen die veel hinder veroorzaakten staan 
uitgebreid in hoofdstuk 2 beschreven.
 

Melders
Het aantal individuele personen dat jaarlijks klachten meldt, 
is gelijk gebleven aan vorig jaar. In totaal hebben in 2013 
ongeveer 7.100 mensen één of meer klachten ingediend. 
Het gemiddeld aantal klachten per persoon is drie. 
Mensen die gebruik maken van het klachtenformulier op de 
website van de DCMR dienen meer klachten per jaar in.
Bijna 50% van het totaal aantal klachten wordt via het web-
formulier ingediend. Van de 9.564 webklachten heeft ruim de 
helft (4.881) betrekking op vliegverkeer. 
De werkwijze van de meldkamer van de DCMR is toegelicht 
in bijlage 2 ‘Werkwijze milieuklachten’.
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2. Voorvallen met 25 of meer klachten
Bij 25 of meer klachten per voorval start de klachtengolf-
procedure. De meldkamer informeert hierbij de directiewacht 
en het bureau communicatie van de DCMR, en de andere 
operationele diensten zoals bijvoorbeeld de Politie, de 
Brandweer en het Havenbedrijf Rotterdam. Afhankelijk van 
de situatie onderneemt de directiewacht stappen richting 
veroorzaker en/of schakelt andere organisaties in. 
Ook informeert de communicatiemedewerker de bestuurders 
van de betrokken gemeenten en de provincie.

Doorgaans informeert de DCMR bij deze voorvallen de 
media door middel van een persbericht. In 2013 waren er 
21 voorvallen met 25 of meer klachten. In 2012 waren dat 
24 voorvallen.

In onderstaande tabel staat het overzicht van deze 
voorvallen. Onder de tabel is per voorval een korte 
beschrijving opgenomen. 
 

Datum Veroorzaker Locatie Aard klacht Aantal 
klachten

15-02-2013 Vopak Terminal Europoort B.V. Europoort Rotterdam Stank 48

16-02-2013 Vopak Terminal Europoort B.V. Europoort Rotterdam Stank 96

16-02 t/m 19-02-2013 Meteorologische omstandigheden - code 2 Rijnmondgebied Stank 50

03-03-2013 Vopak Terminal Europoort B.V. Europoort Rotterdam Stank 31

05-03 t/m 08-03-2013 Land- en Tuinbouw Rijnmondgebied Stank 132

06-05-2013 Esso Nederland B.V. (Raffi naderij Rotterdam) Botlek Rotterdam Stank 92

15-06-2013 Evenementen Rotterdam Unlimited Rotterdam Lawaai 49

14-07 t/m 22-07-2013 Meteorologische omstandigheden - code 1 Rijnmondgebied Stank 58

23-07-2013 Europoort Midden Europoort Midden Stank 87

10-08-2013 Evenementen Zuiderpark Rotterdam Lawaai 43

27-08-2013 Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. Europoort Rotterdam Stank 33

02-09-2013 Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. Europoort Rotterdam Stank 35

03-09-2013 Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. Europoort Rotterdam Stank 38

06-10-2013 Meteorologische omstandigheden - code 2 Rijnmondgebied Stank 85

16-10-2013 Meteorologische omstandigheden Rijnmondgebied Stank 34

15-11-2013 Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. Europoort Rotterdam Stank 34

19-11-2013 Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. Europoort Rotterdam Stank 29

23-11-2013 Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. Europoort Rotterdam Stank 48

24-11-2013 Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. Europoort Rotterdam Stank 77

25-11-2013 Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. Europoort Rotterdam Stank 63

29-11-2013 Schepen bij Damen Shiprepair Schiedam Lawaai 63

Overzicht voorvallen met 25 of meer klachten
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Datum: 15-02-2013   Veroorzaker: VopakTerminal Europoort B.V.
Aantal klachten: 49           Aard klachten: Stank

Tussen 03:02 uur en 13:36 uur ontvangt de meldkamer 49 stankklachten uit 
Maassluis. Na onderzoek van de uitrukdienst zijn de klachten toegewezen 
aan het bedrijf Vopak Europoort. De stank is veroorzaakt door het lossen van 
stookolie van een schip naar een tank. Deze tank was op dat moment niet 
aangesloten op een dampverwerkingsinstallatie. 

Datum: 16-02-2013 Veroorzaker: VopakTerminal Europoort B.V.
Aantal klachten: 96 Aard klachten: Stank

Tussen 06:45 uur en 15:42 uur zijn bij de meldkamer 96 stankklachten uit 
Rozenburg, Maassluis, Brielle en Vlaardingen binnengekomen. Uit onderzoek 
van de uitrukdienst is gebleken dat Vopak Europoort de veroorzaker is van de 
stank. De overlast is veroorzaakt door verschillende verladingen bij dit bedrijf. 
De stank blijft hangen door de slechte meteorologische omstandigheden. Om 
de overlast te stoppen is door Vopak Europoort besloten om tijdelijk geen 
verladingen te starten. 

Datum: 16-02-2013 Oorzaak: Meteorologische omstandigheden
Aantal klachten: 50 Aard klachten: Stank

De meldkamer ontvangt vanaf 00:30 uur 50 stankklachten uit het gehele 
Rijnmondgebied. Deze klachten zijn het gevolg van de ongunstige 
meteorologische omstandigheden(weinig wind en een grondinversie). 
Omdat deze situatie enkele dagen zal voortduren is stankcode-2 voor het 
Rijnmondgebied ingesteld. Na verbeterde omstandigheden is deze op 19 
februari ingetrokken.
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Datum: 03-03-2013 Veroorzaker: VopakTerminal Europoort B.V.
Aantal klachten: 31 Aard klachten: Stank

Tussen 07:14 en 13:20 uur ontvangt de meldkamer 31 stankklachten uit 
voornamelijk Rozenburg over oliestank. De uitrukdienst heeft het voorval 
onderzocht en de klachten toegewezen aan Vopak Europoort.

Datum: 05-03-2013 Veroorzaker: Land- en Tuinbouw
Aantal klachten: 132 Aard klachten: Stank

Tussen 6 en 8 maart ontvangt de meldkamer 132 stankklachten over mest-
lucht uit het hele Rijnmondgebied. De meldkamer heeft de klachten door-
gegeven aan de Algemene Inspectiedienst. Deze instantie is het bevoegd 
gezag voor de sector land- en tuinbouw.  

Datum: 06-05-2013 Veroorzaker: Esso Nederland B.V.
Aantal klachten: 92 Aard klachten: Stank

Tussen 09:20 en 12:16 uur ontvangt de meldkamer stankklachten uit Hoogvliet 
en Spijkenisse. De melders omschrijven de geur als chemisch en zwavelachtig. 
De uitrukdienst heeft het voorval onderzocht en de 92 klachten toegewezen 
aan de Esso Raffi naderij Botlek. De oorzaak was een slecht brandende fakkel. 
Door toevoegen van extra stookgas is het probleem verholpen.
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Datum: 15-06-2013 Veroorzaker: Evenement Rotterdam Unlimited
Aantal klachten: 49 Aard klachten: Lawaai

Dit jaar is het evenement Zomercarnaval in een nieuw jasje gestoken en 
omgedoopt  tot  Rotterdam Unlimited. De podiumopstelling op het Hofplein 
leidde tot 49 klachten over geluidoverlast. Vooral de zware bastonen tijdens 
een concert op zaterdagavond leidden tot overlast en ongerustheid onder 
omwonenden aan de Pompenburg en Doelstraat. De DCMR heeft de 
geluidmetingen en geluidklachten in de evaluatie van het evenement inge-
bracht. Voor een volgende editie zullen de DCMR en de organisator meer 
aandacht besteden aan de podiumopstelling en geluidmetingen bij woningen.

Datum: 14-07-2013 Oorzaak: Meteorologische omstandigheden
Aantal klachten: 58 Aard klachten: Stank

Door meteorologische omstandigheden is een slechte menging van de 
luchtlagen, waardoor stankoverlast ontstaat. De meldkamer heeft daarom 
vanaf 15 juli stankcode 1 voor het gehele Rijnmondgebied ingesteld. 
De stankcode is op 27 juli ingetrokken. In deze periode zijn 58 stankklachten 
ingediend.

Datum: 23-07-2013 Veroorzaker: Europoort Midden
Aantal klachten: 87 Aard klachten: Stank

Wegens een combinatie van ongunstige meteorologische omstandigheden 
zijn er veel klachten uit het gehele gebied bij de meldkamer binnengekomen. 
Onderzoek van de uitrukdienst wees uit dat de stank afkomstig was uit 
het industriegebied Europoort Midden. De veroorzaker kon niet worden 
vastgesteld.
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Datum: 10-08-2013 Veroorzaker: Evenementen Zuiderpark
Aantal klachten: 43 Aard klachten: Lawaai

 
De meldkamer heeft tussen 11:00 uur tot 23:00 uur 43 muziekklachten 
ontvangen van bewoners van Rotterdam die in de omgeving van het 
Zuiderpark wonen. In het Zuiderpark vond het Boothstock festival plaats. 
Bewoners in de buurt van het park klagen over de harde muziek. Een 
medewerker van bureau Geluid is ter plaatse geweest om geluidmetingen te 
verrichten. Het festival is om 23.00 uur afgelopen. In vergelijking met vorig 
jaar (88 klachten) zijn er dit jaar de helft minder klachten binnengekomen.

Datum: 27-08-2013 Veroorzaker: Abengoa Bioenergy Netherlands B.V.
Aantal klachten: 33 Aard klachten: Stank

Tussen 17:30 en 23:58 uur ontvangt de meldkamer 33 stankklachten uit Brielle 
en Vierpolders over een gistlucht. De uitrukdienst heeft de klachten onderzocht 
en toegewezen aan Abengoa Bioenergy. Er was tijdens de overlast normale 
bedrijfsvoering.

Datum: 02-09-2013 Veroorzaker: Abengoa Bioenergy Netherlands B.V.
Aantal klachten: 35 Aard klachten: Stank

Vanaf 17:27 uur zijn er op de meldkamer 35 stankklachten binnengekomen 
uit Maassluis. De klachten zijn onderzocht en wederom toegewezen aan 
Abengoa Bioenergy.
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Datum: 03-09-2013 Veroorzaker: Abengoa Bioenergy Netherlands B.V.
Aantal klachten: 38 Aard klachten: Stank

Er zijn gedurende de middag en avond 38 stankklachten binnengekomen 
uit voornamelijk Brielle. De klachten zijn onderzocht door de uitrukdienst en 
toegewezen aan het bedrijf Abengoa Bioenergy.

Datum: 06-10-2013 Oorzaak: Meteorologische omstandigheden
Aantal klachten: 85 Aard klachten: Stank

Over de hele dag zijn 85 stankklachten binnengekomen uit het Rijnmond-
gebied. De klachten zijn het gevolg van de ongunstige meteorologische 
omstandigheden. Omdat deze situatie de komende dagen niet verbetert, 
is om 16:00 uur door de meldkamer stankcode 2 voor het gehele gebied 
ingesteld. De code is op 9 oktober weer ingetrokken.  

Datum: 16-10-2013 Oorzaak: Meteorologische omstandigheden
Aantal klachten: 34 Aard klachten: Stank

Tussen 03:00 uur en 10:57 uur ontvangt de meldkamer 34 stankklachten 
uit Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Ridderkerk met 
uiteenlopende omschrijvingen zoals verbrand rubber-, acrylaat- en compost-
lucht. De uitrukdienst heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak en geen 
duidelijk aanwijsbare bron gevonden. Het lijkt erop dat de klachten te maken 
hebben met het weer: rustig herfstweer met weinig wind, waardoor de stank 
van verkeer, scheepvaart en industrie niet weg kan.
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Datum: 15-11-2013 Veroorzaker: Abengoa Bioenergy Netherlands B.V.
Aantal klachten: 34 Aard klachten: Stank

De meldkamer ontvangt 34 klachten uit Brielle, Hellevoetsluis en Rotterdam 
Europoort over een gist/broodgeur. De uitrukdienst heeft de klachten 
onderzocht en Abengoa Bioenergy als veroorzaker aangewezen.

Datum: 19-11-2013 Veroorzaker: Abengoa Bioenergy Netherlands B.V.
Aantal klachten: 29 Aard klachten: Stank

Gedurende de hele dag zijn 29 klachten over een gistlucht ingediend uit Brielle 
en omgeving. De uitrukdienst van de meldkamer heeft door uitsluitingsonderzoek 
vastgesteld dat de gistlucht afkomstig is van Abengoa Bioenergy. De klachten 
lopen door tot 21:52 uur. Het bedrijf geeft aan dat er geen bijzonderheden zijn in 
de bedrijfsvoering.

Datum: 23-11-2-013 Veroorzaker: Abengoa Bioenergy Netherlands B.V.
Aantal klachten: 48 Aard klachten: Stank

De meldkamer heeft vandaag weer 48 stankklachten over Abengoa Bioenergy 
ontvangen. De klachten kwamen voornamelijk uit Brielle. De uitrukdienst heeft de 
klachten na onderzoek toegewezen.
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Datum: 24-11-2013 Veroorzaker: Abengoa Bioenergy Netherlands B.V.
Aantal klachten: 77 Aard klachten: Stank

De meldkamer heeft vandaag 77 stankklachten over Abengoa Bioenergy 
ontvangen. De klachten kwamen weer uit Brielle en omgeving. De uitrukdienst 
heeft de klachten toegewezen na onderzoek. Met de dwangsom, die op de 
overtreding van het stankvoorschrift staat, is tot nu toe nog geen eind aan 
de overlast afgedwongen. Installatie van een Regeneratieve Thermische 
Oxidator moet in de komende maanden een oplossing bieden.

Datum: 25-11-2013  Veroorzaker: Abengoa Bioenergy Netherlands B.V.
Aantal klachten: 63 Aard klachten: Stank

Gedurende de dag zijn 63 stankklachten binnengekomen, voornamelijk uit 
Brielle. De klachten zijn na onderzoek van de uitrukdienst toegewezen aan 
Abengoa Bioenergy. Er waren geen afwijkende bedrijfsomstandigheden.

Datum: 29-11-2013  Veroorzaker: Schepen bij Damen Shiprepair
Aantal klachten: 63  Aard klachten: Lawaai

Op de meldkamer zijn 63 klachten over laag dreunend geluid ingediend 
uit Schiedam. Dit geluid blijkt afkomstig van een schip gelegen in de 
Wiltonhaven. Het schip heeft op zee averij opgelopen en is voor reparatie 
naar Damen Shiprepair gesleept. De reparatie duurt tot 3 december en tijdens 
de werkzaamheden verblijft de bemanning aan boord. Tijdens de reparatie 
heeft het schip een hotelfunctie en daarom draaien de generatoren om het 
schip van stroom te voorzien. De gemeente Schiedam is in overleg met 
Damen om te kijken of maatregelen mogelijk zijn.
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3. Milieuklachten per gemeente
Net als vorig jaar komen de meeste klachten uit de gemeente 
Rotterdam (de grootste gemeente in het Rijnmondgebied). 
Inwoners van Lansingerland en Schiedam dienen veel 
klachten in over lawaai van vliegverkeer. 
Het aantal lawaaiklachten uit Lansingerland en Ridderkerk is 
sterk gedaald. 

Uit Maassluis wordt veel stankoverlast gemeld. De klachten 
zijn in hoofdzaak veroorzaakt door Vopak en Abengoa 
Bioenergy in Europoort. Ook uit Rotterdam (inclusief 
Rozenburg) komen veel klachten over stank. 

De voorvallen die onderstaande klachten veroorzaakten 
staan beschreven in bijlage 1 ‘Voorvallen per gebied’.

Aantal milieuklachten per gemeente     
2012 2013

lawaai stank overig totaal lawaai stank overig totaal

Albrandswaard 135 84 6 225 159 82 12 253

Barendrecht 197 90 17 304 166 64 13 243

Bernisse 128 52 5 185 112 61 9 182

Brielle 115 570 13 698 100 1.288 9 1.397

Capelle aan den IJssel 123 69 10 202 185 39 11 235

Gemeente Rotterdam* 6.285 1.819 500 8.604 5.942 2.440 392 8.774

Goeree-Overfl akkee** - - - - 71 68 21 160

Hellevoetsluis 180 158 11 349 184 111 14 309

Krimpen aan den IJssel 56 16 8 80 53 33 11 97

Lansingerland 3.094 70 20 3.184 1.748 52 25 1.825

Maassluis 292 1.059 35 1.386 254 1.269 34 1.557

Ridderkerk 519 98 17 634 195 103 20 318

Schiedam 1.356 324 75 1.755 1.271 338 45 1.654

Spijkenisse 581 332 31 944 478 271 20 769

Vlaardingen 547 377 65 989 622 502 53 1.177

Westvoorne 192 203 21 416 121 324 14 459

Subtotaal 13.800 5.321 834 19.955 11.661 7.045 703 19.409

Overige gemeenten 538 260 41 839 1.359 238 14 1.611

Totaal 14.338 5.581 875 20.794 13.020 7.283 717 21.020
*  Inclusief deelgemeenten Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg.
** Sinds 2013 is Goeree Overfalkkee aangesloten bij het werkgebied van de DCMR.
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4. Lawaaiklachten
Het aantal lawaaiklachten is dit jaar weer gedaald en 10% 
lager dan vorig jaar. Sinds 2004 is het aantal lawaaiklachten 
niet zo laag geweest. Alle soorten overlast behalve vliegtuig-
lawaai zijn gedaald. Het aantal vliegtuigklachten is vrijwel 
gelijk gebleven. Een grote daling is te zien bij de klachten 
over de horeca en evenementen. De aanpak van de DCMR 

blijkt hier positief te werken. Verder hebben zich bij de 
industrie weinig incidenten voorgedaan waarbij veel 
lawaaioverlast is ontstaan door bijvoorbeeld het afblazen 
van stoom onder hoge druk of affakkelen van gassen. 
Hierdoor is de lawaaioverlast door de industrie met 
20 procent verminderd. Het aantal klachten over vervoer 
is het laagste van de afgelopen 10 jaar.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Horeca/Evenementen* 1.154 1.566 3.368 4.346 4.819 4.468 4.238 4.072 4.156 3.534

Bedrijven/Industrie 1.762 1.621 1.662 1.641 2.379 2.312 1.849 2.582 2.228 1.791

Luchtvaart 7.108 9.533 7.938 8.234 7.659 6.350 5.955 7.534 5.995 6.026

Vervoer 735 508 347 578 656 788 532 423 472 302

Overige oorzaak 902 1.123 1.265 1.286 1.353 1.021 909 1.499 1.488 1.367

Lawaaimeldingen totaal 11.661 14.351 14.580 16.085 16.866 14.939 13.483 16.110 14.339 13.020

* Dit betreft niet alleen lawaai van horecalocaties maar ook muzieklawaai van sportverenigingen en evenementen.

Aantal lawaaiklachten per oorzaak

Lawaai - vliegtuiggeluid

De meldkamer van de DCMR registreert alle klachten 
die binnenkomen over hinder van vliegtuigbewegingen. 
Vliegtuigen die van en naar Rotterdam The Hague 
Airport vliegen veroorzaken een groot deel van deze 
klachten. Daarnaast worden ook klachten ontvangen 
over regionaal georiënteerd recreatief (klein) verkeer, 
helikopterbewegingen (politie, trauma, particulier) en 
(overvliegend) verkeer van en naar andere luchthavens 
zoals bijvoorbeeld Schiphol, Lelystad of Midden Zeeland. 
Dit verslag geeft een totaaloverzicht.

Er zijn dit jaar in totaal 6.026 klachten over vliegtuiglawaai 
binnengekomen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 
de 5.995 klachten in 2012. 

Ruim 80% is ingediend via het klachtenformulier op de 
website van de DCMR. 

De klachten zijn ingediend door 1.001 verschillende melders. 
Dit is een stijging van 10,6% ten opzichte van het vorige jaar. 
Er waren dit jaar acht frequente melders die totaal 2.963 
klachten hebben ingediend. Dit is bijna 50% van het totaal.

De klachten komen uit 95 verschillende woonplaatsen 
in Nederland. De meeste klachten zijn afkomstig uit de 
(deel) gemeenten die in het verlengde van de start- en 
landingsbaan van Rotterdam The Haque Airport liggen. Dit 
zijn Lansingerland, Schiedam, Hillegersberg/Schiebroek en 
Overschie. De klachten uit Mijnsheerenland zijn afkomstig 
van een frequente melder en gaan ook over vluchten vanuit 
Schiphol en Lelystad. 

Lawaaiklachten 2013
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Aantal klachten vliegtuiglawaai per woonplaats

Woonplaats Dag Nacht Totaal Percentage
Rotterdam 1.453 267 1.720 28,5%

Bergschenhoek 1.216 266 1.482 24,6%

Mijnsheerenland 707 106 813 13,5%

Schiedam 501 121 622 10,4%

Spijkenisse 285 12 297 4,9%

Berkel en Rodenrijs 106 20 126 2,1%

Reeuwijk 64 31 95 1,6%

Nieuwerkerk aan den IJssel 70 16 86 1,4%

Vlaardingen 49 32 81 1,3%

Maassluis 41 27 68 1,1%

Gouda 60 6 66 1,1%

Delft 41 24 65 1,1%

Maasland 46 6 52 0,9%

Hellevoetsluis 36 5 41 0,7%

Hoogvliet Rotterdam 38 1 39 0,6%

Capelle aan den IJssel 26 10 36 0,6%

Overigen 264 73 337 5,6%

Totaal 5.003 1.023 6.026 100%

De toestellen die de meeste hinder veroorzaken zijn de 
Boeing 737-700 en de Boeing 737-800. Bij elkaar waren 
deze toestellen goed voor 2.623 klachten. 
Het merendeel van het grote vliegverkeer op Rotterdam 
The Hague Airport wordt met deze toestellen uitgevoerd.
Rond de luchthaven staan zes geluidmeetstations. 
De meetgegevens worden samen met klachten, gegevens 
over de vlucht en het type toestel opgeslagen in een 
speciaal computersysteem (Ranomos).

Overzicht luidruchtige vluchten

Datum Toestel Geluidmeetpost Geluidniveau 
(Lmax)

Landing / Start Klachten

08-11-2013 McDonnel MD-83 Achterdijk (3) 92,3 Start 1

17-09-2013 Socata Tobago Bergschenhoek (6) 92,1 Start 0

27-04-2013 Eurocopter EC- Overschie (3) 90,8 Terrein 0

08-08-2013 Boeing 737-800 Overschie (3) 90,8 Start 0

31-08-2013 Boeing 737-800 Overschie (3) 90,6 Start 1

05-04-2013 Eurocopter EC- Overschie (3) 90,4 Terrein 0

04-11-2013 Boeing 747-400 Schiebroek (5) 90,4 Start 1

01-06-2013 Boeing 737-800 Overschie (3) 90,3 Start 0

30-07-2013 Airbus A-319 Overschie (3) 90,2 Start 0

17-05-2013 Boeing 737-800 Schiebroek (5) 90,1 Start 1

Overzicht type vliegtuig met ten minste 100 klachten

Vliegtuig Klachten
Boeing 737-700 1.682

Boeing 737-800 941

Fokker 50 241

Airbus 319 137

Airbus 320 107

Piaggio Avanti P180 103

De luidruchtigste vlucht betrof een McDonnel Douglas 
MD-83. 

Deze vlucht noteerde 92,3 decibel op een van de 
meetposten. Over deze vlucht is 1 klacht ontvangen.
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Ontwikkelingen Rotterdam The Hague Airport 
Per 1 mei 2013 is het omzettingsbesluit voor Rotterdam 
The Hague Airport van kracht. Met dit besluit heeft het Rijk, 
als bevoegd gezag, de luchthaven onder een nieuw wettelijk 
kader gebracht. Het omzettingsbesluit voorziet onder meer 
in een nieuwe vorm van (regionaal) overleg (CRO genaamd) 
met een onafhankelijke voorzitter. De CRO is de opvolger
van de Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein 
Rotterdam (CMLR). Onder de oude wet- en regelgeving 
was de klachtenafhandeling (veroorzaakt door vliegtuig-
bewegingen) een verantwoordelijkheid van de CMLR. 
Deze taak was door de CMLR aan de DCMR uitbesteed. 
Klachtenafhandeling is onder het nieuwe wettelijk kader 
echter niet geborgd. De verantwoordelijkheid hiervoor 
is nog niet geregeld. Wel is aangegeven dat de CRO 
aan klachtenanalyse zou moeten doen. De leden van de 
CRO vinden een goede klachtenbehandeling van belang 
maar hebben nog geen keuze gemaakt op welke wijze de 
afhandeling moet plaatsvinden.

Overige luchtvaartontwikkelingen
De DCMR verleent namens Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland ontheffi ngen voor het starten en landen van 
kleine en recreatieve luchtvaart buiten luchthavens. Het 
betreft voornamelijk ontheffi ngen voor (rondvluchten met) 
helikopters. Op 3 juli 2013 is de nieuwe beleidsregel voor 
het landen op en starten van terreinen anders dan van 
luchthavens in Zuid-Holland van kracht geworden. Deze 
door de Provincie opgestelde beleidsregel (waarin onder 
andere afstandcriteria zijn opgenomen van terreinen ten 
opzichte van woonbebouwing en Natura2000-gebieden) 
vormt de leidraad bij het afgeven van de ontheffi ngen. 
Naast vergunningverlening is ook het toezicht op en 
handhaving van het starten en landen buiten luchthavens 
een taak van de DCMR. Klachten over het starten en 
landen vanaf dergelijke terreinen door kleine en recreatieve 
luchtvaart in de hele provincie Zuid-Holland, kunnen ook bij 
de meldkamer van de DCMR gemeld worden.
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Muzieklawaai - horeca en evenementen

Het aantal klachten over muzieklawaai in de gemeente 
Rotterdam is sterk gedaald. Sinds de DCMR in 2006 de 
afhandeling van klachten overnam van de politie is dit het 
laagste aantal ooit. Ook de overlast in de regiogemeenten 
is sterk afgenomen. Naast muziekoverlast van de horeca
zijn nog 864 muziekklachten ingediend. Deze zijn vooral 
afkomstig van evenementen en feesten bij sportverenigingen.

Het aantal horecageluidklachten is met bijna 18% gedaald 
t.o.v. 2012. Dit is in belangrijke mate te danken aan nieuw 
horecabeleid. Gemeenten betrekken de DCMR steeds 
meer bij het verlenen van de exploitatievergunning. Een 
nieuwe horecaonderneming die meer dan achtergrond-
muziek wil produceren, moet steeds vaker eerst aantonen 
dat hij kan voldoen aan de geluidnorm, voordat hij een 
exploitatievergunning krijgt. 

Heel effectief werkt het ook om bij overtredingen van de 
geluidnorm niet de dwangsom in te zetten als bestuurs-
rechtelijke sanctie, maar om de exploitatievergunning 
tijdelijk te beperken (bijv. om 23.00 uur sluiten i.p.v. 
02.00 uur) of zelfs in het uiterste geval deze vergunning 
in te trekken.
In plaats van het proces-verbaal is in 2013 voor het eerst 
fors ingezet op de bestuurlijke strafbeschikking milieu. 

Dit is een soort lik-op-stuk transactie waarbij forse boetes 
worden uitgedeeld die variëren tussen de € 1.500 en 
€ 4.000. 

Het toepassen van zelfregulering is in 2013 ook een 
instrument geweest waardoor er minder horeca geluid-
klachten zijn geweest. Op het Stadhuisplein in Rotterdam
is samen met de horecaondernemers een geluidmonitoring-
systeem geïnstalleerd. De horecaondernemer ziet onmiddel-
lijk wanneer hij de geluidnorm overtreedt en kan daarop 
maatregelen nemen door de volumeknop omlaag te draaien. 
De meldkamer van de DCMR kijkt mee op dit systeem om 
in te grijpen als de horecaondernemer niet snel genoeg 
reageert.
 
In 2013 hebben in het Rijnmondgebied circa 445 horeca- 
ondernemingen overlast veroorzaakt waarvan 77 met 
tien of meer klachten. Van de tien horecabedrijven die 
in 2012 de meeste klachten veroorzaakten, staan er 
nog slechts twee bij de eerste tien van 2013. De wijze 
van aanpak van de DCMR heeft een positief effect op 
de overlast. De bedrijven met de meeste overlast zijn 
aangepakt en het aantal klachten in Rotterdam is gedaald. 
Toch blijft toezicht op de horeca vooral in de weekeinden 
noodzakelijk.

De meest overlastgevende horecaondernemingen worden 
besproken in bijlage 1 ‘Voorvallen per gebied’. 

2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rotterdam 321 419 2.007 2.816 3.281 3.010 2.661 2.545 2.551 2.135

Regiogemeenten 376 467 389 622 613 750 649 568 698 535

Totaal 697 886 2.396 3.438 3.894 3.760 3.310 3.113 3.249 2.670

Klachten over lawaai van horecaondernemmingen **

* Tot eind 2005 had de politie de taak om geluidsmetingen te doen bij de horeca en op te treden naar aanleiding van klachten. 
Per 1 januari 2006 voert de DCMR voor de gemeente Rotterdam de afhandeling van de klachten over horecalawaai uit. Dit leidde in eerste 
instantie tot meer dan een verdubbeling van het aantal klachten.

**  Exclusief lawaai van terrassen en airconditionings.

Lawaaiklachten evenementen
Voor evenementen geven gemeenten een evenementen-
vergunning af. Bij te verwachten geluidhinder vragen de
gemeenten de DCMR om advies over de geluidvoorschriften.
Bij de meest luidruchtige evenementen voert de DCMR 
geluidmetingen uit en controleert of de organisator de 
voorschriften naleeft. Bij overtreding spreekt de DCMR de 
organisator aan om het geluid te verminderen. De politie 
kan eventueel handhavend optreden. De gemeenten en de 
DCMR gebruiken de resultaten van de geluidmetingen en 
klachten ook in de evaluatie van de evenementen.
De meeste evenementen in het Rijnmondgebied vinden 
plaats binnen de gemeente Rotterdam. De meeste 
lawaaiklachten hierover zijn dan ook afkomstig uit deze 
gemeente. 

In 2013 zijn circa 390 klachten over kleine of grote 
evenementen en partyschepen binnengekomen. Dit is 
minder dan vorig jaar (485 klachten). De afname van de 
klachten komt vooral doordat minder dansevenementen 
in de open lucht plaatsvonden. Verder is bij een aantal 
evenementen, die in 2012 tot veel klachten leidden, 
meer aandacht besteed aan het terugbrengen van de 
geluidniveaus bij woningen en het controleren van de 
naleving van de geluidgrenswaarden. In 2013 waren 235 
klachten afkomstig van een twaalftal evenementenlocaties 
in Rotterdam. De overige 155 klachten waren afkomstig 
van diverse locaties in de stad. Eén groot evenement 
(Rotterdam Unlimited) leidde tot 49 klachten. De overige 
klachten op de diverse locaties waren meestal afkomstig 
van kleinschalige evenementen. 
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Gemeente Evenement Bijzonderheden 2011 2012 2013
1 Rotterdam Evenemententerrein Zuiderpark Boothstock: 42

Metropolis:14
6 124 73

2 Rotterdam Rotterdam Unlimitied Podium Hofplein: 42 6 6 49

3 Vlaardingen Totaal evenementenseizoen Loggerfestival: 16
Zomerterras: 11
Rock ‘n Ramps: 8

39 35 35

4 Rotterdam Evenementen Binnenrotte Wednesday Night Skate: 12
Spinning bij café Pol: 12
Holi feest: 8

16 14 34

5 Rotterdam SS Rotterdam Feesten op achterdek 5 44 29

6 Rotterdam Schouwburg- en Stadhuisplein Diverse evenementen 53 21 24

7 Rotterdam Lloyd Multiplein Koninginnekermis: 10
Feest Eurekaweek: 6

8 71 22

8 Rotterdam Heemraadsplein Benefi et + Sao Joao: 12 14 11 21

Evenementen met 10 of meer klachten in 2013

Rotterdam Unlimited (49 klachten)
Dit jaar is het evenement Zomercarnaval in een nieuw 
jasje gestoken en omgedoopt tot  Rotterdam Unlimited. 
De podiumopstelling op het Hofplein leidde tot 42 klachten 
van geluidoverlast. Vooral de zware bastonen tijdens 
een concert op zaterdagavond leidden tot overlast en 
ongerustheid onder omwonenden aan de Pompenburg 
en Doelstraat. Een groot aantal klachten kwam enige 
tijd na afl oop van het evenement binnen, omdat de 
bewonersvereniging een enquête onder bewoners naar 
de overlast had gedaan. Veel omwonenden waren niet op 
de hoogte van de nieuwe opzet van het evenement en de 
nieuwe datum. Hierdoor waren zij niet voorbereid op de 
mogelijke overlast door het evenement. Verder is geklaagd 
over nachtelijke opbouw- en afbreekwerkzaamheden in de 
nabijheid van woningen. 
Tijdens het evenement heeft de DCMR bij de podia en bij 
de straatparade geluidmetingen uitgevoerd. Hierbij is in 
de publieksgebieden en bij woningen gemeten. Tijdens 
het concert op zaterdagavond was het door de drukte niet 
mogelijk de geluidmeetset bij de woningen aan het Hofplein 
uit te lezen. Achteraf is vastgesteld dat de bastonen aan-
zienlijk harder waren dan de geluidgrenswaarden uit de 
vergunning toelieten. 
De DCMR heeft de geluidmetingen en geluidklachten in de 
evaluatie van het evenement ingebracht. Voor een volgende 
editie zullen de DCMR en de organisator meer aandacht 
besteden aan de podiumopstelling en geluidmetingen bij 
woningen.

Evenemententerrein Zuiderpark (73 klachten) 
Het evenemententerrein Zuiderpark is aangewezen als 
grootstedelijk evenemententerrein. Het terrein wordt 
onder andere gebruikt voor het organiseren van enkele 
grootschalige evenementen en een aantal kleine evene-
menten voor de deelgemeente Charlois. Het dansevenement 
Boothstock veroorzaakte op 10 augustus 43 lawaaiklachten, 
voornamelijk vanuit Zuidwijk. Ten opzichte van 2012 is het 

aantal klachten tijdens dit evenement gehalveerd (2012: 
88 klachten). 
Het popfestival Metropolis veroorzaakte op 7 juli 14 lawaai-
klachten, ook vanuit Zuidwijk. Ten opzichte van 2012 is 
sprake van een toename van het aantal klachten over dit 
evenement (2012: 1 klacht). 
Bij beide evenementen heeft de DCMR geluidmetingen 
laten verrichten. Deze metingen zijn met onbemande geluid-
meetsets bij woningen en door een medewerker op het 
terrein uitgevoerd. Bij Boothstock moest de organisator 
vanwege het grote aantal klachten in 2012 een geavanceerd 
geluidmeetsysteem bij de woningen installeren. Hiermee 
controleerden de geluidtechnici tijdens het evenement het 
geluidniveau bij de woningen. Voorafgaand aan het evenement 
hadden de organisator en de DCMR uitgebreid aandacht 
besteed aan het terugbrengen van de geluidniveaus bij 
woningen. De organisator had hiervoor de geluiduitstraling 
van de luidsprekers bij de podia laten berekenen en daar-
mee de optimale opstelling gekozen. 
In 2012 traden bij het rockfestival Baroeg Open Air 
25 klachten op. In 2013 moest de organisator een zelfde 
geluidmeetsysteem installeren bij de woningen als bij 
Boothstock. In totaal zijn over Baroeg Open Air slechts 
2 klachten binnengekomen. 
De DCMR heeft de ervaringen met de geluidmetingen en 
de geluidklachten ingebracht in de evaluaties van de 
evenementen. Voor een eventuele volgende editie zullen 
deze ervaringen in voorschriften bij de evenementen-
vergunning verwerkt worden.

Evenementen Binnenrotte (34 klachten)
Op de Binnenrotte vinden regelmatig evenementen plaats. 
De jaarlijks terugkerende Wednesday Night Skate leidde 
dit jaar tot in totaal 12 klachten, verdeeld over 6 woensdag- 
avonden. Hiervan veroorzaakte het geluid van muziekauto’s 
langs de route 7 klachten en het eindfeest op de Binnenrotte 
5 klachten. Om de muziek van het eindfeest binnen de 
perken te houden heeft de DCMR een geluidmeetset bij de 
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dichtbijgelegen fl atwoningen geplaatst. De geluidman van 
het eindfeest controleerde tijdens het evenement via een 
internetsite het geluidniveau bij de woningen. 
Bij de kleinere evenementen heeft de DCMR geen geluid-
metingen uit kunnen voeren. Over het feest rond de Holi 
verbranding op 27 maart en een spinning evenement bij 
café Pol op 2 juni zijn 8 respectievelijk 12 klachten over 
harde muziek ingediend. De DCMR heeft bij de evaluatie 
van de evenementen de klachten en overlast gemeld. 

Sport- en evenemententerrein Lloyd Multiplein (23 klachten)
Overlastklachten over het sport- en evenemententerrein 
aan de Westzeedijk worden door de meldkamer apart 
geregistreerd. Het terrein is aangewezen als grootstedelijk
evenemententerrein. Het terrein wordt onder andere 
gebruikt voor het organiseren van kermissen, enkele grote 
evenementen en enkele kleine evenementen voor 
de deelgemeente Delfshaven. Dit jaar zijn veel minder 
klachten binnengekomen dan vorig jaar (2012: 71 klachten), 
omdat een aantal luidruchtige grootschalige evenementen 
uit 2012 dit jaar niet plaatsvonden. De Koninginnekermis 
veroorzaakte dit jaar 10 lawaaiklachten (2012: 17 klachten).
Het Peppermindsfestival in het kader van de Eurekaweek
op 22 augustus leidde tot 6 klachten. Bij de Koninginne-
kermis en najaarskermis heeft de DCMR met onbemande 
geluidmeetsets bij woningen de geluidniveaus gecontro-
leerd. Bij de evaluatie van het evenement heeft de DCMR 
de constateringen gemeld. Voor een volgende editie 
zullen de aandachtspunten in voorschriften bij de 
evenementenvergunning verwerkt worden. 

Evenementen Heemraadsplein (21 klachten)
Op het Heemraadsplein vinden regelmatig kleine evene-
menten plaats. De deelgemeente Delfshaven geeft voor 
deze evenementen een vergunning af. Dit jaar zijn meer 
klachten over deze evenementen binnengekomen dan 
voorgaande jaren (2011: 14, 2012: 11 klachten). Vooral in 
de maand juni ondervonden de omwonenden drie week-
einden lang overlast door muziek van evenementen. In 
het weekeinde van 22 en 23 juni vonden op zaterdag een 
benefi etevenement met muziek en op zondag een Kaap 
Verdiaans feest plaats. Dit leidde tot in totaal 12 klachten. 
De DCMR heeft geen metingen bij deze evenementen 
uitgevoerd, omdat het budget voor geluidmetingen bij 
evenementen niet voldoende is om bij alle luidruchtige 
evenementen te meten. 

Werkzaamheden Rijkswaterstaat

Verbreding A15 Maasvlakte-Vaanplein
Vanaf november 2011 tot december 2015 werkt de aannemers- 
combinatie A-Lanes A15 in opdracht van Rijkswaterstaat 
aan de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en 
het Vaanplein (MaVa). De werkzaamheden vinden zowel 
overdag als ’s nachts plaats. Inwoners van de omliggende 
gemeenten kunnen overlast van bijvoorbeeld frezen en 
heien direct doorgeven aan Rijkswaterstaat.
De telefoonnummers zijn hiervoor: 0800 - 8002 (informatie- 
nummer van RWS van 06:00 - 22:30 uur) en 010 - 714 75 70
(nummer van de aannemer ’s nachts). Omwonenden hebben 
in 2013 ook 39 klachten direct bij de meldkamer DCMR 
ingediend. Deze klachten zijn voor behandeling aan Rijks- 
waterstaat doorgeven omdat de DCMR hiervoor geen 
bevoegd gezag is.
In 2013 heeft Rijkswaterstaat zelf over de werkzaamheden 
aan de A15 21 klachten ontvangen. 

Aanleg A4 Delft-Schiedam 
In 2013 is gestart met de bouwwerkzaamheden ten behoeve 
van de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. 
De meeste geluidoverlast werd veroorzaakt door heiwerk-
zaamheden. Er waren heiwerkzaamheden voor het 
aanleggen van de landtunnel en voor de fundering van 
kunstwerken (o.a. fl y-over’s) en geluidschermen op het 
Kethelplein. De werkzaamheden zijn voor het grootste deel 
uitgevoerd in de dagperiode.  
Voor de heiwerkzaamheden van de landtunnel is separaat 
geadviseerd door de DCMR. Hierbij is vooral gelet op het 
gebruik van geluiddempende mantels bij het slaan van de 
heipalen. Ook is door de DCMR geadviseerd het geluid af te 
schermen door het plaatsen van containers. Dit heeft er toe 
geleid dat er relatief weinig klachten zijn geweest tijdens de 
bouw van de landtunnel. In de periode april t/m juli zijn circa 
30 klachten gemeld. De klachten over het te vroeg starten 
(voor 8.00 uur) van de werkzaamheden zijn teruggekoppeld 
met de aannemer A4All.  
Op het Kethelplein was het vanwege de veiligheid en verkeers-
doorstroming noodzakelijk om ook ’s nachts te werken. 
In het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) is geadviseerd aan de gemeente Schiedam. Voor de 
nachtperiode geldt een strengere geluidnorm in de APV. 
Dit heeft niet kunnen voorkomen dat er in het weekend van 
13-16 september 20 klachten bij de meldkamer DCMR zijn 
ingediend. De bewoners waren niet goed op de hoogte 
dat er ’s nacht geheid zou worden. De aannemer is hier 
op aangesproken. Dit heeft ertoe geleid dat er in laatste 
weekend van oktober met nachtelijke heiwerkzaamheden 
minder klachten waren. In 2013 zijn in totaal 72 klachten bij 
de meldkamer binnengekomen. 
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5. Stankklachten
Het aantal stankklachten is dit jaar net als de afgelopen 
jaren weer gestegen.
Vanaf 2004 liet het aantal stankklachten een dalende trend 
zien maar vanaf 2009 stijgt het aantal stankklachten weer. 
Dit jaar is de toename ongeveer 30% ten opzichte van 2012. 
Het aantal stankklachten is hiermee het hoogste van de 
afgelopen 10 jaar. De grote industrie in het Rijnmondgebied 
levert hieraan een belangrijke bijdrage. Sinds 2009 stijgt het 
aantal stankklachten van de grote industrie. Dit komt door 
de grote stankoverlast die Abengoa Bioenergy veroorzaakt. 
Uit Maassluis, Brielle en Rozenburg worden veel klachten 
gemeld. 

De DCMR oefent de laatste jaren door toepassing van 
bestuursrecht veel druk uit op het bedrijf. Uiteindelijk is 
eind december 2013 een installatie geplaatst om de stank- 
overlast te verminderen. Ook Vopak Terminal Europoort 
heeft de eerste maanden van het jaar nog veel overlast 
veroorzaakt. Door de bouw van installaties om damp te 
verwerken is de overlast halverwege het jaar verminderd. 
Niet voor alle stankklachten kan een eenduidige oorzaak 
worden vastgesteld. Beide bedrijven hebben dit jaar 
vermoedelijk in totaal bijna 2500 klachten veroorzaakt. 
Ook de scheepvaart in het Rijnmondgebied en op de 
Noordzee geeft stankoverlast. In totaal zijn bijna 300 
stankklachten veroorzaakt door varende schepen.

Aandeel grote industrie in stankklachten

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stankklachten totaal 5.914 6.499 5.522 5.175 4.693 4.569 4.447 4.994 5.581 7.283

Stankklachten grote industrie 2.628 2.789 2.805 2.331 1.651 1.585 2.113 2.538 3.022 4.033

Industrie in procenten 43 38 39 40 35 35 48 51 54 55

Stankvoorvallen grote industrie 913 853 841 936 693 707 899 1.178 1.282 1.223

Stankvoorvallen grote industrie 
(> 15 klachten)

18 20 19 16 16 14 9 10 21 40

De trend in het aantal stankklachten van de gezamenlijke 
bedrijven in de industriegebieden Pernis, Botlek, Europoort 
en Maasvlakte is weergegeven in hiernavolgende grafi ek. 

Uit de analyse van deze stankklachten blijkt dat alleen de 
bedrijven in Europoort verantwoordelijk zijn voor steeds 
grotere aantallen stankklachten. Vooral Abengoa Bioenergy 
en Vopak Terminal Europoort zijn verantwoordelijk voor 
deze toename van het aantal stankklachten.

Trend van stankklachten
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Stank uit industriegebieden
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6. Overige klachten
Het aantal klachten over afval, bodemverontreiniging, stof, 
visuele hinder (zoals rook en roet) en de klachten over 
waterverontreiniging laat ten opzichte van vorig jaar een 
grote daling zien. Het aantal klachten over stofoverlast is 
het laagst sinds 2004. Er zijn in het afgelopen jaar opvallend 
weinig klachten gemeld over stuifmeel en roetdeeltjes. 
Onderstaande tabel laat het verloop zien van de overige 
klachten in de afgelopen 10 jaar.

De twee uitschieters in onderstaande grafi ek voor stof en 
visuele hinder in 2005 en 2011 zijn veroorzaakt door grote 
branden. In 2005 als gevolg van een brand in Middelharnis, 
waarbij veel roetneerslag optrad en in 2011 door de brand 
bij Chemiepack die veel klachten over roet en rook tot 
gevolg had.

Aantal klachten ‘overig’ nader gespecifi ceerd

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Afval 221 221 207 198 138 237 143 116 128 106

Bodem 57 55 52 47 43 47 41 49 42 44

Diverse 294 492 290 300 218 308 153 182 308 186

Stof 142 933 245 296 287 186 147 374 146 137

Visuele hinder 313 586 474 225 272 220 144 231 187 177

Water 109 107 92 116 65 81 85 64 73 67

Som 1.136 2.394 1.360 1.182 1.023 1.079 713 1.016 884 717

Trend van klachten overig
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7. Overlastgevende bedrijven
Bedrijven met 35 of meer overlastklachten

In 2013 veroorzaakten diverse bedrijven 30 of meer 
klachten. Hierbij zijn alle soorten overlast (voornamelijk 
stank en lawaai) bij elkaar opgeteld.

Om het overzichtelijk te houden en voor de onderlinge 
vergelijking zijn de tabellen naar soort bedrijf onderverdeeld. 
Achtergrondinformatie staat per bedrijf en per woonplaats 
vermeld in bijlage 1 ‘Voorvallen per gebied’.

Veroorzaker Locatieplaats Totaal aantal klachten
Shabu Shabu BV Rotterdam 546

Evenementen Zuiderpark Rotterdam 73

New York Pizza Delivery Schieweg Rotterdam 69

De Poffertjes Salon/Café St. Tropez Rotterdam 57

Melief Bender Rotterdam 53

‘t Dakpark Rotterdam 49

Café Het Lage Land Rotterdam 47

Eethuis Tandir Rotterdam 45

Eetcafé Het Hoeckie V.O.F. Hellevoetsluis 38

Grand-Café “Hoekzigt” Rotterdam 38

Evenementen Binnenrotte Rotterdam 34

El Caribe Rotterdam 33

Eetcafé Jofel Bleiswijk 34

Café Kiki Rotterdam 33

B.E.D. Roterdam Rotterdam 32

Café Sas Rotterdam 32

Mistura Kaapverdische Keuken Rotterdam 32

Bar Villa Kakelbont (eenmanszaak) Rotterdam 31

Eetcafé Sijf Rotterdam 31

Grand-Café de Punt Rotterdam 31

Horeca en evenemententerreinen

Midden- en kleinbedrijf

Veroorzaker Locatieplaats Totaal aantal klachten
Rad-Mar Poolse bakkerij Schiedam 100

Basic-Fit Rotterdam 87

Toko Singapura Capelle aan den IJssel 104

Hovetra B.V. Rhoon 62

Tanoli Rotterdam 49

Multinette “Tussendijken” Rotterdam 33

Van den Ban Autobanden BV Hellevoetsluis 31

L. van Gelder Beheer BV Ridderkerk 31

Transportbedrijf Tolpost Zuidland 30
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Industriecomplex
Als de meldkamer geen directe veroorzaker van de klachten 
kan vinden, maar wel vaststaat dat de oorzaak van de 
klachten binnen een industriecomplex ligt, schrijft de DCMR 
de klachten toe aan zo’n complex. In de tabel hiernaast 
staan de klachten die zijn toegeschreven aan deze 
industriecomplexen.

Grote bedrijven

Veroorzaker Locatieplaats Totaal aantal klachten Klachten (min. 5) uit:
Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. Europoort Rotterdam 1.104 Brielle, Maassluis, 

Oostvoorne, Europoort 
Rt, Vierpolders, Tinte, 
Zwartewaal, Rockanje, 
Naaldwijk, Hellevoetsluis

Vopak Terminal Europoort B.V. Europoort Rotterdam 422 Maassluis, Rozenburg, 
Brielle, Vierpolders, 
Vlaardingen, Zwartewaal, 
Hellevoetsluis

Esso Nederland B.V. (Raffi naderij Rotterdam) Botlek Rotterdam 134 Spijkenisse, Hoogvliet, 
Geervliet, Schiedam, 
Rotterdam

Huisman Equipment B.V. Schiedam 127 Schiedam

Zethameta B.V. Vlaardingen 98 Vlaardingen

Shell Nederland Raffi naderij B.V. Vondelingenplaat 
Rotterdam

50 Schiedam, Vlaardingen, 
Hoogvliet

Provimi B.V. Rotterdam 42 Rotterdam

Archer Daniels Midland Europoort B.V. Europoort Rotterdam 39 Oostvoorne, Brielle

Uniport Multipurpose Terminals B.V. Rotterdam 42 Rotterdam

Aantal overlastklachten industriecomplexen

Veroorzaker bevindt zich in Totaal aantal  klachten
Europoortgebied 1.821

Botlekgebied 383

Pernis/Vondelingenplaat 335

Maasvlakte 89

Totaal 2.628

Structueel overlastgevende bedrijven

In de tabel op bladzijde 29 staat het overzicht van 
structureel meest overlastgevende bedrijven over 2013.

Er is sprake van structurele overlast als in de afgelopen 
drie jaar minimaal één jaar is geweest met 50 of meer 
klachten en daarnaast in een ander jaar minstens 
25 klachten.

In 2009 is de DCMR gestart met een risico gerichte aanpak 
van de top 10 structureel overlastgevende bedrijven. 
Deze aanpak is maatwerk; een combinatie van reguliere 
toezicht- en handhavinginstrumenten, waar nodig in 
samenwerking met de Divisie Havenmeester DHMR van 
het Havenbedrijf Rotterdam of de Zeehavenpolitie. De 
aanpak wordt aangevuld met een specifi eke benadering die 
kan bestaan uit mediation, een proactieve communicatie 
met omwonenden of het inzetten van nieuwe technologie 
(e-nose, geluidmonitoring, sociale media). 
Ook in 2013 heeft de DCMR op de bedrijven die structureel 
overlast geven extra inzet gepleegd door middel van deze 
bovengenoemde projectaanpak. Een team van specialisten 

maakt een risicoanalyse van de structureel overlastgevende 
bedrijven en beoordeelt of nieuwe (aanvullende) instrumenten 
ingezet kunnen worden om aan de overlast een einde te 
maken. Naast Abengoa en Vopak heeft dit jaar geur- 
en geluidoverlast in de horecabranche extra aandacht 
gekregen.

Voor geuroverlast van de horeca is een pilot gestart met 
e-noses om drempelwaarden voor geur te kunnen vast-
stellen. Hierbij wordt de problematiek vanuit het gezichts-
punt van zowel bewoners als ondernemers duidelijk 
gemaakt. Dit helpt om een oplossing te vinden. In 2014 
verwachten we, mede door de inzet van e-noses, geuroverlast 
in de horeca nog beter aan te kunnen pakken.

Op het gebied van horeca geluidoverlast is zelfregulering 
als instrument toegepast. Op het Stadhuisplein in 
Rotterdam is hiertoe samen met de horecaondernemers 
een geluidmonitoringsysteem geïnstalleerd. Verder hebben 
in 2013 nieuwe horecabedrijven vaker vooraf akoestisch 
onderzoek moeten doen, waardoor overlastsituaties kunnen 
worden voorkomen. Bij overtreding van de geluidnorm 
wordt steeds vaker de exploitatievergunning beperkt of 
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Aantal klachten en voorvallen van structureel overlastgevende bedrijven over de afgelopen drie jaren

Totaal aantal klachten Aantal voorvallen

Bedrijven Plaatsnaam pag. 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Abengoa Bioenergy Netherlands Europoort Rotterdam 42 236 197 1.104 73 54 95

Vopak Teminal Europoort Europoort Rotterdam 46 282 661 422 49 66 34

Esso Nederland B.V. (Raffi naderij Rotterdam) Botlek Rotterdam 44 59 47 134 4 4 7

Huisman Equipment B.V. Schiedam 46 150 127 127 49 79 73

Toko Singapura Capelle aan den IJssel 49 40 104 34 96

Basic Fit Rotterdam 58 203 2 87 64 2 61

Evenementen Zuiderpark Rotterdam 56 2 124 73 2 5 9

New York Pizza Delivery Schieweg Rotterdam 60 47 69 46 65

Hovetra B.V. Rhoon 48 20 38 62 17 34 51

Shell Nederland Raffi naderij B.V. Vondelingenplaat Rt. 46 86 118 50 21 31 12

‘t Dakpark Rotterdam 57 70 49 57 44

Provimi B.V. Rotterdam 59 71 61 42 59 52 40

A15 MaVa werkzaamheden Botlek Rotterdam 23 95 200 39 10 49 17

Ahoy Rotterdam N.V. Rotterdam 56 75 24 38 48 16 15

B.E.D. Rotterdam Rotterdam 53 99 32 78 32

L. van Gelder Beheer B.V. Ridderkerk 50 358 213 31 255 183 29

Eet- en Drinkcafé JW Rotterdam 52 20 53 27 18 46 22

Bakkerij Öz Mevlana Rotterdam 55 74 27 72 27

Sate Bar Rotterdam 54 85 26 23 70 24 23

Eetcafé Napoleon Rotterdam 60 25 64 20 15 34 8

Sumo Rotterdam B.V. Rotterdam 54 39 55 20 38 53 18

H.M. de Jong Koel- en Vrieshuis B.V. Ridderkerk 50 46 111 14 42 105 14

Grondbank IJsselmonde B.V. Barendrecht 38 68 6 25 20 6

Vapiano Rotterdam 54 96 5 48 76 5

Farm Frites B.V. Oudenhoorn 74 56 5 54 49 5

Cultuurpodium Perron B.V. Rotterdam 83 30 5 60 25 3

Pergen V.O.F. Vondelingenplaat Rt. 211 25 4 2 2 1

Café De Flierefl uiter (v/h la Mamounia/Lusten) Rotterdam 34 86 3 32 55 3

Maatschap Europoort Terminal Europoort Roterdam 110 51 0 1 1 0

Bewefa Rotterdam 75 53 0 30 36 0

Bas van der Heijden Supermarkt Schiedam 54 234 0 19 17 0

Vergeleken met 2012 veroorzaakten de bedrijven:
• in groen tenminste de helft minder klachten;
• in rood tenminste het dubbele aan klachten.

ingetrokken in plaats van het opleggen van een dwangsom. 
Daarnaast heeft de bestuurlijke strafbeschikking milieu 
(BSB-M) een beter effect op de naleving dan het proces-
verbaal. Op deze wijze is bij de geluidoverlast in de horeca 
een substantiële verbetering gerealiseerd.

De paginanummers verwijzen naar een uitgebreide beschrij-
ving van de overlastgevende situatie(s) in bijlage 1 ‘Voorvallen 
per gebied’.
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In vergelijking met de top 10 van structureel overlast- 
gevende ondernemingen uit 2012 komen zes bedrijven niet 
meer terug in die van 2013. Dit zijn:
1. Bas van der Heijden, Schiedam
2. Van Gelder Beheer, Ridderkerk
3. A15 MaVa werkzaamheden
4. H.M. de Jong Koel- en Vrieshuis, Ridderkerk
5. Vapiano
6. La Mamounia/Lusten
Het totaal aantal klachten veroorzaakt door de top 10 meest 
overlastgevende bedrijven is 10% gestegen van 2.042 in 
2012 naar 2.232 in 2013. Opgemerkt wordt dat  Abengoa 
Bioenergy bijna 50% van deze klachten heeft veroorzaakt.

In 2013 heeft 55% van de structureel overlastgevende 
bedrijven het aantal klachten meer dan gehalveerd. 
13% van de bedrijven heeft in 2013 het dubbele aantal 
klachten veroorzaakt. Hierop zal in 2014 extra handhaving 
worden ingezet. 
Hieronder vindt u een overzicht met toelichting op de situatie 
voor een aantal bedrijven over 2013 (zowel “stijgers” als 
“dalers”).

Abengoa Bioenergy Netherlands B.V. bezorgt inwoners 
van de regio Rijnmond veel stankoverlast. In totaal zijn 
dit jaar 1.104 stankklachten aan het bedrijf toegewezen. 
Het Spaanse bedrijf richt zich op de productie van bio-
ethanol. Vanaf het moment van de start van de productie 
in 2010 veroorzaakt Abengoa stankoverlast. Hiermee 
overtreedt het bedrijf de vergunningvoorschriften. De 
klachten komen vanuit de hele omgeving, maar vooral 
uit de gemeenten Brielle en Maassluis. De stank wordt 
veroorzaakt door het gebruik van maïs in het biologische 
productieproces. Door vergisting van de maïs komt een 
typische vergistings- of brouwerijgeur vrij. Bij het drogen van 
het organische bijproduct dat dient als grondstof voor de 
diervoederindustrie komt een typische baklucht vrij. Om af 
te dwingen dat een bedrijf zich aan de voorschriften houdt, 
kan de provincie Zuid-Holland op aangeven van de DCMR 
dwangsommen opleggen. Op 2 november 2011 is een last 
onder dwangsom opgelegd die inhoudt dat het bedrijf geen 
geuroverlast mag veroorzaken bij geurgevoelige locaties 
zoals woningen. Als de DCMR constateert dat er toch 
geuroverlast is, verbeurt het bedrijf een dwangsom van 
10.000 euro, tot een maximum van 100.000 euro. In totaal 
gaat het dus om 10 inningen. Abengoa heeft echter bezwaar 
aangetekend tegen deze inningen en vervolgens beroep 
ingesteld bij de rechtbank Den Haag. Ten aanzien van 
de eerste vier inningen is uitspraak geweest: de inningen 
van twee overtredingen hoeft Abengoa niet te betalen. 
Abengoa heeft tegen de uitspraak van de rechtbank hoger 
beroep aangetekend. Ook tegen de overige zes inningen 
heeft Abengoa beroep aangetekend, de rechtbank heeft 
nog geen uitspraak gedaan in deze zaak. Omdat Abengoa 
nog steeds geen afdoende maatregelen heeft getroffen, 
heeft het bedrijf vanaf 6 augustus 2013 te maken met een 

nieuwe dwangsombeschikking. Als de DCMR constateert 
dat hieraan niet wordt voldaan, verbeurt het bedrijf een 
dwangsom van 100.000 euro, tot een maximum van 2 
miljoen euro. Deze dwangsom kan de DCMR eenmaal per 
week innen. Ook tegen deze dwangsombeschikking heeft  
Abengoa bezwaar gemaakt. 

Op 10 september 2013 heeft de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan. De provincie 
Zuid-Holland is op alle punten in het gelijk gesteld. 
De dwangsom is terecht opgelegd en ook de hoogte 
van de dwangsom wordt door de rechter als redelijk 
beoordeeld. De DCMR zet de inningen op deze nieuwe 
dwangsom door. Inmiddels is voor acht overtredingen de 
inningsprocedure gestart. Abengoa heeft eind juli 2013 
een vergunningaanvraag ingediend voor het plaatsen van 
een RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie). Dit is een 
techniek waarbij de lucht afkomstig uit het productieproces 
met behulp van zuurstof en hoge temperaturen wordt 
gereinigd. De belangrijkste geurbronnen worden op deze 
installatie aangesloten. Eind van 2013 heeft het bedrijf 
deze installatie geplaatst. De toekomst zal uitwijzen of de 
installatie de overlast zal wegnemen.

Vopak Terminal Europoort B.V. heeft in 2011 en 2012 
geurmaatregelen getroffen om de overlast in de omgeving te 
verminderen. De maatregelen bleken niet voldoende omdat 
de doorzet van stookolie sterk toenam en in de stookolie 
meer stank-componenten zaten. Omdat de stankoverlast 
onacceptabel groot was heeft Vopak een plan van aanpak 
opgesteld met vergaande maatregelen voor de tankopslag 
en de verladingen. Door de DCMR is een dwangsom 
opgelegd om de technisch en organisatorische maatregelen 
uit het plan van aanpak af te dwingen. Op 1 juli 2013 zijn 
door Vopak de belangrijkste geurmaatregelen op de tanks 
en steigers getroffen. Dit heeft in de 2e helft van 2013 geleid 
tot een behoorlijke geurreductie en een sterke afname van 
de klachten. Het aantal klachten veroorzaakt door Vopak is 
van 661 in 2012 gedaald naar 422 klachten in 2013.

Er zijn in 2013 door de DCMR 134 klachten aan Esso 
Raffi naderij B.V. toegewezen. Op 19 april zijn 24 klachten 
binnengekomen over het affakkelen (visuele hinder) bij 
het opstarten van een installatie. Tussen 3 en 6 mei zijn 
ruim 100 stankklachten bij de DCMR binnengekomen. 
Na uitsluitingsonderzoek door de uitrukdienst van de 
meldkamer zijn de klachten aan het bedrijf toegeschreven. 
Esso heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak 
van deze klachten, maar geen duidelijke oorzaak kunnen 
vinden. 

Huisman Equipment B.V., Schiedam vervaardigt hijs-, hef- 
en andere transportwerktuigen op schepen. De DCMR heeft 
dit jaar 127 klachten ontvangen, waarbij door de melders 
het bedrijf als veroorzaker werd genoemd. Het betrof 
voornamelijk geluidoverlast van bij het bedrijf afgemeerde 
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schepen. De voorzorgsmaatregelen die waren genomen 
in de vorm van het plaatsen van dempers op de uitlaten 
van de schepen, bleken niet afdoende. De DCMR kon op 
basis van de milieuvergunning van het bedrijf niet optreden. 
Overlast veroorzaakt door installaties aan boord van 
afgemeerde schepen ten behoeve van de eigen voor-
zieningen valt onder Havenbeheersverordening van de 
gemeente Schiedam. Tussen de gemeente Schiedam 
en het bedrijf zijn afspraken gemaakt om overlast in de 
toekomst zo veel als mogelijk te voorkomen.

Sinds december 2011 veroorzaakt Toko Singapura in 
Capelle aan den IJssel geuroverlast bij bewoners die direct 
boven het winkelcentrum de Koperwiek wonen. Hoewel de 
oorsprong hiervan aanvankelijk moeilijk was vast te stellen, 
is uiteindelijk door camera-inspecties in het afvoerkanaal 
van de bakdampen geconstateerd dat het afvoerkanaal 
lekkages bevatte. Hierna  zijn onder meer nieuwe 
afvoerbuizen geplaatst en is een nieuwe afzuigmotor op 
het dak van de boven de toko gelegen woning geplaatst. 
De geuroverlast is hierdoor opgelost. Omdat de nieuwe 
afzuigmotor niet goed is geplaatst, is nu een bromtoon 
hoorbaar in de onderliggende woning. Met een geluidmeting 
is geconstateerd dat er sprake is van overschrijding van 
de geluidnormen. Het bedrijf is hierover aangeschreven. 
Na het verstrijken van de begunstigingstermijn is een 
nacontrole uitgevoerd. Tijdens deze controle is vastgesteld 
dat de genomen isolerende maatregelen het geluidniveau 
hebben verlaagd en het bedrijf voldoet aan de geldende 
geluidnormen. In 2013 zijn 104 klachten ingediend. 

In 2013 zijn over Basic-Fit, Rotterdam 87 klachten binnen-
gekomen over geluidoverlast van de fi tness-apparatuur en 
muziekgeluid. De melders hebben voornamelijk last van 
gebonk en gedreun van vallende gewichten op de vloer 
van de sportschool. Aangezien er geen normoverschrijding 
is vastgesteld, kon niet handhavend opgetreden worden. 
Omdat men toch overlast ervoer is een mediationtraject 
gestart, waarbij de eigenaar van het pand, de VVE van de 
bewoners en Basic-Fit met elkaar in gesprek gingen om 
de problematiek rondom de geluidoverlast aan te pakken. 
Basic-Fit laat een akoestisch adviseur een onderzoek 
instellen om aanvullende maatregelen te nemen. Daardoor 
kan naar verwachting de overlast worden beperkt.

In 2013 zijn 50 klachten over Shell Nederland Raffi naderij B.V. 
binnengekomen over stank en visuele hinder. De klachten 
over visuele hinder worden veroorzaakt door de fakkel. Op 
22 juni zijn 21 klachten binnengekomen over stankoverlast 
door werkzaamheden aan een leiding. Shell heeft over 
2013 het aantal klachten meer dan gehalveerd en heeft 
gezien de omvang van de installaties (ca. 70 fabrieken op 

een oppervlakte vergelijkbaar met Schiedam) relatief weinig 
klachten veroorzaakt.

Over Van Gelder Beheer (op het bedrijventerrein Veren 
Ambacht in Ridderkerk) zijn in 2013 in totaal 31 klachten 
ingediend over lawaai. Hiermee is het aantal klachten 
substantieel verminderd (in 2011 waren dat 358 en in 2012 
213). De overlast wordt veroorzaakt door de krattenwasser. 
Het bedrijf heeft een akoestisch rapport ingediend, waarna 
de DCMR maatwerkvoorschriften gaat opleggen. Hierin 
worden strengere geluidsvoorschriften opgenomen.

H.M. de Jong Koel- en Vrieshuis, Ridderkerk (hierna 
De Jong) is een logistiek centrum waar geconditioneerde 
opslag plaatsvindt van groenten en fruit. 
Kenmerkend voor deze bedrijvigheid zijn de vaste koel-
installaties en vrachtwagens en trailers met koelaggregaten. 
De omwonenden ervaren veel geluidoverlast afkomstig van 
het bedrijventerrein Veren Ambacht, waaronder ook van het 
pakhuis van De Jong. Over dit bedrijf heeft de meldkamer 
14 klachten over lawaai ontvangen. Vanaf eind 2011 zijn 
verschillende geluidsonderzoeken uitgevoerd die begin 
2013 zijn afgerond. Er is aangetoond dat de weerkaatsing 
van geluid van de gevels van het pakhuis de overlast 
veroorzaakt. Op last van de DCMR heeft het bedrijf diverse 
akoestische maatregelen uitgevoerd. Dit heeft er toe geleid 
dat het bedrijf nu weer aan de geldende geluidsnormen 
voldoet.

Naar aanleiding van klachten over een handhavingstraject 
over Vapiano in Rotterdam heeft in 2013 van juni tot 
oktober een project met e-noses gedraaid. In deze periode 
is door de bewoners een monitoring van geuroverlast 
uitgevoerd. In deze periode zijn geen klachten via de meld-
kamer van de DCMR ingediend. Dit project is gedraaid om 
te kijken of er verbanden zijn te leggen tussen de geur-
klachten en de bakdampen die van Vapiano vrijkomen. Het 
project heeft bijgedragen aan goede onderlinge contacten 
tussen ondernemer, klagers, installateurs en handhavers. 
Het aantal klachten is verder afgenomen door de genomen 
maatregelen aan de ontgeuringsinstallatie door Vapiano. 

Dat de DCMR-aanpak van structureel overlastgevende 
bedrijven overall een positief effect heeft op het naleef-
gedrag, komt ook door een constructieve houding van de 
betrokken bedrijven. Wel dient te worden opgemerkt dat 
het aantal bedrijven dat structureel overlast veroorzaakt 
dynamisch is. Het aantal overlastgevende bedrijven is in 
2013 vergelijking met 2012 gestegen van 28 naar 31. 
In 2014 zal de DCMR de aanpak voor structureel 
overlastgevende bedrijven voortzetten.



- 32 -

Incidenten in Rijnmond

8. Bedrijfs- en incidentenmeldingen
Ook bedrijfs- en incidentenmeldingen van de industrie uit 
het Rijnmondgebied komen binnen bij de meldkamer van de 
DCMR. Deze meldingen ontvangt de DCMR voornamelijk 
op grond van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer bij een 
verstoring in de normale procesvoering.
Bedrijfs- en incidentmeldingen stellen de DCMR in de 
gelegenheid snel maatregelen te nemen om bewoners en 
milieu te beschermen tegen de gevolgen van een incident. 
De informatie uit deze meldingen gebruikt de meldkamer 
ook voor het informeren van de bewoners, die een klacht 
indienen.

Onder bedrijfsmeldingen vallen ook bijzondere bedrijfs-
omstandigheden die zijn voorzien. Deze bijzondere 
omstandigheden moet een bedrijf vooraf melden. Voor 
bedrijfsverstoringen van geringe omvang kan een bedrijf 
volstaan met een bedrijfsmelding. Voor grotere incidenten, 
die ook gevolgen kunnen hebben buiten het bedrijfsterrein, 
moet de industrie via het Centraal Incidentennummer 
(CIN) een melding doen. Met één telefoontje aan het CIN 
ontvangen de meldkamers van de DCMR, de Politie, de 
Brandweer, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam 
gelijktijdig de informatie over het incident.

Aantal bedrijfs- en incidentenmeldingen

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bedrijfsmeldingen totaal 5.142 5.474 5.452 5.472 5.744 5.861 5.216 4.795 5.483 5.954

Bedrijfsmeldingen onvoorzien 801 741 613 545 640 630 618 623 870 937

CIN-meldingen totaal waarvan: 248 214 218 232 338 330 318 292 241 300

-    Branden 108 73 74 89 140 126 158 140 101 146

-    Grote incidenten 14 14 22 15 19 13 10 16 6 25*

-    Kleine incidenten  126 127 122 128 179 191 150 136 134 129

CIN-oefenmeldingen - - 10 20 66 124 117 133 142 153
*Toename door wijziging in 2013 in de classifi catie van de hernieuwde gedragslijn “Melden van ongewone voorvallen”.

Trend bedrijfsmeldingen
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In 2013 ontving de DCMR meldkamer totaal 5.954 bedrijfs- 
meldingen waarvan 5.017 over voorziene activiteiten en
937 over onvoorziene bedrijfstoringen. Het aantal CIN- 
meldingen dat de meldkamer behandelde is 300 en 
daarmee 25% hoger dan in 2012.
Het aantal meldingen is geen graadmeter voor de 
onveiligheid op het terrein, maar zegt ook iets over de 
openheid van een bedrijf in de communicatie met de 
overheid.

Nieuwe CIN-brochure

Bedrijven moeten alle incidenten melden en zijn verplicht 
om maatregelen te treffen om de overlast te stoppen en 
herhaling te voorkomen. De wetgever heeft dit vastgelegd 
in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer. In 2012 is de 
gedragslijn “Melden van ongewone voorvallen in het 
Rijnmondgebied” geactualiseerd. In deze gedragslijn staat 
alle informatie over de voorbereiding en uitvoering van 
meldprocedures voor voorziene en ongewone voorvallen 
door bedrijven in het Rijnmondgebied. De DCMR heeft in 
december 2013 een nieuwe geactualiseerde gedragslijn aan 
alle CIN-plichtige bedrijven gestuurd, zodat deze in januari 
2014 in werking kan treden. De belangrijkste aanpassingen 
van de nieuwe geactualiseerde CIN-gedragslijn zijn:

• De defi nitie van CIN G-melding is Gevaar/verzoek om 
assistentie hulpdiensten, waarbij geldt:
1. G1, G2 en G3 voor gevaar buiten de inrichting; 
2. G4 voor gevaar binnen de inrichting.

• Milieugevolgen melden, ook binnen het bedrijf.

De nieuwe geactualiseerde gedragslijn is gemaakt door de 
CIN-werkgroep van de VRR, waarin naast de CIN-partners 
ook Deltalinqs is vertegenwoordigd.

CIN-oefenmeldingen

Bij de CIN-plichtige bedrijven bestaat de behoefte om de 
procedure voor CIN-meldingen te oefenen. De DCMR 
meldkamer heeft daarom een speciale CIN-oefenlijn 
ingesteld. Een bedrijf kan hierop de meldingsprocedure 
oefenen zonder het operationele CIN-nummer bezet te 
houden. De DCMR simuleert bij de oefenmelding de de rol 
van de CIN-partners. Van deze oefenmogelijkheid maken 
de bedrijven veel gebruik, in 2013 waren er 153 oefeningen. 
Een aantal bedrijven heeft daarnaast bij de DCMR een 
CIN-meldingstraining gekregen. De procedure voor CIN-
oefenmeldingen wordt in 2014 samen met Deltalinqs verder 
geprofessionaliseerd.
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9. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure

 Datum GRIP Betrokken gemeente Beschrijving incident
  1 09-01-2013 1 Poortugaal Brand in Poortugaal

  2 22-01-2013 2 Capelle aan den IJssel, Kralingen Betonblokken op metrolijn

  3 12-06-2013 1 Brielle Brand in meubelzaak

  4 22-07-2013 1 Middelharnis Brand shoarmazaak

  5 04-09-2013 1 Overschie Dreigende wateroverlast

  6 24-09-2013 1 Schiedam Plofkraak supermarkt

  7 30-09-2013 2 Rotterdam Brand voormalig AVR Brielselaan

  8 02-10-2013 1 Capelle aan den IJssel Gaslekkage

  9 13-10-2013 2 Regiobreed Wateroverlast

10 16-10-2013 1 Ridderkerk Waterongeval Nieuwe Maas

11 05-11-2013 1 Capelle aan den IJssel Brand IJsselland Ziekenhuis

12 06-12-2013 2 Regiobreed Wateroverlast regio in verband met storm

13 14-12-2013 1 Rotterdam Ontruiming wegens koolmonoxide

14 30-12-2013 1 Rotterdam Gaslekkage

Overzicht GRIP-incidenten

Bij een groot incident kunnen leidinggevenden van opera-
tionele diensten besluiten om op te schalen volgens de 
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure 
(GRIP). GRIP vormt de basis voor de operationele en 
bestuurlijke opschaling tijdens incidenten. De regeling 
is bindend voor zowel de operationele partners (Politie, 
Brandweer, DCMR, Geneeskundige Hulpverlening en 
Havenbedrijf Rotterdam) als alle gemeenten binnen de 
regio Rotterdam-Rijnmond. De regeling is afgestemd op het 
Landelijk Referentiekader GRIP. In de GRIP-regeling zijn 
nu zes GRIP-niveaus beschreven. Naar aanleiding van de 
leerervaringen uit de bestrijding van de brand bij Chemie-
Pack in Moerdijk is de bovenregionale samenwerking 
duidelijker vorm gegeven door twee GRIP-niveau’s toe te 
voegen.
Per niveau zijn vervolgens de taken en verschillende crisis-
staven nader toegelicht. Tevens is in de GRIP-regeling per 
niveau aangegeven wie welke bevoegdheden heeft en hoe 
de communicatie richting de burger is geregeld.

De zes GRIP-niveaus zijn:
• GRIP-1: het incident is lokaal van aard en in het 

Commando Plaats Incident (COPI) werken de 
operationele diensten gecoördineerd samen;

• GRIP-2: het incident heeft een duidelijke uitstraling 
naar de omgeving en het gasmeetplan kan in werking 
treden, om het effectgebied in kaart te brengen. Het 
Regionaal Operationeel Team (ROT) geeft leiding 
aan het COPI en de actiecentra van de operationele 
diensten en informeert het openbaar bestuur.

• GRIP-3: het incident heeft consequenties voor de 
bevolking en de Gemeentelijke Veiligheidsstaf komt 
bijeen onder voorzitterschap van de burgemeester, die 
bestuurlijk leiding geeft aan de processen.

• GRIP-4: de effecten van het incident overschrijden 
de gemeentegrens. Dit vraagt om afstemming. De 
Regionale Veiligheidsstaf coördineert de processen van 
meerdere Gemeentelijke Veiligheidsstaven.

• GRIP-5: Wanneer bij een incident of een dreiging 
meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn, kunnen 
de voorzitters van deze veiligheidsregio’s in gezamen-
lijkheid opschalen naar GRIP-5. De bronregio neemt 
in principe de coördinerende rol op zich. De voorzitter 
van de bronregio neemt niet de bevoegdheden van de 
overige betrokken voorzitters veiligheidsregio over.

• GRIP-Rijk: Tegelijk met GRIP-5 wordt een nieuw niveau 
geïntroduceerd. GRIP-Rijk wordt gebruikt als er 
behoefte is aan sturing door het Rijk, in situaties waarin 
de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn. 
Inhoudelijk is er veel hetzelfde als GRIP-5, alleen ligt 
het bevoegd gezag nu bij de minister. De coördinatie 
wordt overgenomen door het Nationaal CrisisCentrum 
(NCC). GRIP-Rijk kan van kracht zijn in combinatie met 
GRIP-1 t/m 5 of zonder dat er sprake is van opschaling 
in een veiligheidsregio.

Wanneer een GRIP is afgekondigd, wordt de woordvoering 
door de operationele teams uitgevoerd.
In 2013 is 14 keer GRIP ingesteld; een GRIP situatie bij 
de industrie heeft zich echter niet voorgedaan. Bij grotere 
stroomstoringen stellen de operationele diensten ook 
de GRIP-regeling in werking, vanwege de grote maat-
schappelijke effecten en consequenties voor de beveiliging 
van gebouwen en diensten. Dit jaar is geen stroomstoring 
ontstaan waarvoor een GRIP is gestart.
Meer informatie over de GRIP is beschikbaar op 
www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl.
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10. Operationele taak DCMR
De DCMR is één van de operationele diensten die 
betrokken zijn bij de bestrijding van incidenten. Daartoe 
is de DCMR meldkamer 24 uur per dag operationeel om 
milieu-, bedrijfs- en CIN-meldingen aan te nemen, ter 
plaatse te onderzoeken en af te handelen.

Tijdens GRIP is de dienstdoende directiewacht de 
operationeel leider van de DCMR. Hij of zij stuurt de interne 
crisisbeheersingorganisatie aan voor incidenten binnen de 
eigen organisatie (CIN) en voor voorvallen waar de DCMR 
vanuit haar taak bij betrokken is (GRIP). De directiewacht 
bepaalt welke opschaling binnen de DCMR noodzakelijk is 
en wie betrokken zijn bij de afhandeling van het incident.

De directiewacht vertegenwoordigt de DCMR extern in geval 
van (multidisciplinaire) opschaling van de hulpdiensten en 
ziet toe op communicatie naar bestuur, burgers en bedrijven. 
De directiewacht is met name betrokken bij afhandeling van 
incidenten en bij het nemen van besluiten en acties met 
bestuurlijke, fi nanciële of juridische consequenties.

Daarnaast zijn twee chemisch adviseurs, een communicatie-
adviseur en het havenpiket 24 uur per dag inzetbaar. De 
twee chemisch adviseurs adviseren op de plaats van 
het incident en coördineren het (gas)meetplan om het 
effectgebied in kaart te brengen.

De chemisch adviseur kan tevens adviseren over instelling 
van een GRIP. Het havenpiket heeft een primaire rol bij 
incidenten (morsingen) met gevaarlijke stoffen binnen 
bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en 
ondersteunt indien nodig de chemisch adviseurs. 

De communicatieadviseur is namens de DCMR contact-
persoon voor de media en verstrekt informatie via de DCMR 
website www.dcmr.nl en via Twitter. Zodra GRIP in werking 
treedt, is de politie formeel woordvoerder richting de media. 
Bij een klachtengolf of bij inzet van Chemisch advies blijft de 
DCMR informatie geven via de DCMR-website.
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Preventie en aanpak

11. Preventie en bestrijding van overlast
Bij het verlenen van een milieuvergunning is het uitgangspunt 
dat een bedrijf veilig en op milieuverantwoorde wijze werkt. 
De processen moeten zo zijn ontworpen dat er geen 
onveilige situaties of emissies zijn die tot overlast leiden. 

Voor het onderwerp geur is door de provincie Zuid-Holland
specifi ek beleid opgesteld. Bij iedere relevante vergunning-
aanvraag toetst de vergunningverlener deze aan dit beleid 
en neemt voorschriften op waarin is bepaald hoeveel geur-
emissie mag plaatsvinden. 

Om overlast buiten het bedrijf te voorkomen is het standaard 
om in vergunningen te kiezen voor doelvoorschriften. Bij een 
doelvoorschrift is het bedrijf vrij om het middel te kiezen 
om het voorgeschreven doel (het voorkomen van overlast) 
te bereiken. Veroorzaakt een bedrijf toch structureel 
overlast, dan scherpt de DCMR namens het bevoegd 
gezag de vergunning aan en moet het bedrijf aanvullende 
voorzieningen treffen om deze overlast alsnog weg te 
nemen.

12. Waarschuwingscodes
Door bijzondere weersomstandigheden kan de verspreiding 
van stoffen in de lucht stagneren. Door een lage windsnelheid 
in combinatie met een inversielaag in de atmosfeer, blijft de 
verontreiniging in het gebied hangen en kan stankoverlast 
ontstaan.

De DCMR kan in zo’n situatie voor de industrie een waar-
schuwingscode afkondigen. Op dit moment bestaat het 
systeem uit vijf waarschuwingscodes:
Code 1: een voorwaarschuwing. De bedrijven die 
 daarover voorschriften in hun vergunning 
 hebben, zijn verplicht om informatie over actuele 
 emissies en verladingen van stankstoffen door 
 te geven aan de meldkamer van de DCMR. Ook 
 moeten zij extra alert zijn bij werkzaamheden die 
 stank kunnen veroorzaken;
Code 2: bedrijven moeten hun emissies beperken of mogen 
 bepaalde activiteiten niet meer uitvoeren;
Code 3: bedrijven zijn verplicht tot verdere beperking van 
 hun emissies;

Code 4: de DCMR adviseert de Commissaris van de 
 Koning om, gezien de ernst van de situatie, 
 verdergaande maatregelen te laten treffen;
Code 5: de DCMR trekt alle voorgaande maatregelen in, 
 omdat er geen bijzondere omstandigheden meer 
 zijn.

De DCMR kan een code uitgeven voor het hele Rijnmond-
gebied, maar ook alleen voor het oostelijk of het westelijk 
deel van het gebied. In 2013 is in totaal vier keer een code 
voor het gehele gebied afgegeven.

De DCMR ontwikkelt een nieuw vereenvoudigd code-
systeem dat de administratieve last bij bedrijven vermindert, 
maar wel als daadkrachtig instrument de bevolking blijft 
informeren en indien nodig de bedrijven verplicht om 
maatregelen te treffen. Naar verwachting treedt dit systeem 
in 2014 in werking.

Overzicht code-perioden

Periode Datum Tijd Aard Code Gebied Klachten
1 16-02-2013

19-02-2013
16.30 uur
14.15 uur

Stank 2
5

Geheel
Geheel

50

2 15-07-2013
27-07-2013

15.00 uur
11.30 uur

Stank 1
5

Geheel
Geheel

58

3 24-09-2013
26-09-2013

14.30 uur
15.30 uur

Stank 2
5

Geheel
Geheel

24

4 06-10-2013
09-10-2013

16.00 uur
10.00 uur

Stank 2
5

Geheel
Geheel

85
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13. Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen
Het Landelijke Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke 
Stoffen (LIOGS) is ondergebracht bij de DCMR. 
Dit landelijk informatiepunt is voor alle specialisten van de 
brandweer, politie, GGD, kustwacht, defensie, gemeenten 
en wegbeheerders om informatie over de aanpak van 
incidenten met gevaarlijke stoffen op te vragen. 

Ervaren chemisch adviseurs van het LIOGS geven advies 
en stellen de scenario’s op die zich kunnen voordoen bij die 
ongevallen. 
In 2013 zijn in totaal 54 telefonische verzoeken om LIOGS-
informatie bij de meldkamer van de DCMR binnenkomen. 

Vanaf 1 januari 2012 is in de provincie Zuid-Holland 
één centrale milieutelefoon ingericht voor het indienen 
van klachten en bedrijfsmeldingen op het gebied van 
milieu. Hiervoor is het telefoonnummer 0888 - 333 555 
beschikbaar. Een systeem achter dit telefoonnummer 
verbindt de beller op basis van zijn telefoonnummer of zijn 
postcode automatisch door naar de juiste omgevingsdienst.
De meldkamer van de DCMR vraagt bij klachtregistratie 
nogmaals naar de postcode om het klachtenpatroon 
(letterlijk!) in kaart te brengen. 
De meldkamer van de DCMR is dag en nacht operationeel 
en heeft ruime ervaring en expertise. De andere omgevings-
diensten in Zuid-Holland hebben de registratie van de 
klachten en bedrijfsmeldingen uit hun regio buiten kantoor-
uren bij de meldkamer van de DCMR ondergebracht. 
De 24-uurs bereikbaarheid is hiermee uniform en voor alle 
omgevingsdiensten gegarandeerd. De meldkamer DCMR 
registreert de klachten en bedrijfsmeldingen en beoordeelt 
de urgentie. Voor het onderzoeken en afhandelen van 
klachten en bedrijfsmeldingen buiten het Rijnmondgebied 
blijven de omgevingsdiensten en de provincie zelf 
verantwoordelijk.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft de registratie 
dag en nacht aan de DCMR uitbesteed.
De regio Haaglanden is vanaf 1 april 2013 als 
omgevingsdienst Haaglanden operationeel. Tijdens 
kantooruren registreert de provincie Zuid-Holland nu 
nog de klachten en bedrijfsmeldingen uit deze regio. 
Buiten kantooruren komen deze meldingen binnen bij de 
meldkamer van de DCMR.

2013
Omgevingsdienst Midden-Holland* 277

Omgevingsdienst West-Holland* 270

Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid 1.751

Regio Haaglanden* 293
* Alleen buiten kantooruren.

Meer informatie over de afhandeling van de klachten 
en bedrijfsmeldingen vindt u op de websites van de 
omgevingsdiensten.

14. Klachten en meldingen voor Omgevingsdiensten in Zuid-Holland

15. Onderzoeksraad Voor Veiligheid
Vanaf 1 oktober 2012 neemt de meldkamer van de DCMR ook 
de meldingen aan van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid 
(OVV). Dit gebeurt op basis van 24/7 bereikbaarheid met 
directe afhandeling van meldingen en verzoeken die via 
het landelijk OVV-nummer bij de DCMR binnenkomen. Bij 
die onderzoeken kan het gaan om klein- of grootschalige 
ongevallen en om bijna-ongevallen die hebben plaats- 
gevonden binnen het werkterrein van de OVV.
Het werkterrein van de OVV omvat de volgende sectoren 
en gebeurtenissen: transport (in de vorm van luchtvaart, 
scheepvaart, railverkeer, wegverkeer en buisleidingen), 
defensie, industrie, natuurrampen, milieu en gezondheid, 
explosies, grote branden en instortingen.

Het geografi sche werkgebied omvat Nederland en Caribisch 
Nederland, inclusief de Nederlandse wateren, schepen en 
luchtvaart. Voorvallen die wat betreft aard/ernst aan bepaalde 
criteria voldoen, geven de medewerkers van de meldkamer 
direct per telefoon door aan de piketonderzoeker van de OVV. 
Deze onderzoeker maakt vervolgens zelf de afweging of en 
wanneer hij een onderzoek instelt.
In 2013 zijn door de meldkamer van de DCMR 73 meldingen 
voor de OVV aangenomen.
De onderzoeksraad maakt vanaf half december 2013 geen 
gebruik meer van de diensten van de DCMR. De raad heeft 
besloten om de meldkamertaken onder te brengen bij de 
meldkamer van het Nationaal Crisis Centrum (N.C.C.). 
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Toekomstvisie

16. Rijnmond
De afgelopen decennia was de ontwikkeling van het 
Rijnmondgebied onlosmakelijk verbonden met het haven- 
gebied en de industriële complexen. Dat blijft ook in de 
toekomst zo. De economische, logistieke en technologische 
ontwikkelingen bieden volop mogelijkheden om ook de 
veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving een verdere 
impuls te geven.
Eén van de doelstellingen in het Rijnmondgebied is energie- 
transitie. Energietransitie is het overstappen van fossiele 
brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zonne- 
en windenergie.
Ook in de Havenvisie 2030 is de energietransitie 
nadrukkelijk ingezet ter versterking van de koppositie van 
het Rijnmondgebied.

In een toekomstbestendig Rijnmondgebied zal de energie- 
opwekking op basis van fossiele brandstoffen steeds 
schoner worden. Pijlers om deze doelstelling te bereiken zijn 
onder andere het Rotterdam Climate Initiative, toepassing 
van LNG (Gate Terminal), opwekking van elektriciteit met 
biomassa, wind en zon (Maasvlakte 2). Ook de chemie in 
het Rijnmondgebied kan haar positie versterken door over 
te schakelen op niet-fossiele grondstoffen.
Ten aanzien van toezicht op complexe bedrijven bundelen 
overheden in het Deltagebied (Zuid-West Nederland) 
de krachten. De  DCMR zal in de komende periode 
de initiatieven van het verbeterprogramma toezicht en 
handhaving verder uitrollen.

18.  Sociale media en Twitter
De sociale media zoals Twitter zijn bij uitstek te gebruiken 
als sensortechnologie waarin de mens als sensor fungeert. 
Dit soort sensornetwerken kunnen goed dienen als 
aanvulling op de informatie die de meldkamer van de 
DCMR in de vorm van klachten ontvangt. De DCMR is 
een pilot gestart, om samen met ARCADIS Nederland en 
de Universiteit Twente een systeem te ontwikkelen om op 
Twitter de milieugerelateerde informatie te verzamelen. 

De informatie wordt op een kaart weergegeven om te zien of 
er een relatie is met gemelde klachten en bedrijfsactiviteiten. 
In de toekomst kunnen met dit systeem gebruikers van 
sociale media mogelijk direct worden geïnformeerd 
over gebeurtenissen die in een bepaald gebied overlast 
veroorzaken. De pilot wordt begin 2014 afgerond. 
Onderstaande afbeelding geeft een beeld hoe het systeem 
er mogelijk gaat uitzien.

17. Elektronische neuzen in het Rijnmondgebied
Ook in 2013 heeft de meldkamer meegewerkt aan het 
E-nose Project dat in 2010 is gestart. Met dit project is 
gewerkt aan de verbetering van het alarmeringssysteem van 
het vaste netwerk en er is actie ondernomen op verhoogde 
meetwaarden.
De mobiele e-noses zijn ook veelvuldig ingezet door de 
uitrukdienst, Chemisch advies en de meetploegen van de 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
Voor 2014 gaan de e-noses een nog grotere rol spelen in 
het Rijnmondgebied. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft 
het initiatief genomen om het huidige e-nose netwerk te 
fi nancieren en uit te breiden tot 77 stationaire e-noses. 

De meldkamer van de DCMR zal dit E-nose-netwerk 
monitoren en de uitrukdienst zal alarmeringen onderzoeken. 
De doelstelling is om op deze wijze emissies van stank-
gerelateerde stoffen tot een minimum te beperken en 
zo overlast in de woonomgeving te voorkomen. Het 
Havenbedrijf Rotterdam fi nanciert de komende vijf jaar het 
basisnetwerk, waarbij continu gezocht wordt naar partijen 
die mee willen fi nancieren om zodoende het netwerk uit 
te breiden. Het E-nose-netwerk is gebaseerd op samen-
werking, vandaar dat de naam gewijzigd is in We-nose-
netwerk. 2014 staat in het teken van implementatie en 
optimalisatie van het We-nose-netwerk.
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19. Bureau Operationele Taken
Het bureau Operationele Taken van de afdeling Haven en 
Industrie van de DCMR bestaat uit het cluster Meldkamer 
en het cluster Chemisch advies. De hoofdtaken van het 
cluster Meldkamer hebben betrekking op het aannemen 
en onderzoeken van klachten en bedrijfsmeldingen en het 
wegnemen van overlast voor burgers in het Rijnmond- 
gebied. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met de 
Divisie Havenmeester Rotterdam (DHMR).
Het cluster Chemisch advies speelt een belangrijke rol 
bij de operationele uitvoering, advisering en opleiding 
op het gebied van gevaarlijke stoffen bij rampen- en 
incidentbestrijding in het verzorgingsgebied van de 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR).

Het bureau Operationele Taken vervult zijn taken 
24 uur per dag, 7 dagen per week. Voor de meldkamer 
zijn dat de telefoonwacht en de uitrukdienst (eerstelijns 
toezicht). Voor Chemisch advies wordt een dubbel piket 
(24/7) voor de regionale brandweer Rotterdam Rijnmond 
uitgevoerd. Daarnaast verzorgt Chemisch advies een aantal 
door derden gefi nancierde taken, zoals het Landelijke 
Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (LIOGS), 
advisering Kustwacht en heeft een rol in de landelijke Crisis 
Expert Team (CET) taak. Ook voert een chemisch adviseur  
de taken van meetplanleider uit bij het in werking treden van 
het gasmeetplan.
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Bijlage 1 - Voorvallen per gebied
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In deze bijlage staan de bedrijven beschreven die 15 of meer klachten hebben veroorzaakt in 2013. De bedrijven staan 
gesorteerd op de geografi sche ligging verdeeld over bovenstaande 4 regio’s.

EILANDEN - Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne

Eilanden 2012 2013
lawaai stank overig totaal lawaai stank overig totaal

Bernisse 128 52 5 185 112 61 9 182
Brielle 115 570 13 698 100 1.288 9 1.397
Goeree Overfl akkee - - - - 71 68 21 160
Hellevoetsluis 180 158 11 349 184 111 14 309
Spijkenisse 581 332 31 944 478 271 20 769

Westvoorne 192 203 21 416 121 324 14 459

Aantal klachten per gemeente per aard overlast in 2012 en 2013



- 42 -

Bernisse (Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, 
Oudenhoorn, Simonshaven, Zuidland)

Café De Gouden Leeuw, Heenvliet
Dit jaar zijn 18 klachten over geluidhinder ontvangen. De 
Gouden Leeuw is een café waar regelmatig live-optredens 
van bands zijn. Als gevolg van  aanhoudende geluidklachten 
heeft de DCMR in de nacht van 16 op 17 februari 2013 
een meting uitgevoerd. Hierbij is een overschrijding van 
15 dB van de geluidnormen gemeten. Hiervoor heeft het 
bedrijf een proces-verbaal gekregen. Naar aanleiding van 
de klachten heeft de gemeente Bernisse een akoestisch 
onderzoek bij dit café laten uitvoeren. De DCMR heeft de 
geluidbegrenzer opnieuw afgeregeld, waarna de klachten 
zijn afgenomen. Halverwege 2013 heeft de uitbater het café 
gesloten.

Transportbedrijf Tolpost, Zuidland
In 2013 zijn bij de meldkamer van de DCMR 30 klachten 
ingediend over geluidoverlast afkomstig van Transportbedrijf 
Tolpost. De overlast werd veroorzaakt doordat er o.a. werk-
zaamheden aan vrachtwagens werden verricht. Na aan-
houdende klachten is in de nacht van 3 op 4 mei 2013 
een geluidmeting uitgevoerd. Op het moment van de 
geluidmeting is geen overschrijding geconstateerd.  

Brielle (Brielle, Vierpolders, Zwartewaal)

Abengoa Bioenergy Netherlands, Europoort Rotterdam
Abengoa bezorgt inwoners van de regio Rijnmond veel 
stankoverlast. In totaal zijn dit jaar 1.104 stankklachten 
aan het bedrijf toegewezen, waarvan 636 uit de gemeente 
Brielle. Het Spaanse bedrijf richt zich op de productie 
van bio-ethanol. Op 23 januari 2007 is aan Abengoa een 
oprichtingsvergunning verleend, op 3 november 2008 een 
wijzigingsvergunning. Het wijzigingsverzoek was nodig 
omdat Abengoa een wijziging in de productiecapaciteit 
wilde doorvoeren. Vanaf het moment van de start van de 
productie in 2010 veroorzaakt Abengoa stankoverlast. 
Hiermee overtreedt het bedrijf zijn vergunningvoorschriften. 

De klachten komen vanuit de hele omgeving, maar vooral 
uit de gemeenten Brielle en Maassluis. De stank wordt 
veroorzaakt door het gebruik van maïs in het biologische 
productieproces. Door vergisting van de maïs komt een 
typische vergistings- of brouwerijgeur vrij. Bij het drogen van 
het organische bijproduct voor de diervoederindustrie komt 
een typische baklucht vrij. Abengoa heeft eind juli 2013 
een vergunningaanvraag ingediend voor het plaatsen van 
een RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie). Dit is een 
techniek waarbij de lucht met behulp van zuurstof en hoge 
temperaturen wordt gereinigd. De belangrijkste geurbronnen 
worden op deze installatie aangesloten. Eind van het jaar 
is de installatie geplaatst. Het is nog niet duidelijk of de 
installatie de overlast grotendeels zal wegnemen. Om af 
te dwingen dat een bedrijf zich aan de voorschriften houdt, 
kan de provincie Zuid-Holland op aangeven van de DCMR 
dwangsommen opleggen. Op 2 november 2011 is een last 
onder dwangsom opgelegd die inhoudt dat het bedrijf geen 
geuroverlast mag veroorzaken bij geurgevoelige locaties 
zoals woningen. Als de DCMR constateert dat er toch 
geuroverlast is, verbeurt het bedrijf een dwangsom van 
10.000 euro, tot een maximum van 100.000 euro. In totaal 
gaat het dus om 10 inningen. Abengoa heeft echter bezwaar 
aangetekend tegen deze inningen en vervolgens beroep 
ingesteld bij de rechtbank Den Haag. 

Aantal klachten per 1000 inwoners 
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Ten aanzien van de eerste 4 inningen is uitspraak geweest: 
de inningen van 2 overtredingen hoeft Abengoa niet te 
betalen. Abengoa heeft tegen de uitspraak van de rechtbank 
hoger beroep aangetekend. Ook tegen de overige 6 inningen 
heeft Abengoa beroep aangetekend. De rechtbank heeft 
nog geen uitspraak gedaan in deze zaak.
Omdat Abengoa nog steeds geen afdoende maatregelen 
heeft getroffen, heeft het bedrijf vanaf 6 augustus 2013 te 
maken met een nieuwe dwangsombeschikking. Voor 
20 augustus moest de geuroverlast ongedaan zijn gemaakt. 
Als de DCMR constateert dat hieraan niet wordt voldaan, 
verbeurt het bedrijf een dwangsom van 100.000 euro, 
tot een maximum van 2 miljoen euro. Deze dwangsom 
kan de DCMR eenmaal per week innen. Ook tegen deze 
dwangsombeschikking heeft  Abengoa bezwaar gemaakt. 
Op 10 september 2013 heeft de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan. De provincie 
Zuid-Holland is op alle punten in het gelijk gesteld. 
De dwangsom is terecht opgelegd en ook de hoogte van de 
dwangsom wordt door de rechter als redelijk beoordeeld. 
De DCMR zet de inningen op deze nieuwe dwangsom door. 
Inmiddels is voor 8 overtredingen de inningsprocedure 
gestart. 

Vopak Terminal Europoort, Europoort Rotterdam
Uit gemeente Brielle werden 93 klachten ingediend. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar de tekst vermeld in 
deze bijlage bij Rijnmond Noord  - gemeente Maassluis.

Goeree Overfl akkee (Achthuizen, Den Bommel, 
Dirksland, Goedereede, Herkingen, Melissant, 
Middelharnis, Nieuwe-Tonge, Oude-Tonge, 
Ooltgensplaat, Ouddorp, Sommelsdijk, 
Stad aan ’t Haringvliet, Stellendam)

Café de Deugniet, Sommelsdijk
In de zomer van 2013 zijn bij de gemeente Goeree-
Overfl akkee en de meldkamer van de DCMR in totaal 
14 klachten binnengekomen over muziek- en geluidoverlast. 
Naar aanleiding van de klachten zijn meerdere geluid-
metingen gedaan. Er is een overschrijding van 22 dB 
gemeten. Hiervoor heeft het café een bestuurlijke 
strafbeschikking milieu gekregen. Ook is gebleken dat de 
gevelisolatie te wensen overlaat, zodat gesprekken en 
muziekgeluid in het café al snel buiten het café hoorbaar 
zijn. Op basis van de resultaten van de metingen zijn door 
de DCMR handhavende maatregelen genomen om ervoor 
te zorgen dat het café aan de regels gaat voldoen. 
De gemeente is ook met de uitbaters in gesprek gegaan. 
De Deugniet heeft onlangs isolerende maatregelen 
getroffen. Het moet nog blijken of deze maatregelen 
afdoende zijn om de overlast weg te nemen.

Fleuren Compost, Middelharnis
In 2013 zijn bij de meldkamer 13 stankklachten binnen 
gekomen over Fleuren Compost in Middelharnis. Het 
bedrijf neemt grote hoeveelheden varkensmest in en 
verwerkt dit tot compost. De DCMR onderzoekt of de 

gewijzigde bedrijfsvoering past binnen de vastgestelde 
geurcontouren. Op 15 november heeft een integrale 
controle plaatsgevonden, waarbij o.a. is geconstateerd dat 
het bedrijf de afgezogen lucht uit het composteerproces 
niet juist behandelt. Het bedrijf ontvangt een aanschrijving 
en de DCMR zal in de eerste helft van 2014 een nacontrole 
uitvoeren.
 
Hellevoetsluis

Eetcafé het Hoeckie, Hellevoetsluis
Er zijn dit jaar 38 klachten bij de meldkamer van de DCMR 
ingediend over lawaai afkomstig van Eetcafé ’t Hoeckie. 
De klachten in het begin van het jaar hadden vooral te 
maken met basgeluiden en harde ‘onbekende’ klappen. 
Na onderzoek is gebleken dat de klappen veroorzaakt 
werden door een bepaald spel. Bij dit spel werden spijkers 
in houten blokken geslagen. Na een bezoek van de DCMR 
heeft het bedrijf maatregelen genomen door rubberen 
hamers te gebruiken en de houtblokken op rubbers te 
plaatsen. Daarna zijn hierover geen klachten meer inge-
diend. Wel worden zo nu en dan nog klachten ingediend 
over muzieklawaai. In al deze gevallen was er door het 
bedrijf een incidentele festiviteit aangevraagd. De DCMR 
zal het bedrijf regelmatig in de avond- en nachtperiode 
blijven controleren. 

Van den Ban Autobanden, Hellevoetsluis
Over deze groothandel in auto-onderdelen en -accessoires 
zijn in 2013 voornamelijk over geluidoverlast 31 klachten 
ingediend. Incidenteel wordt er ook een klacht ingediend 
over rubberstank. Het stapelen van zeecontainers 
veroorzaakt de geluidoverlast en de rubberlucht is 
afkomstig van de opgeslagen banden. Het bedrijf heeft 
een akoestisch onderzoek laten uitvoeren, waaruit blijkt dat 
het bedrijf voldoet aan de geluidnormen genoemd in het 
Activiteitenbesluit. De geuroverlast is nooit bij controles door 
medewerkers van de DCMR waargenomen.

Café Het Oude Tramstation, Hellevoetsluis
Er zijn bij de meldkamer 28 klachten ingediend over 
muziekoverlast. Het café heeft zo nu en dan optredens van 
live bands. De klachten gaan grotendeels over voelbare 
bassen en harde muziek. Alle klachten zijn gemeld op 
vrijdagen en in het weekend. Aan het café zijn regels opge-
legd voor het sluiten van ramen en deuren als het café 
geopend is. Het bedrijf wordt door de DCMR in weekeinden 
regelmatig in de avond en nacht gecontroleerd.

Spijkenisse

Meesterbakker Voskamp, Spijkenisse
In 2013 zijn 13 lawaaiklachten binnenkomen over bakkerij 
Voskamp. Een deel van de klachten gaat over geluidoverlast 
veroorzaakt door de koeling en een deel van de geluid-
overlast wordt veroorzaakt door het laden en lossen 
voor 07.00 uur. In de nacht van 22 februari 2013 is een 
geluidmeting uitgevoerd in verband met  overlast van de 
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koelmotor. Hierbij is geconstateerd dat de koelmotor aan 
de geluidnormen voldoet. Dit is ook meegedeeld aan de 
melder.
Bakkerij Voskamp is door de DCMR aangesproken op het 
laden en lossen voor 07.00 uur in de ochtend. De bakkerij 
heeft zijn logistiek hierop aangepast en houdt in de gaten 
dat er niet voor dit tijdstip wordt geleverd.

LKKR, Spijkenisse
Over restaurant LKKR zijn 19 muziekklachten bij de meld-
kamer ingediend. Na aanhoudende klachten is in de nacht 
van 1 op 2 februari 2013 een geluidmeting uitgevoerd. Het 
muziekgeluid was op ruime afstand van het restaurant 
te horen en er is een overschrijding van 22 dB gemeten. 
Hiervoor hebben de eigenaren een bestuurlijke straf-
beschikking milieu gekregen. Naar aanleiding van deze 
overschrijding hebben de eigenaren van LKKR een gesprek 
gehad met de burgemeester. In dit gesprek is aangegeven 
dat LKKR geen ontheffi ng meer krijgt voor incidentele 
festiviteiten totdat zij de zaak verbouwd hebben en geen 
muziekoverlast meer veroorzaken.
Op 20 april 2013 heeft LKKR een akoestisch onderzoek 
ingediend bij de DCMR. Dit onderzoek is onvoldoende 
bevonden. De DCMR heeft de gemeente Spijkenisse 
geadviseerd een last onder dwangsom op te leggen voor 
het indienen van een akoestisch onderzoek.

Esso raffi naderij, Botlek Rotterdam
Er zijn in 2013 door de DCMR 134 klachten aan Esso 
Raffi naderij toegewezen, waarvan 73 uit Spijkenisse. 

Op 19 april zijn 24 klachten binnengekomen over het 
affakkelen (visuele hinder) bij het opstarten van een 
installatie. Tussen 3 en 6 mei zijn zo’n 100 geurklachten bij 
de DCMR binnen gekomen. Na uitsluitingsonderzoek door 
de uitrukdienst van de meldkamer zijn de klachten aan het 
bedrijf toegeschreven. Esso heeft uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de oorzaak van deze klachten, maar geen 
duidelijke oorzaak kunnen vinden. 

Westvoorne (Rockanje, Oostvoorne, Tinte)

Abengoa Bioenergy Netherlands, Europoort Rotterdam
Uit gemeente Westvoorne werden 63 klachten ingediend. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de tekst vermeld 
in deze bijlage bij Eilanden – gemeente Brielle.

Archer Daniels Midland Europoort, Europoort Rotterdam
In 2013 zijn 39 stankklachten toegewezen aan ADM, 
waarvan 24 uit de gemeente Westvoorne. Uit onderzoek 
is gebleken dat de overlast hoofdzakelijk veroorzaakt 
wordt door emissies uit het systeem van minerale olie. 
ADM heeft inmiddels een vergunningaanvraag ingediend 
voor het plaatsen van een biologische scrubber die de 
stankproblematiek moet oplossen. Deze installatie wordt 
medio 2014 operationeel en de verwachting is dat de 
stankoverlast daarna tot het verleden behoort. In verband 
met de aanhoudende overlast is het bedrijf meegedeeld dat 
de DCMR een last onder dwangsom voorbereidt. 
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Delft

DSM Delft
De milieutaken van de vestiging van DSM in Delft in de 
zomer van 2013 overgedragen van de omgevingsdienst 
Haaglanden aan de DCMR. In de tweede helft van het jaar 
zijn er verspreid over de periode 21 klachten ontvangen. 
Tot nog toe is het niet gelukt de klachten terug te voeren op 
bijzondere bedrijfsomstandigheden. In 2014 zal de DCMR 
de geur-situatie bij het bedrijf verder onderzoeken.

Lansingerland (Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, 
Bleiswijk)

Eetcafé Jofel, Bleiswijk
Eetcafé Jofel is een café dat al langere tijd geluidoverlast 
veroorzaakt. Naar aanleiding van klachten in 2012 is 
een last onder dwangsom opgelegd. Ook zijn maat-
werkvoorschriften opgesteld. In 2013 is dit eetcafé tijdens 
de maandelijkse horecacontroles gecontroleerd. Daarbij zijn 
geen overtredingen geconstateerd. De meeste klachten die 
nu worden ingediend, hebben betrekking op geluidoverlast 
gedurende incidentele festiviteiten en de rondhangende 
jeugd rond sluitingstijd van het café. In totaal zijn dit jaar bij 
de meldkamer 34 klachten ingediend.

Snack Connection, Bergschenhoek,
In 2013 heeft de meldkamer 15 klachten ontvangen over 
stank uit Bergschenhoek. De melders omschrijven hun 

klachten als een geur van olie en een baklucht van noten. 
De productielijnen van het bedrijf bevinden zich op de 
eerste etage van het pand, er is een productielijn voor het 
branden van suikerpinda’s en er zijn twee ovenlijnen. Op de 
tunnelovens is een afzuigsysteem aanwezig. Op 10 oktober 
2013 is een integrale controle uitgevoerd. Bij het bedrijf 
is geconstateerd dat er in de zijgevel van het pand grote 
ventilatieopeningen aanwezig zijn waardoor ook lucht naar 
buiten komt. Er is 
sprake is van diffuse emissies, niet alle bakdampen worden 
via de pijpen boven het dak afgevoerd. In de productie-
ruimten is een penetrante lucht geconstateerd, afkomstig 
van het branden van de noten. Hierdoor ontsnapt er nog 
steeds baklucht uit het pand en ontstaat er geurhinder voor 
de omgeving. Voor het voorkomen van deze diffuse 
emissies vanuit het pand zal de DCMR maatwerkvoorschriften 
opstellen. 

Maassluis

N. Van Gelderen, Maassluis
Over deze groothandel in vaste stoffen zijn er in de 
maand juni 10 klachten binnengekomen over lawaai. Na 
onderzoek van de DCMR is vastgesteld dat laagfrequent 
geluid werd veroorzaakt door een transformatorhuis op het 
terrein van het bedrijf. Op aangeven van de DCMR is het 
transformatorhuis door het bedrijf geïsoleerd. Hierna zijn er 
geen klachten over lawaai meer binnengekomen.

RIJNMOND NOORD - Delft (DSM), Lansingerland, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Rijnmond Noord 2012 2013
lawaai stank overig totaal lawaai stank overig totaal

Lansingerland 3.094 70 20 3.184 1.748 52 25 1.825
Maassluis 292 1.059 35 1.386 254 1.269 34 1.557
Schiedam 1.356 324 75 1.755 1.271 338 45 1.654
Vlaardingen 547 377 65 989 622 502 53 1.177

Aantal klachten per gemeente per aard overlast in 2012 en 2013

Aantal klachten per 1000 inwoners 
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Abengoa Bioenergy Netherlands, Europoort Rotterdam
Uit Maassluis zijn 330 klachten ingediend. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de tekst vermeld in deze 
bijlage bij Eilanden - gemeente Brielle.

Vopak Terminal Europoort, Europoort Rotterdam
Vopak Europoort heeft in 2010 en 2011 geurmaatregelen 
getroffen om de overlast in de omgeving te verminderen. 
De maatregelen bleken niet voldoende omdat de doorzet 
van stookolie sterk toenam en in de stookolie meer stank-
componenten zaten. Omdat de stankoverlast onacceptabel 
groot was heeft Vopak een plan van aanpak opgesteld 
met vergaande maatregelen voor de tankopslag en de 
verladingen. Door de DCMR is een dwangsom opgelegd om 
de technisch en organisatorische maatregelen uit het plan 
van aanpak af te dwingen. 
Op 1 juli 2013 zijn door Vopak de belangrijkste geurmaat-
regelen op de tanks en steigers getroffen. Dit heeft geleid 
tot een behoorlijke geurreductie en een sterke afname in de 
klachten; van 661 in 2012 naar 422 klachten in 2013. 
Uit Maassluis werden 176 klachten ingediend.

Oudkerk, Europoort Rotterdam
In 2013 zijn 27 klachten over lawaai afkomstig van een 
scheepsmotor binnengekomen, waarvan 26 afkomstig 
uit Maassluis. Tijdens controle van de uitrukdienst van 
meldkamer bleek het geluid ver door te klinken doordat 
dit weerkaatst over het water. Het bedrijf is op de hoogte 
gesteld van de overlast. Tijdens een latere controle op deze 
locatie is er geen overlast meer geconstateerd.

Schiedam

Café Kanarya, Schiedam
De klachtenhistorie van dit café gaat terug tot 2011. Eind 
2012 is een dwangsom opgelegd voor het niet indienen van 
een melding Activiteitenbesluit en akoestisch onderzoek. 
Na diverse gesprekken tussen de gemeente, de DCMR en 
de ondernemer heeft de ondernemer aangegeven alleen 
achtergrondmuziek ten gehore te brengen. Het indienen 
van een akoestisch onderzoek is dan niet meer nodig. Ook 
heeft de ondernemer aangegeven extra geluidsisolerende 
maatregelen te hebben getroffen. Na 11 klachten in 
de eerste helft van het jaar zijn er geen klachten meer 
ontvangen over café Kanarya.

Café Aan Diggelen, Schiedam
Sinds eind 2012 komen bij de meldkamer regelmatig 
klachten over café Aan Diggelen binnen. In de meeste 
gevallen bleek de overlast veroorzaakt te worden door live 
optredens in het café. Als een horecagelegenheid meer 
dan achtergrondmuziek ten gehore wil brengen is een 
akoestisch onderzoek nodig om aan te tonen dat de locatie 
hiervoor geschikt is en er geen overlast wordt veroorzaakt. 
In eerste instantie heeft de ondernemer aangegeven alleen 
live-optredens te geven met een melding incidentele festiviteit. 

Voor 2013 mogen horecagelegenheden 10 incidentele 
festiviteiten melden (voor 2014 zijn dit er 5). Er is echter 
gebleken dat toch vaker live optredens plaatsvinden en de 
ondernemer zal daarom toch een akoestisch onderzoek 
moeten indienen. De termijn voor het indienen van dit 
onderzoek loopt nog. Er zijn in totaal 15 klachten ingediend.

Poolse bakkerij Rad-Mar, Schiedam
Naar aanleiding van geurklachten voerde een toezicht-
houder van de DCMR op 13 mei 2013 een onderzoek uit. 
Bakkerij Rad-Mar bakt 24 uur per dag brood en klachten 
over geur en geluidoverlast kwamen wekelijks, bijna iedere 
dag, bij de meldkamer binnen. De bakkerij is meerdere 
keren aangeschreven, maar deed onvoldoende om de 
overlast weg te nemen. Ook na het organiseren van een 
constructieve bijeenkomst op 9 juli 2013, waarbij alle 
partijen, waaronder de klagers en de Poolse bakkers 
waren uitgenodigd, bleven de geurklachten aanhouden.  
Aangezien de bakkerij niet alle overtredingen van het 
Activiteitenbesluit ongedaan maakte, werd een Last onder 
dwangsomprocedure begonnen. In augustus kwam er een 
nieuwe ondernemer, die zich had ingekocht in de bakkerij. 
Hij nam het initiatief op zoek te gaan naar een ander 
bedrijfspand. Hierop werd een geschikter pand gevonden 
aan de Nieuwe Maastraat 104 in Schiedam. Ondanks de 
afspraken tussen de eigenaar en de gemeente hebben de 
bouwwerkzaamheden aan dit pand nooit plaatsgevonden. 
Uiteindelijk is de bakkerij uit Schiedam vertrokken. De 
overlast is hierdoor gestopt. Er zijn in totaal 100 klachten 
ingediend.

Huisman Equipment, Schiedam
De DCMR heeft in 2013 127 klachten ontvangen, waarbij 
de melders het bedrijf als veroorzaker noemen. Huisman 
bouwt hijs-, hef- en andere transportwerktuigen op schepen. 
Het betrof voornamelijk geluidoverlast van bij het bedrijf 
afgemeerde schepen. De voorzorgsmaatregelen die 
waren genomen in de vorm van het plaatsen van dempers 
op de uitlaten van de schepen, bleken niet afdoende. 
De DCMR kon op basis van de milieuvergunning van 
het bedrijf niet hiertegen optreden. Overlast veroorzaakt 
door installaties aan boord van afgemeerde schepen 
ten behoeve van de eigen voorzieningen valt onder de 
Havenbeheersverordening van de gemeente Schiedam. 
Tussen gemeente Schiedam en het bedrijf zijn afspraken 
gemaakt om overlast in de toekomst zo veel als mogelijk te 
voorkomen.

Aanleg A4 Delft - Schiedam
Uit Schiedam zijn 63 klachten ingediend. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de tekst vermeld in hoofdstuk 
4 Lawaai – Werkzaamheden Rijkswaterstaat. 

Shell Nederland Raffi naderij, Vondelingenplaat Rotterdam
In 2013 zijn bij de DCMR 50 klachten binnengekomen over 
stank en visuele hinder waarvan 25 uit Schiedam. 
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De klachten over visuele hinder worden veroorzaakt 
door de fakkel. Op 22 juni zijn 21 klachten gemeld over 
stankoverlast door werkzaamheden aan een leiding. 

Vlaardingen

Dartcafe de Afrol, Vlaardingen
In het eerste kwartaal zijn door een omwonende 13 
geluidklachten gemeld. De onderneemster heeft de 
tijdstippen van de klachten vergeleken met het dienstrooster 
van haar medewerkers. Na een ‘goed gesprek’ van de 
exploitant met de betrokken medewerker zijn er tot nu toe 
geen klachten over geluidoverlast meer binnengekomen. 

Beelen Rotterdam, Vlaardingen
Over dit bedrijf in afvalbeheer is in januari 2013 een 
klacht ingediend over de opslaghoogte van het puin en 
stofoverlast. Onderzoek door de toezichthouder wees uit dat 
de maximale opslaghoogte niet werd overschreden. Ook is 
er geen stofhinder buiten de inrichting waargenomen. 
In maart werd een gegronde klacht over stof ingediend. 
Hierop is de dwangsom die op deze overtreding staat 
eenmaal verbeurd. Sinds juni zijn geen stofklachten meer 
ontvangen. Het bedrijf heeft een stortdouche voor het 
inkomende vrachtverkeer geïnstalleerd die stofoverlast moet 
voorkomen. 
In mei 2013 zijn vijf klachten over lawaai bij de meldkamer 
binnengekomen, vooral in de vroege ochtend. Dit werd 
veroorzaakt door een medewerker die voor opening van 
het bedrijf het terrein ging opruimen. Deze actie is met het 
bedrijf besproken, waarna dit niet meer is voorgekomen. 
In juli werd een klacht over stank ingediend. Dit bleek 
afkomstig van een partij tomaten die op het terrein werd 
opgeslagen. De buitentemperatuur lag op dat moment rond 
de 25 graden waardoor het rottingsproces versnelde. 

Boris Beer, Vlaardingen
In de eerste helft van 2013 kwamen bij de DCMR 12 
klachten binnen over geluid- en geuroverlast. Tijdens de 
controles zijn de meldster en onderneemster weer met 
elkaar in contact gebracht. Gezamenlijk zijn zij aan de 
slag om de ervaren overlast tot een minimum te beperken, 
waarbij het voor het bedrijf nog wel goed mogelijk is de 
onderneming te exploiteren.

Feestcafe De Buren, Vlaardingen
Ondanks de maatregelen die zijn opgelegd door de 
gemeente en de DCMR, zijn er dit jaar over Feestcafe 
de Buren 23 geluidklachten binnengekomen over 
muziek en asociaal publiek. Het bedrijf heeft een 
dwangsombeschikking gekregen vanwege het uitblijven 
van de aanvulling van het geluidonderzoek. Het bedrijf blijft 
onder verscherpt toezicht staan van de DCMR.

Cafe de Hi-Lander, Vlaardingen
Gedurende het jaar 2013 zijn 24 klachten over 
geluidoverlast ingediend. De klachten zijn binnengekomen 
op zeer diverse tijdstippen. Een aantal geluidklachten 

zijn toe te schrijven aan evenementen in de omgeving 
van de onderneming. In 2013 zijn er regelmatig controles 
uitgevoerd in de omgeving van het café tijdens de 
nachtelijke openingsuren, waarbij het telkens rustig was in 
de omgeving van het bedrijf.

Automobielbedrijf P.A. van der Kooij, Vlaardingen
Het tankstation is eigendom van Opel van der Kooij maar 
wordt verhuurd aan Berkman Services. Dit jaar zijn door 
één melder 15 klachten ingediend. De melder vindt dat het 
door onbemand tanken nu veel drukker is en ondervindt 
daarvan overlast. Klachten gaan over lichthinder door 
de verlichting van het tankstation die te lang aan was, 
waardoor de klager niet kon slapen. De ondernemer heeft 
de schakeltijden aangepast zodat het licht nu eerder uit 
gaat. Naar de geluidoverlast die volgens de melder werd 
veroorzaakt door de afl everzuil voor diesel is een meting 
uitgevoerd. Er is geen overtreding geconstateerd. De stank 
van benzinedampen is verholpen door extra onderhoud. 
Het achteruitrijden van tankwagens en onbemand tanken, 
leveren volgens de melder een gevaarlijke situatie op. 
Omdat de afstand tot de melder kleiner dan 20 meter is, 
moest de onderneming een vergunning aanvragen. De 
vergunning is inmiddels afgegeven. Vanaf augustus zijn 
geen klachten meer ingediend. 

Vopak Terminal Vlaardingen
Op 25 oktober is een partij verwarmde palmolievetzuren 
overgeslagen van het zeeschip Argent Freesia in de tank-
lichter Piz K2 aan de steiger van Vopak. Aan boord van de 
lichter heeft de bemanning het deksel van de betreffende 
scheepstank opengelaten, waardoor de geur zich heeft 
kunnen verspreiden in de richting van de woonwijk. Na 
constatering van de meldkamer heeft de schipper van 
de tanklichter het deksel onmiddellijk gesloten. Vopak 
Vlaardingen heeft de rederij van de tanklichter Piz K2 
hierop aangesproken.
Op 8 november heeft Vopak in de ochtend tank 2562 
schoongemaakt. De tank was leeg van gedestilleerde 
kokosvetzuren. Bij de start van de schoonmaakwerkzaam-
heden stond er weinig wind en was het mistig. Vopak 
heeft zich onvoldoende gerealiseerd dat er door de 
toen heersende weersgesteldheid stank kon ontstaan. 
Na constatering van de meldkamer heeft Vopak de 
schoonmaakwerkzaamheden direct gestaakt. In totaal zijn 
13 stankklachten ingediend.

Zethameta, Vlaardingen
In 2010 is aan Zethameta een oprichtingsvergunning 
afgegeven. Dit bedrijf in metaalrecycling is in maart 2013 
afvalstoffen gaan ontvangen. Begin juli 2013 is Zethameta 
volledig in bedrijf. In het kader van de ruimtelijke ordening 
van de Waterleidingstraat en de wens om de activiteiten uit 
te breiden is het bedrijf verhuisd naar de Koggehaven. Dit is 
gedaan na onderhandelingen met de gemeente Vlaardingen. 
Binnen het bedrijf wordt voornamelijk metaal overgeslagen 
en verkleind, door gebruik van een schrootschaar. Om 
het geluid naar de woonbebouwing te verminderen is 
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een acht meter hoge muur geplaatst. De geluidemissies 
bij metaalverwerkende bedrijven worden hoofdzakelijk 
veroorzaakt door staalbewerkingen, storten en verladen 
van materiaal. Na het verplaatsen van de activi-teiten 
naar deze nieuwe locatie zijn sinds april 2013 98 klachten 
over stof en geluid bij de DCMR ontvangen. Stofemissies 
ontstaan voornamelijk bij het snijbranden, slijpen en het 
storten van funderingsstaal afkomstig van bouwafval. Als 
maatregel houdt het bedrijf het terrein nat. De DCMR heeft 
geluidonderzoeken uitgevoerd en tijdens controles letten de 
medewerkers ook specifi ek op stofoverlast. 

Gemeentewerken Vlaardingen (Heiwerkzaamheden)
Het trillen van damwanden aan de kade van de 
Wilhelminahaven heeft tot 19 februari 15 geluidklachten 
veroorzaakt.

Aanleg A4 Delft - Schiedam
Uit Vlaardingen zijn 21 klachten ingediend. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de tekst vermeld in hoofdstuk 
4 Lawaai - Werkzaamheden Rijkswaterstaat.

RIJNMOND ZUIDOOST - Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel,  
Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk

Albrandswaard (Poortugaal en Rhoon)

J. Termeer, Poortugaal
Het bedrijf J. Termeer dat auto’s repareert en verhandelt 
veroorzaakt al jaren klachten voor de bewoners aan de 
Kruisdijk in Poortugaal. In 2013 zijn 11 klachten ingediend. 
De bewoners hebben last van trillingen door het verplaatsen 
van zwaar materieel. Daarnaast hebben de bewoners last 
van lawaai door het laden en lossen van materialen. Het 
laden en lossen in de dagperiode is uitgezonderd van de 
geluidnormen. Het bedrijf is dan dus niet in overtreding.

Hovetra, Rhoon
Transportbedrijf Hovetra is al jaren een bron van overlast 
voor bewoners van de Achterdijk in Rhoon. In 2013 zijn bij 
de meldkamer van de DCMR 62 klachten ingediend. Het 
gaat hoofdzakelijk om klachten over geluidoverlast door 
het neerzetten van containers. In het najaar van 2012 is 
bij een geluidmeting een overschrijding van de wettelijke 
geluidnormen gemeten. Daarom heeft de DCMR het bedrijf 
gevraagd een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. 
Bij  dit onderzoek is geconstateerd dat de wettelijke normen 
zijn overschreden. Aan het bedrijf is een last onder dwang-
som opgelegd. Door deze dwangsom wordt het bedrijf 

Rijnmond Zuidoost 2012 2013
lawaai stank overig totaal lawaai stank overig totaal

Albrandswaard 135 84 6 225 159 82 12 253
Barendrecht 197 90 17 304 166 64 13 243
Capelle aan den IJssel 123 69 10 202 185 39 11 235
Krimpen aan den IJssel 56 16 8 80 53 33 11 97
Ridderkerk 519 98 17 634 195 103 20 318

Aantal klachten per gemeente per aard overlast in 2012 en 2013

Aantal klachten per 1000 inwoners 
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gedwongen zich aan de wettelijke geluidnormen te houden. 
Het akoestisch rapport is door het bedrijf ingediend en in 
orde bevonden. Dit betekent dat het bedrijf de maatregelen 
uit het rapport moet uitvoeren. De DCMR gaat binnenkort 
weer een geluidmeting uitvoeren. Uit deze meting moet 
blijken of de maatregelen de geluidoverlast teruggebracht 
tot onder de wettelijke maximale niveaus. 

Barendrecht

Japans restaurant Banzai, Barendrecht
In 2013 zijn over dit Japans restaurant 25 stankklachten 
over knofl ooklucht  ingediend. Het restaurant heeft eind 
2012 een ontgeuringsinstallatie laten plaatsen met UV-
lampen. De meeste overlast wordt ervaren op woensdagen 
en donderdagen tussen 13:00 en 15:00 uur. De DCMR 
heeft op verschillende dagen en tijdstippen controles uit-
gevoerd nabij het restaurant en in de keuken. Er is daarbij 
geen knofl ooklucht waargenomen. Het is uitgesloten dat 
restaurants in de nabijheid de veroorzaker zijn. Binnenkort 
vindt opnieuw een controle op de werking van de UV-
lampen plaats. 

F.I.T.S. Logistics, Barendrecht 
F.I.T.S. Logistics is een bedrijf op het bedrijventerrein aan 
de Achterzeedijk in Barendrecht. In 2013 zijn 12 klachten 
over lawaai bij de meldkamer van de DCMR ingediend. Op 
het bedrijventerrein zitten meerdere bedrijven. Aangrenzend 
aan het bedrijventerrein staan woningen. De bewoners 
hebben overlast door vrachtwagens die het bedrijventerrein 
verlaten. Er kan niet worden opgetreden tegen de vracht-
wagens die vrijwel direct op de openbare weg rijden. Alleen 
activiteiten of in de directe nabijheid van het bedrijf kunnen 
worden beoordeeld. Op dit laatste punt zal de DCMR het 
bedrijf nauwlettend in de gaten houden. 

BVV Barendrecht, Barendrecht
In 2013 zijn 14 klachten ontvangen over lawaai van deze 
voetbalvereniging. De klachten zijn ingediend tijdens 
twee feestavonden op 30 mei en 1 juni 2013. BVV 
Barendrecht had voor het houden van deze feestavonden 
een vergunning gekregen van de gemeente Barendrecht. 
Gedurende de rest van het jaar zijn er geen klachten 
ontvangen over de activiteiten van deze vereniging.

Verbreding A15 Maasvlakte-Vaanplein
Uit Barendrecht zijn 19 klachten ingediend. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de tekst vermeld in h
oofdstuk 4 Lawaai - Werkzaamheden Rijkswaterstaat.

Capelle aan den IJssel

Toko Singapura, Capelle aan den IJssel
Sinds december 2011 veroorzaakt Toko Singapura 
geuroverlast bij bewoners die direct boven het 
winkelcentrum de Koperwiek wonen. In 2013 zijn 104 
klachten ingediend bij de meldkamer van de DCMR. 

Hoewel de oorsprong hiervan aanvankelijk moeilijk was 
vast te stellen, is uiteindelijk door camera-inspecties in 
het afvoerkanaal van de bakdampen geconstateerd dat 
het afvoerkanaal lekkages bevatte. Hierna zijn onder 
meer nieuwe afvoerbuizen geïnstalleerd en is een nieuwe 
afzuigmotor op het dak van de boven de toko gelegen 
woning geplaatst. De geuroverlast is hierdoor opgelost. 
Omdat de nieuwe afzuigmotor niet goed is geplaatst, is 
nu een bromtoon hoorbaar in de onderliggende woning. 
Bij een uitgevoerde geluidmeting is geconstateerd dat er 
sprake is van een overschrijding van de geluidnormen. Het 
bedrijf is hierover aangeschreven. Na het verstrijken van de 
begunstigingstermijn is een nacontrole uitgevoerd. Tijdens 
deze controle is vastgesteld dat de genomen isolerende 
maatregelen het geluidniveau hebben verlaagd en het 
bedrijf voldoet aan de geldende geluidnormen.
  
Café de Keizer, Capelle aan den IJssel
In 2013 ontving de DCMR 15 klachten over geluidoverlast 
veroorzaakt door Café de Keizer. Naar aanleiding van 
deze klachten is een zogenaamde waarschuwingsbrief 
naar het bedrijf verstuurd, waarin de ondernemer erop is 
gewezen dat alleen achtergrondmuziek is toegestaan. Ook 
is dit café maandelijks tijdens de reguliere horecarondes 
gecontroleerd. Tijdens de controle in december is overmatig 
muziekgeluid op de openbare weg geconstateerd. 
Het bedrijf is hierop aangeschreven.

Krimpen aan den IJssel 

EMK-terrein, Krimpen aan den IJssel
Voor  een bodemsaneringsonderzoek zijn in mei 2013 op 
het EMK-terrein enkele proefsleuven gegraven. Dit resul-
teerde in 12 klachten over een teerachtige lucht. Naar 
aanleiding van deze klachten is een waterscherm geïnstal-
leerd en is een mobiele gaschromatograaf geplaatst. Deze 
heeft naast de verplichte apparatuur buiten het werkterrein 
de concentraties van de vrijkomende stoffen tijdens de 
graafwerkzaamheden bemonsterd. 

Ridderkerk 

Wijnbar De Sint Joris, Ridderkerk
In 2013 zijn bij de meldkamer van de DCMR 16 klachten 
ingediend over muzieklawaai. Er is al jarenlang overlast 
op deze locatie. In 2012 is door de toenmalige eigenaar 
een akoestisch onderzoek aangeleverd, waaruit bleek dat 
slechts 77 dB(A) aan geluid kan worden gemaakt. Hierop 
zijn in mei 2013 maatwerkvoorschriften opgelegd waarin 
onder andere een geluidbegrenzer wordt geëist. 
Op 30 september 2013 is geconstateerd dat een begrenzer 
aanwezig is, maar dat deze niet juist is ingeregeld. Hierop is 
een aanschrijving verstuurd waarin is aangegeven dat het 
bedrijf alsnog moet zorgen voor een juiste inregeling van de 
begrenzer. Binnenkort controleert de DCMR of het bedrijf de 
begrenzer nu wel juist heeft ingeregeld. 
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Bakker Beheer Barendrecht, Ridderkerk
Het bedrijf Bakker Beheer Barendrecht is gevestigd op 
het bedrijventerrein Veren Ambacht in Ridderkerk. In 2013 
zijn bij de meldkamer van de DCMR 17 geluidklachten 
ingediend over dit bedrijf. Verschillende bronnen 
veroorzaken de klachten, zoals diesel aangedreven 
koelingen op vrachtwagens. Om deze overlast te 
voorkomen zijn bij de stalling van trailers elektriciteitspalen 
geplaatst, zodat het bedrijf de trailers kan aansluiten op het 
elektriciteitsnet. Hiermee is de overlast verminderd.

Upstairs Aerobic Center, Ridderkerk
In 2013 zijn 23 klachten ingediend over muzieklawaai. 
Door het geluid van de snelweg A16 is het lastig een 
betrouwbare geluidmeting te verrichten. Op 10 juli 2013 
werd vastgesteld dat bij Upstairs Aerobic Center de deur op 
de eerste etage niet goed sloot. Hierop heeft de verhuurder 
toegezegd deze deur te laten repareren. Op 7 oktober 
2013 is een geluidmeting uitgevoerd waarbij door de hoge 
achtergrondwaarde van de A16 geen overschrijding kon 
worden geconstateerd. De verhuurder heeft de deur, voor 
zover bekend, nog niet laten repareren.

Van Gelder Beheer, Ridderkerk
Over dit bedrijf op het bedrijventerrein Veren Ambacht zijn 
in 2013 in totaal 31 klachten ingediend over lawaai. In 2012 
waren dat nog 212 klachten. De overlast wordt veroorzaakt 
door de krattenwasser. Het bedrijf heeft een akoestisch 
rapport ingediend, waarna de DCMR maatwerkvoorschriften 
gaat opleggen. Hierin worden strengere geluidvoorschriften 
opgenomen.

H.M. De Jong Koel- en Vrieshuis, Ridderkerk  
H.M. De Jong Koel- en Vrieshuis (hierna De Jong) is een 
logistiek centrum waar geconditioneerde opslag plaatsvindt 
van groenten en fruit. Kenmerkend bij deze bedrijvigheid 
zijn de vaste koelinstallaties en vrachtwagens en trailers 
met koelaggregaten. De omwonenden ervaren veel 
geluidoverlast afkomstig van het bedrijventerrein Veren 
Ambacht, waaronder ook van het pakhuis van De Jong. 
Over dit bedrijf heeft de meldkamer 14 klachten over 
lawaai ontvangen. Vanaf eind 2011 zijn verschillende 
geluidonderzoeken uitgevoerd die begin 2013 zijn afgerond. 
Er is aangetoond dat de weerkaatsing van geluid van de 
gevels van het pakhuis de overlast veroorzaakt. Op last van 
de DCMR heeft het bedrijf diverse akoestisch maatregelen 
uitgevoerd. Dit heeft er toe geleid dat het bedrijf nu weer 
aan de geldende geluidnormen voldoet.
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Rotterdam Centraal

Spirit Biologisch Eten & Drinken 
In 2013 zijn 19 klachten ingediend over geur- en geluid-
hinder van Spirit Biologisch Eten & Drinken. Het restaurant 
heeft een nieuwe ontgeuringsinstallatie geplaatst. 
Hierdoor is zowel geluid- als geuroverlast ontstaan. Voor  
de geluidoverlast zijn door de DCMR geluidmetingen 
uitgevoerd. Er is een aanschrijving gestuurd. Inmiddels 
zijn aanpassingen uitgevoerd. Een controlemeting moet 
nog plaatsvinden. De geuroverlast ontstond door het niet 
doelmatig functioneren van de nieuwe ontgeuringsinstallatie. 
Er is een handhavingstraject ingezet, waarbij een last onder 
dwangsom is opgelegd. Inmiddels zijn aanpassingen aan 
de ontgeuringsinstallatie uitgevoerd. Deze lijken effect te 
hebben, want er is geen geuroverlast meer waargenomen.

Eetcafé Sijf
Over dit eetcafé zijn in 2013 31 klachten ingediend. 
De klachten gingen over muziekgeluid. Inmiddels heeft 
het café een geluidonderzoek uit laten voeren en op basis 
van de resultaten uit dit onderzoek zal de DCMR een 
geluidbegrenzer (limiter) voorschrijven. Het bedrijf moet 
deze geluidbegrenzer laten afstellen op het maximaal 
toegestane geluidniveau. Daarnaast krijgt het café 
voorschriften opgelegd om ramen en deuren gesloten te 
houden tijdens het afspelen van muziek. 

Café  Melief Bender
In 2013 zijn in totaal 53 klachten over dit café ingediend. 
De klachten gingen over muziekgeluid en over geluid- en 
geuroverlast van de afzuiginstallatie.
Om de geluid- en geuroverlast veroorzaakt  door  de 
afzuiginstallatie te voorkomen, heeft het café de afvoer t
ot boven het dak verhoogd. De klachten van de afzuig-
installatie zijn hierdoor afgenomen. Voor het muziekgeluid is 
een waarschuwingsbrief aan het café verzonden. De DCMR 
neemt het café op in de meetronde om een geluidmeting te 
verrichten. 

Café Housekamer
De overlast van dit bedrijf bestond uit lawaai van bezoekers 
en muziekgeluid. Daarom hebben de politie en de DCMR 
vanaf het begin samengewerkt om deze overlast aan te 
pakken. Zo had de ondernemer bij de aanvraag van de 
exploitatievergunning aangegeven dat er slechts achter-
grondmuziek in zijn zaak gedraaid zou worden. Uit controles 
van zowel de politie als de DCMR bleek echter dat er 
meer dan alleen achtergrondmuziek werd gemaakt. Deze 
wijziging van de bedrijfsvoering was niet gemeld, waarvoor 
de politie in augustus 2013 een bestuurlijke waarschuwing 
heeft uitgereikt. Desondanks bleven de klachten aanhouden. 
Door het stoorgeluid van de bezoekers is het niet gelukt 
om correcte metingen uit te voeren. De ondernemer is 
onlangs gestopt met zijn activiteiten en is op zoek naar een 
geschiktere locatie. Over het bedrijf zijn bij de meldkamer 
van de DCMR 23 klachten geregistreerd.

Gemeente Rotterdam 2012 2013
lawaai stank overig totaal lawaai stank overig totaal

Charlois 478 87 36 601 431 86 19 536
Delfshaven 592 98 36 726 495 149 34 678
Feijenoord 530 116 44 690 659 106 33 798
Hillegersberg-Schiebroek 764 49 21 834 751 67 31 849
Hoek van Holland 176 205 22 403 96 207 30 333
Hoogvliet 248 185 34 467 114 207 12 333
IJsselmonde 301 53 16 370 154 592 23 769
Kralingen-Crooswijk 406 37 17 460 349 71 26 446
Noord 289 46 14 349 296 73 7 376
Overschie 246 26 7 279 726 43 10 779
Pernis 45 48 6 99 43 50 4 97
Prins Alexander 361 80 22 463 347 64 25 436
Rotterdam Centraal 1.463 273 29 1.765 1.266 183 72 1.521

Rozenburg 181 337 133 651 133 314 21 468

Industriegebied en havens 45 156 39 240 31 222 23 276
Onbekend adres 160 23 24 207 51 6 22 79
Totaal 6.285 1.819 500 8.604 5.942 2.440 392 8.774

Aantal klachten per deelgemeente per aard overlast in 2012 en 2013

GEMEENTE ROTTERDAM - Rotterdam, Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en 
Rozenburg
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Café De Witte Aap 
In 2013 zijn over De Witte Aap 26 klachten over muziek-
geluid ingediend. De DCMR heeft het café opgenomenin de 
meetronde. Tijdens een van de controles is gebleken dat de 
ondernemer zich niet aan de gemelde bedrijfsvoering houdt. 
Het café draait namelijk meer dan achtergrondmuziek 
binnen de zaak. In juni 2013 is daarom een waarschuwings-
brief verstuurd. Nadat in augustus door de DCMR is 
geconstateerd dat er meer dan achtergrondmuziek ten 
gehore werd gebracht, is door de politie een bestuurlijke 
waarschuwing naar het café verstuurd. Omdat in november 
wederom een constatering is gedaan, wordt aan Dienst 
Stadsbeheer een voorstel gedaan voor een tweede 
bestuurlijke waarschuwing. 

Iez Café 
Op deze locatie zijn nadere eisen (maatwerkvoorschriften) 
uit 2007 van kracht. Dit houdt onder andere in dat de 
muziek binnen de inrichting begrensd moet worden door 
een geluidbegrenzer. Desondanks heeft de DCMR in 2013 
in totaal 24 klachten over muzieklawaai ontvangen. Daarom 
is een waarschuwingsbrief naar de ondernemer van de 
inrichting verzonden en zijn controles uitgevoerd. Tijdens 
deze controles is de overlast niet geconstateerd. Wel is 
hierbij gebleken dat de diverse horecagelegenheden in 
het uitgaansgebied aan de Witte de Withstraat voor een 
opeenstapeling van geluid zorgen. De geluidbegrenzer en 
de overige voorschriften zullen bij aanhoudende klachten 
weer worden gecontroleerd.

Grand Café De Punt 
Café de Punt staat bij de DCMR bekend als ‘probleemlocatie’.
Vanaf 2006 worden bij de meldkamer met regelmaat 
klachten ingediend. Dit heeft geleid tot zowel bestuurs-
rechtelijke- als strafrechtelijke handhavingsstappen 
(last onder dwangsom, proces-verbaal en maatwerk-
voorschriften). Na een verbouwing van de inrichting 
eind 2012 heeft de ondernemer begin 2013 een nieuw 
geluidsonderzoek laten uitvoeren. Op basis van de 
uitkomsten van dit onderzoek blijkt dat binnen de inrichting 
minder muziekgeluid dan voorheen geproduceerd mag 
worden. De maatwerkvoorschriften zijn hierop aangepast. 
Hierdoor namen de klachten aanzienlijk af, maar recentelijk 
is hier toch weer een toename in te zien. In totaal zijn 
31 lawaaiklachten ingediend.

Turks Specialiteitenrestaurant Mozaik 
De voormalige eigenaar van het restaurant heeft in het 
verleden een akoestisch onderzoek laten verrichten. 
Op basis van het akoestisch rapport is begin 2012 een 
geluidbegrenzer ingeregeld en verzegeld. Desondanks 
bleven de klachten over muzieklawaai  aanhouden en is een 
overschrijding van de geluidgrenswaarden gemeten. Aan 
de eigenaar is begin 2013 een bestuurlijke strafbeschikking 
milieu uitgereikt. De eigenaar gaf aan er alles aan gedaan te 
hebben om de muziekoverlast weg te nemen. Desondanks 
zijn in 2013, 25 klachten over muzieklawaai bij de DCMR 
ingediend. Vanwege een klacht  die op 19 oktober 2013 

is ingediend, heeft de DCMR in de woning van de melder 
geluisterd of het muziekgeluid te horen was. Dit was het 
geval. Er zijn vervolgens drie geluidmetingen verricht. Uit 
de resultaten van de metingen is geconstateerd, dat er 
op het  moment van meten geen overschrijding was van 
de geluidgrenswaarden. Hierop heeft de meetploeg de 
geluidbegrenzer in het restaurant gecontroleerd. 
De geluidbegrenzer functioneerde naar behoren. Om toch 
tot een oplossing van het geluidprobleem te komen, is met 
de ondernemer afgesproken dat de geluidbegrenzer 5 dB 
lager wordt ingeregeld (en verzegeld). De ondernemer zal 
de geluidbegrenzer laten aanpassen. De meetploeg heeft 
duidelijk aangegeven dat dit nog geen garantie geeft dat 
het geluidprobleem is opgelost. Aan de ondernemer is 
geadviseerd ook contact op te nemen met de verhuurder 
om de geluidisolatie van het pand te bespreken.

Eet- en drinkcafé JW
In 2013 zijn door een melder 27 klachten over lawaai-
overlast ingediend. Naar aanleiding van deze klachten is
in januari een geluidmeting verricht. Hierbij is een over-
schrijding van de geluidgrenswaarde gemeten. Dit was 
een derde overschrijding. Naar aanleiding van deze 
overschrijding heeft de burgemeester op 8 mei 2013 gelast 
de sluitingstijden van de inrichting gedurende een maand 
terug te brengen naar 23:00 uur. Voordat deze beschikking 
door de politie uitgereikt zou worden, heeft de eigenaar uit 
eigen beweging de exploitatie van het café beëindigd.

Café Panorama 
Bij de meldkamer zijn in 2013 27 klachten over muziek-
lawaai ingediend. De DCMR heeft tijdens de geluidmeet-
ronden regelmatig geprobeerd het muziekgeluid te meten. 
Omdat de melders niet in- of aanpandig wonen, moeten 
metingen voor de gevel van de woningen verricht worden. 
Door het aanhoudende verkeers- en omgevingsgeluid is het 
technisch bijna niet mogelijk geluidmetingen te verrichten. 
In het verleden is een geluidbegrenzer voorgeschreven. 
Deze begrenzer is tijdens een geluidcontrole op 
26 januari 2013 gecontroleerd. Tijdens de controle bleek dat 
de begrenzer niet meer aangesloten was. De DCMR heeft 
verzocht de begrenzer opnieuw aan te sluiten, in te regelen 
en te laten verzegelen. De begrenzer is op 15 maart 2013 
opnieuw door de DCMR gecontroleerd. Op dat moment 
werkte de begrenzer goed en was deze verzegeld. 
Ondanks de begrenzer worden de laatste tijd weer klachten 
van muziekoverlast ingediend. Na 15 maart 2013 zijn 
20 klachten van muziekoverlast ingediend. De inrichting 
wordt regelmatig door de DCMR gecontroleerd.

Tanoli
De DCMR ontving dit jaar over de kledingzaak Tanoli 
in totaal 49 klachten over muziekgeluid. Er zijn diverse 
pogingen gedaan om het muziekgeluid te meten. Er heeft 
daarvoor een week lang een geluidmodule gestaan. 
Ook nadat het bedrijf de plaats van de geluidboxen had 
aangepast, bleven de klachten aanhouden. 
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Met de ondernemer is afgesproken om in de inrichting een 
ingeregelde geluidbegrenzer te plaatsen.  

Bar Villa Kakelbont
Bij de meldkamer zijn over deze bar 31 klachten over 
muziekoverlast ingediend. De DCMR heeft in het begin 
van het jaar een gesprek met de eigenaar gehad. Daarbij 
is geadviseerd een geluidbegrenzer in te stellen op het 
maximale geluidniveau dat in de inrichting gemaakt mag 
worden. Ondanks de toezegging van de ondernemer dit 
te doen, bleef de overlast aanhouden. Om het maximaal 
geluidniveau te beperken heeft de DCMR de inrichting 
maatwerkvoorschriften opgelegd. Er is onder andere een 
geluidbegrenzer voorgeschreven. Na het opleggen van 
deze maatwerkvoorschriften zijn, op enkele klachten tijdens 
een incidentele festiviteit na, geen klachten meer over 
muziekgeluid bij de DCMR ingediend.

Citylens
Na de komst van een groot reclamescherm met leds bij 
Citylens zijn er dit jaar 37 klachten bij de DCMR ingediend. 
Na constateren van de hinder, is in overleg met Citylens 
de lichtintensiteit van het reclamescherm aangepast. Door 
storingen die zich soms voordoen in de tijdschakelaar van 
het scherm komt het wel eens voor dat ‘de dimtijd’ niet meer 
goed staat ingesteld. De DCMR heeft extra aandacht voor 
dit bedrijf. 

Kroon & Van Andel Wijnbar
Vanaf het moment dat de wijnbar is geopend, veroorzaakt 
deze regelmatig muziekoverlast. Ondanks dat de DCMR en 
de buurtagent hebben overlegd met de ondernemer, bleef 
de overlast aanhouden. Voornamelijk op zondagavonden 
hadden diverse omwonenden veel last van lawaai. In de 
wijnbar werd livemuziek gespeeld. Ondanks alle opgelegde 
sancties bleef de overlast aanhouden. Op zondag 
20 oktober 2013 zijn wederom geluidmetingen verricht. 
Hierbij is opnieuw een overschrijding van de geluidgrens-
waarden in de avondperiode gemeten. Omdat de onder-
nemer een last onder bestuursdwang is opgelegd, is deze 
bestuursdwang op 25 oktober 2013 geëffectueerd. Dit houdt 
in dat de DCMR de muziekinstallatie heeft verzegeld. Er 
mag in de inrichting geen muziekgeluid ten gehore gebracht 
worden. Pas nadat de ondernemer akoestisch onderzoek 
heeft laten verrichten en de rapportage hiervan door de 
DCMR als voldoende is beoordeeld, mag de ondernemer 
weer muziekgeluid in de inrichting ten gehore brengen. Om 
het maximale geluidniveau te borgen worden op basis van 
het akoestisch rapport  maatwerkvoorschriften opgelegd. In 
totaal zijn dit jaar 23 lawaaiklachten gemeld.

Corso Rotterdam
In 2012 is het monitoringsysteem voor het Stadhuisplein 
operationeel geworden. Vanaf dat moment, zijn de 
klachten over muziekoverlast fl ink afgenomen. Ondanks 
de afname werd in de omgeving van het Stadhuisplein 
toch nog muziekoverlast ondervonden. Deze overlast was 
afkomstig van Corso Rotterdam. De DCMR heeft begin 

2013 een gesprek gehad met de ondernemer. Hem is 
verzocht een akoestisch onderzoek te laten verrichten om 
de akoestische situatie in kaart te brengen. Uit de resultaten 
van het onderzoek is geconstateerd dat de ondernemer 
niet het gewenste geluidsniveau kon bereiken. Door de 
DCMR is geadviseerd akoestische maatregelen te nemen 
om zodoende de muziekoverlast te laten afnemen. Ook 
kwam bij nader onderzoek van de DCMR naar voren 
dat naast de inrichting een woning is gelegen, die in het 
akoestisch onderzoek niet was meegenomen. Dit zou 
technisch gesproken inhouden dat de inrichting nog 
minder muziekgeluid zou kunnen maken. Ondanks dat de 
eigenaar op de hoogte was van deze informatie, heeft hij 
de bedrijfsactiviteiten en het daarbij horende geluidsniveau 
niet aangepast. Op 13 april 2013 is door de DCMR een 
overschrijding van de geluidgrenswaarden gemeten. Voor 
deze overschrijding is een bestuurlijke strafbeschikking 
milieu uitgereikt. Daarnaast is de inrichting een last onder 
dwangsom opgelegd. Omdat de eigenaar fi nancieel niet 
de mogelijkheden had om de akoestische situatie aan te 
passen, heeft hij besloten de bedrijfsactiviteiten van Corso 
Rotterdam te beëindigen. In 2013 zijn 20 lawaaiklachten 
gemeld.

B.E.D. Rotterdam
In de loop van het jaar zijn 32 lawaaiklachten over café 
B.E.D. Rotterdam ingediend; voornamelijk door bewoners 
aan het Doelwater. Na een akoestisch onderzoek zijn in 
2013 maatwerkvoorschriften voor B.E.D. van kracht 
geworden. Daarbij moest een geluidbegrenzer worden 
geïnstalleerd. In de loop van 2013 is door de eigenaar 
aangegeven dat hij wil aansluiten op het geluidmonitorings-
systeem Stadhuisplein. In september is B.E.D. hierop 
aangesloten, waardoor B.E.D. zelf de geluidproductie 
binnen de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit 
kan reguleren. In oktober/november werd duidelijk dat ‘het 
bereik’ van de ontvangstmicrofoons onvoldoende was om 
B.E.D. goed te kunnen monitoren. Door het plaatsen van 
een extra microfoon is dit in november 2013 opgelost.

Betty Beer
In 2013 ontving de DCMR regelmatig klachten over Betty 
Beer. Twee klachten gaan over stank afkomstig van de 
vrijgekomen bakdampen. De meeste klachten (18) gaan 
over geluidhinder door de ontgeuringsinstallatie. Betty Beer 
heeft meegedraaid in het geurproject in 2013. De stank-
klachten zijn afgenomen, mede door het plaatsen van een 
nieuwe ontgeuringsinstallatie. De geluidklachten afkomstig 
van de ontgeuringsinstallatie zijn door geluidmetingen in 
kaart gebracht. Ook deze klachten zijn inmiddels verholpen 
door de technische maatregelen die Betty Beer heeft 
genomen, waardoor aan de geluidgrenswaarden wordt 
voldaan. In totaal zijn 20 klachten ontvangen.

Bali House
Bali House veroorzaakte dit jaar 24 klachten over stank. 
Daarom is het restaurant meegenomen in het geurproject 
dat in 2013 gedraaid heeft. Bij onderzoek van de klachten 
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bleek dat het bedrijf geen ontgeuringsinstallatie of boven-
dakse afvoer had die voldoet aan de afstandseisen gesteld 
in het Activiteitenbesluit. Hierop is het bedrijf aangeschreven. 
De eigenaar heeft inmiddels een offerte aangevraagd voor 
een nieuwe ontgeuringsinstallatie. Een en ander is nog in 
behandeling. 

Sate Bar
De DCMR ontving in 2013 in totaal 23 klachten over geur-
hinder afkomstig van de Sate Bar. Er zijn door toezichthouders
meerdere geuronderzoeken gedaan, maar er is geen 
onaanvaardbare geurhinder geconstateerd. De Sate Bar 
heeft meegedraaid in het geurproject in 2013. Hierbij is 
gebleken dat de ontgeuringsinstallatie voldoet aan de 
wetgeving. De ontgeuringsinstallatie zag er mooi schoon uit 
en ook het onderhoud wordt regelmatig uitgevoerd. 

Café Sahra
Op de locatie zijn in december 2012 maatwerkvoorschriften 
van kracht geworden. Ondanks deze voorschriften 
werden nog steeds klachten over muzieklawaai gemeld. 
In verband met bouwkundige aanpassingen is in februari 
2013 opnieuw akoestisch onderzoek verricht. Naar 
aanleiding van de resultaten van het akoestisch rapport 
zijn de maatwerkvoorschriften aangepast. Desondanks 
bleven de muziekklachten aanhouden. Op 22 september 
2013 is een overschrijding van de geluidgrenswaarden 
gemeten. Voor deze overschrijding wordt proces-verbaal 
opgemaakt. Daarop is de burgemeester geadviseerd 
een passende bestuursrechtelijke maatregel te nemen. 
Ook is de inrichting gecontroleerd op het naleven van de 
maatwerkvoorschriften. De geluidbegrenzer is gecontroleerd 
op de werking. De werking van de begrenzer was op het 
moment van de controle goed. Toch was in de woning 
van een melder het muziekgeluid vanuit de inrichting 
goed te horen. Een vertegenwoordiger van de eigenaar 
gaf aan onlangs de luchtbehandelinginstallatie te hebben 
aangepast. Mogelijk dat de muziekoverlast hierdoor 
werd bevorderd. De luchtbehandelingsinstallatie is weer 
teruggebracht in de oude situatie. Vanaf dat moment zijn 
geen klachten meer over muziekoverlast ingediend. In totaal 
zijn 18 geluidklachten gemeld.

Sumo Rotterdam
In 2013 ontving de DCMR 20 klachten over geurhinder 
afkomstig van Sumo Rotterdam. Het restaurant heeft 
in het verleden al diverse aanpassingen gedaan aan 
de ontgeuringsinstallatie. De klachten blijven evenwel 
aanhouden. Om deze reden is Sumo opgenomen in het 
geurproject dat in 2013 gedraaid heeft. Gedurende een 
bepaalde periode zijn elektronische neuzen (e-noses) in 
de nabijheid van de inrichting geplaatst. De e-noses meten 
continu de samenstelling van lucht die uit het restaurant 
komt. Het doel van het project is om uiteindelijk te komen 
tot het opstellen van bepaalde grenswaarden, waarmee 
vastgesteld kan worden of een ontgeuringsinstallatie al 
dan niet doelmatig werkt. Bij het project zijn zowel de 
aangesloten ondernemers als de klagers nauw betrokken. 

De Vijgeboom
In september is vastgesteld dat binnen het café meer dan 
achtergrondmuziek ten gehore werd gebracht. In verband 
met omgevingsgeluid is geen geluidmeting verricht. De 
aangetroffen bedrijfsvoering wijkt af van hetgeen door de 
horeca exploitatievergunning is vergund. Per 1 september 
2013 heeft de dienst Stadsbeheer de handhaving van 
horecavergunningen van de politie overgenomen. De 
DCMR heeft de dienst Stadsbeheer in kennis gesteld 
van de bevindingen. In oktober 2013 is ook een 
waarschuwingsbrief verstuurd en is het bedrijf gewezen op 
het mogelijk overschrijden van de geluidgrenswaarden uit 
het Activiteitenbesluit. Dit jaar zijn over dit bedrijf 16 klachten 
gemeld.

Lounge & Café Asi
Begin 2013 is aan de exploitant van Lounge & Café Asi een 
waarschuwingsbrief verstuurd over lawaaiklachten die met 
regelmaat over de inrichting worden ingediend. Hierop is 
gesproken met de eigenaar. Hij gaf aan zijn bedrijfsvoering 
(alleen achtergrondmuziek) niet te willen wijzigen. Hij wil 
aan de geluidgrenswaarden voldoen door van isolerende 
maatregelen gebruik te maken van de kennisgeving inciden-
tele festiviteit. In september 2013 is, wederom naar aan-
leiding van klachten contact geweest met de eigenaar. 
Er zouden inmiddels isolerende maatregelen zijn genomen. 
De eigenaar wees ook naar de buurman, Café De Flierefl uiter. 
In totaal zijn dit jaar 19 klachten gemeld.

Eetcafé Doe Maar
Dit eetcafé heeft dit jaar 21 lawaaiklachten veroorzaakt. 
Naar aanleiding van de klachten en een verzoek tot 
handhaving is eind september 2013 een overschrijding 
van 15 dB gemeten. Op basis van deze meting heeft het 
bedrijf een bestuurlijke waarschuwing van de burgemeester 
gekregen. Ook is een bestuurlijke strafbeschikking milieu 
uitgevaardigd. Het café heeft een akoestisch rapport 
ingediend. Op grond van dit rapport is een procedure gestart 
voor het opleggen van maatwerkvoorschriften.

Café Pursers
In februari 2013 is een waarschuwingsbrief over lawaai-
klachten naar Café Pursers gestuurd. Nadien bleven er met 
regelmaat klachten binnen komen. De klachten variëren 
van muziekgeluid tot overlast van pratende bezoekers 
op het terras. Overlast van bezoekers is een zaak van de 
politie. De politie heeft dit probleem inmiddels een dossier 
aangelegd. Ten aanzien van muziekoverlast houdt café 
Pursers gedurende de geluidmeetronden de aandacht. n 
totaal zijn 17 klachten binnengekomen.

Rotterdam Unlimited 
Dit jaar is het evenement Zomercarnaval in een nieuw jasje 
gestoken en omgedoopt tot Rotterdam Unlimited. De podium-
opstelling op het Hofplein leidde tot 42 klachten over geluid-
overlast. Vooral de zware bastonen tijdens een concert op 
zaterdag veroorzaakten overlast en ongerustheid onder 
omwonenden aan het Pompenburg en de Doelstraat. 
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Een groot aantal klachten kwam enige tijd na afl oop van 
het evenement binnen, omdat de bewonersvereniging 
een enquête onder bewoners naar de overlast had 
georganiseerd. Veel omwonenden waren niet op de 
hoogte van de nieuwe opzet van het evenement en de 
nieuwe datum. Hierdoor waren zij niet voorbereid op 
mogelijke overlast door het evenement. Verder werden 
er 7 klachten ingediend over nachtelijke opbouw- en  
afbreekwerkzaamheden in de nabijheid van woningen. 
Tijdens het evenement heeft de DCMR bij de podia en bij 
de straatparade geluidmetingen uitgevoerd. Hierbij is in 
de publieksgebieden en bij woningen gemeten. Tijdens 
het concert op zaterdagavond was het door de drukte niet 
mogelijk de geluidmeetset bij de woningen aan het Hofplein 
uit te lezen. Achteraf is vastgesteld dat de bastonen 
aanzienlijk harder waren dan de geluidgrenswaarden uit de 
vergunning toelieten. 
De DCMR heeft de geluidmetingen en geluidklachten in de 
evaluatie van het evenement ingebracht. Voor een volgende 
editie zullen de DCMR en de organisator meer aandacht 
besteden aan de podiumopstelling en geluidmetingen bij 
woningen.

Evenementen Binnenrotte
Op de Binnenrotte vinden regelmatig evenementen plaats. 
De jaarlijks terugkerende Wednesday Night Skate leidde 
dit jaar tot in totaal 12 klachten, verdeeld over zes 
woensdagavonden. Hiervan veroorzaakte het geluid van 
muziekauto’s langs de route zeven klachten en het eindfeest 
op de Binnenrotte vijf klachten. Om de muziek van het 
eindfeest binnen de perken te houden heeft de DCMR een 
geluidmeetset bij de dichtbijgelegen fl atwoningen geplaatst. 
De geluidman van het eindfeest controleerde tijdens het 
evenement via een internetsite het geluidniveau bij de 
woningen. 
Bij de kleinere evenementen heeft de DCMR geen geluid-
metingen uitgevoerd, omdat het budget voor geluidmetingen 
bij evenementen niet voldoende is om bij alle eventueel 
luidruchtige evenementen te meten. Bij het feest rond de 
Holi-verbranding op 27 maart en een spinning-evenement 
bij café Pol op 2 juni heeft de DCMR niet gemeten. Beide 
evenementen leidden tot respectievelijk 8 en 12 klachten 
over harde muziek. De DCMR heeft bij de evaluatie van de 
evenementen de klachten en overlast gemeld. In totaal zijn 
34 klachten gemeld.

Evenementen Heemraadsplein
Op het Heemraadsplein vinden regelmatig kleine evene-
menten plaats. De deelgemeente Delfshaven geeft voor 
deze evenementen een vergunning af. Dit jaar zijn hierover 
meer klachten binnengekomen dan voorgaande jaren 
(2011: 14, 2012: 11 klachten). Vooral in de maand juni 
ondervonden de omwonenden drie weekeinden lang één 
of meerdere dagen overlast door muziek. In het weekeinde 
van 22 en 23 juni vond op zaterdag een benefi et-evenement 
met muziek en op zondag een Kaap Verdiaans feest plaats. 
Dit leidde tot in totaal 12 klachten. 

De DCMR heeft geen metingen bij deze evenementen 
uitgevoerd, omdat het budget voor geluidmetingen niet 
voldoende is om bij alle eventueel luidruchtige evenementen 
te meten. Dit jaar zijn 21 lawaaiklachten gemeld. 

SOHO Bar Rotterdam
Aan de hand van een akoestisch onderzoek zijn in 2013 
maatwerkvoorschriften aan SOHO opgelegd. Door de 
aanwezigheid van een buitentent was dit een akoestisch 
complexe situatie. In juli 2013 is een geluidmeting uitge-
voerd, waarbij in de avondperiode een overschrijding van 
29 dB op de gevel van de dichtstbijzijnde woning is 
gemeten. Hiervoor is een bestuurlijke strafbeschikking 
milieu opgelegd en is een waarschuwingsbrief door de 
burgemeester verstuurd. In verband met faillissement is de 
bar in oktober 2013 gesloten. In totaal zijn dit jaar 
30 lawaaiklachten binnengekomen.
 
Charlois 

Bakkerij Öz Mevlana 
Begin 2013 zijn 27 klachten ontvangen over geluidoverlast 
van de machines, de afzuiginstallatie en activiteiten binnen 
de bakkerij. Door een meting is vastgesteld dat de normen 
niet worden overschreden. Wel heeft de ondernemer lagers 
vervangen, rubber strips geplaatst en machines gesmeerd 
om de overlast te beperken. Na 3 april zijn geen klachten 
meer ontvangen.

Café Sas
In 2013 zijn 32 klachten ontvangen over overlast van 
muziekgeluid. Een aantal keren is op de openbare weg 
vastgesteld dat er meer dan achtergrondmuziek wordt 
gespeeld, terwijl hier geen explotatievergunning voor is 
afgegeven. Om onduidelijke redenen heeft de melder nooit 
toestemming gegeven om geluidmetingen in zijn/haar 
woning uit te voeren. Aan de ondernemer is geadviseerd om 
een akoestisch adviseur te laten bepalen welk niveau in het 
café toelaatbaar is en vrijwillig een limiter (geluidbegrenzer) 
te laten installeren, zodat geen overschrijding van de 
normen kan plaatsvinden. 

Nieuwe Harlekijn 
Na 2 klachten van geluidoverlast in april is een 
waarschuwingsbrief naar dit café verzonden. Naar 
aanleiding van de klachten zijn in april en augustus 
indicatieve geluidmetingen gedaan voor de gevel van 
de woning van de melder. Deze metingen zijn indicatief 
vanwege lawaai van de bezoekers buiten het café; dit is 
namelijk uitgesloten bij de beoordeling van de norm. Ook 
is vrijwel continu verkeersgeluid aanwezig, waardoor de 
metingen worden beïnvloed. Er is geen overschrijding 
van de grenswaarden vastgesteld. Ook maakt het bedrijf 
regelmatig gebruik van een incidentele ontheffi ng. In 2013 
zijn 24 klachten gemeld. 



Bodies Sports Clubs (Fitness Charlois)
Naar aanleiding van de aanhoudende klachten (in totaal 
19) over muziekoverlast afkomstig uit deze fi tness club 
zijn dit jaar meerdere geluidmetingen uitgevoerd. Hierbij 
is een overschrijding van de grenswaarde gemeten en 
is een dwangsom opgelegd. Hierna is nog twee keer 
geconstateerd dat de norm overschreden werd. Daarom is 
ook een Bestuurlijke strafbeschikking milieu opgelegd. 
De inning van de dwangsom is inmiddels aan een deur-
waarder overgedragen. De DCMR verwacht dat door deze 
maatregelen het gedrag van de ondernemer verandert en 
het bedrijf gaat voldoen aan de gestelde voorschriften.

Restaurant Asterlo
Een omwonende van het restaurant dient regelmatig klachten 
in. De DCMR heeft vastgesteld dat het restaurant zich aan 
de voorschriften van de milieuwet- en regelgeving houdt. 

Eethuis Tandir 
In totaal zijn dit jaar 45 klachten bij de DCMR ingediend 
over geur- en geluidoverlast van eethuis Tandir. De DCMR 
heeft een geuronderzoek en een geluidmeting uitgevoerd. 
Eethuis Tandir is aangeschreven om te voldoen aan de 
voorschriften. De geluidklachten zijn verholpen. Eind juni 
2013 is de afzuiginstallatie vervangen door een nieuwe 
installatie waarbij tevens een ontgeuringsinstallatie met 
actiefkoolfi lters is geplaatst. Na enige tijd waren er opnieuw 
geurklachten. Bij een onderzoek van de DCMR is gebleken 
dat de deur en ramen van de inrichting open staan en dat 
een oven in een andere ruimte niet was aangesloten op 
de ontgeuringsinstallatie. Ook is de isolatie slecht tussen 
eethuis Tandir ende naast- en bovengelegen woningen 
slecht. Eethuis Tandir is aangeschreven om de ramen en 
deuren gesloten te houden en de oven aan te sluiten op de 
ontgeuringsinstallatie. Er is een dwangsom opgelegd om 
Eethuis Tandir te laten voldoen aan deze voorschriften. 
De isolatie naar de woningen is verbeterd. Vanaf oktober 
2013 zijn er geen geluid- en geurklachten meer ontvangen.

Ahoy complex 
Bij Ahoy zijn de klachten in twee groepen in te delen: 
lichtoverlast (5) en geluid (29). Over de lichtreclame op de 
gevel van Ahoy wordt af en toe nog geklaagd. De klachten 
betreffen voornamelijk de intensiteit van wit licht. Ahoy heeft 
de lichtsterkte ten opzichte van het begin aanzienlijk naar 
beneden gebracht, waardoor het aantal klachten fl ink is 
afgenomen. Wel kan door mist of regen meer verstrooiing 
optreden waardoor het licht intenser lijkt. De klachten over 
lawaai komen voornamelijk tijdens evenementen voor. Op 
12, 13 en 14 juli 2013 vond het openlucht evenement North 
Sea Jazz plaats. Dit heeft tot 14 klachten geleid. De overige 
15 klachten zijn door een aantal andere evenementen veroor- 
zaakt. Ahoy gebruikt een meetsysteem waarbij tijdens een 
evenement de hoeveelheid geluid kan worden gemeten en 
eventueel kan worden bijgesteld. Ook is bij de verbouwing 
van het Sportpaleis een betere isolatie aangebracht, waar-
door de geluidniveaus buiten omlaag gegaan zijn. Deze 
maatregelen hebben geleid tot minder klachten.

Evenemententerrein Zuiderpark
Het evenemententerrein Zuiderpark is aangewezen als 
grootstedelijk evenemententerrein. Het terrein wordt 
onder andere gebruikt voor het organiseren van enkele 
grootschalige evenementen en een aantal kleine evene-
menten voor de deelgemeente Charlois. Totaal werden 
dit jaar 73 klachten ingediend. Het dansevenement 
Boothstock veroorzaakte op 10 augustus 43 lawaaiklachten, 
voornamelijk uit Zuidwijk. Ten opzichte van 2012 is het 
aantal klachten tijdens dit evenement gehalveerd (2012: 
88 klachten). 
Het popfestival Metropolis op 7 juli veroorzaakte 14 lawaai-
klachten, ook uit Zuidwijk. Ten opzichte van 2012 is sprake 
van een toename van het aantal klachten over dit evenement
(2012: 1 klacht). 
Bij beide evenementen heeft de DCMR geluidmetingen 
laten verrichten. Deze metingen zijn met onbemande 
geluidmeetsets bij woningen en door een medewerker op 
het terrein uitgevoerd. Bij Boothstock moest de organisator 
vanwege het grote aantal klachten in 2012 een geavanceerd 
geluidmeetsysteem bij de woningen installeren. Hiermee 
controleerden de geluidtechnici tijdens het evenement 
het geluidniveau bij de woningen. Voorafgaand aan het 
evenement hadden de organisator en de DCMR uitge-
breid aandacht besteed aan het terugbrengen van de 
geluidniveaus bij woningen. De organisator had hiervoor 
de geluiduitstraling van de luidsprekers bij de podia laten 
berekenen en daarmee de optimale opstelling gekozen. 
In 2012 traden bij het rockfestival Baroeg Open Air 
25 klachten op. In 2013 moest de organisator een soortgelijk 
geluidmeetsysteem bij de woningen installeren als bij 
Boothstock. In totaal zijn over Baroeg Open Air slechts 
2 klachten binnengekomen. 
De DCMR heeft de ervaringen met de geluidmetingen 
en de geluidklachten ingebracht in de evaluaties 
van de evenementen. Voor een eventuele volgende 
editie zullen deze ervaringen in de voorschriften bij de 
evenementenvergunning verwerkt worden.

Delfshaven

Multinette Tussendijke 
Over deze wasserij zijn in 2013 zijn 33 klachten bij de DCMR 
ingediend over trillingen. Er is in opdracht van de RET door 
de gemeente Rotterdam een trillingsonderzoek uitgevoerd. 
Dit onderzoek was gericht op trillingen die mogelijk afkomstig 
zouden zijn van de metro en de tram. Tijdens het onderzoek 
is tevens een uitsluitingsonderzoek uitgevoerd bij Multinette. 
Hierbij is vastgesteld dat de trillingen worden veroorzaakt 
door de aanwezige wasmachine van Multinette. Het 
uitgevoerde onderzoek is niet in opdracht van de DCMR 
uitgevoerd en mag ook niet als zodanig worden gebruikt. 
De DCMR gaat nu zelf trillingsmetingen uitvoeren om vast 
te stellen of de trillingen afkomstig zijn van Multinette en of 
de normen worden overschreden.  
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El Caribe 
In 2013 zijn bij de DCMR 33 klachten ingediend over 
muziekoverlast veroorzaakt door dit café. In januari 2013 is 
door El Caribe een akoestisch rapport ingediend. 
In mei 2013 heeft dit geleid tot maatwerkvoorschriften, 
waaronder het plaatsen van een geluidbegrenzer. Na het 
opleggen van de maatwerkvoorschriften is geconstateerd 
dat hieraan niet werd voldaan. Dit is ook vastgesteld bij 
geluidmeting die door de DCMR zijn uitgevoerd waarbij de 
geluidgrenswaarden werden overschreden. Tevens werden 
de deuren van de inrichting niet gesloten gehouden. Er is 
een bestuurlijke maatregel geluid opgelegd. De begrenzer 
is opnieuw ingeregeld en verzegeld. Ook blijven de deuren 
niet meer openstaan. Na 4 maanden rust komen er vanaf 
december weer klachten binnen.

Café Verschoor en Stam
In 2011 was tijdens een geluidcontrole een overschrijding 
van 25 dB van de nachtelijke geluidgrenswaarde vast-
gesteld. Naar aanleiding van deze overtreding heeft het 
dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven aan de 
ondernemer een last onder bestuursdwang opgelegd en is 
door de DCMR proces-verbaal opgemaakt. Desondanks 
bleef de overlast aanhouden. In april 2013 heeft de onder-
nemer van de inrichting bij de vernieuwing van zijn exploitatie-
vergunning aangegeven dat er binnen zijn bedrijf alleen 
achtergrondmuziek gedraaid wordt. Tijdens een controle 
op 12 juli 2013 bleek echter dat hier niet aan werd voldaan. 
De ondernemer is hierop aangesproken. Bij latere controles 
is geen overlast meer geconstateerd. De klachten blijven 
echter aanhouden, waardoor deze locatie de aandacht 
houdt. In totaal zijn 23 lawaaiklachten ingediend.

’t Dakpark 
De 49 lawaaiklachten over ’t Dakpark zijn voornamelijk uit 
de eerste helft van 2013. Op verschillende momenten heeft 
de DCMR overschrijdingen van de geluidgrenswaarden 
gemeten. Na het versturen van een bestuurlijke straf-
beschikking milieu en een waarschuwingsbrief van de 
burgemeester bleef de overlast aanhouden. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een bestuurlijke maatregel van 
de burgemeester. De openingstijd van de inrichting is 
gedurende een maand teruggebracht tot 23.00 uur. 
De laatste maanden van 2013 laten op basis van het 
klachtenpatroon zien dat deze maatregel effect heeft 
gehad.

Eetcafé Orada
In maart 2013 is een overschrijding van 12 dB van de 
geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit vastgesteld. 
Op basis van deze meting is het handhavingstraject 
ingezet en heeft het bedrijf een bestuurlijke waarschuwing 
van de burgemeester gekregen. Ook is een bestuurlijke 
strafbeschikking milieu uitgevaardigd. Desondanks bleef 
de overlast aanhouden. In juni 2013 is wederom een 
overschrijding vastgesteld. Dit keer van 18 dB. 

Later bleek dat de eigenaar voor deze avond een 
kennisgeving incidentele festiviteit had aangevraagd. 
Hierdoor gelden ruimere geluidgrenswaarden (tot 00:00 
uur). Vooralsnog is het handhavingstraject niet verder 
ingezet. Het café heeft dit jaar 18 klachten veroorzaakt en 
de DCMR neemt dit bedrijf op in de meetronde.

Kaapverdische Keuken
Deze locatie staat bij de DCMR bekend als probleemlocatie 
en heeft dit jaar 32 lawaaiklachten veroorzaakt. De vorige 
uitbater (Stanis) heeft in het verleden veel geluidproblemen 
veroorzaakt. Dit heeft geleid tot meerdere handhavings-
trajecten en het opleggen van maatwerkvoorschriften op 
de locatie. Ondanks het feit dat Mistura een exploitatie-
vergunning heeft aangevraagd waarbij alleen sprake zou 
zijn van achtergrondmuziek, bleven de klachten aanhouden. 
In oktober 2013 zijn de maatwerkvoorschriften die op de 
inrichting van kracht zijn gecontroleerd en doorgesproken 
met de nieuwe eigenaar. Daarbij bleek dat de geluidbegrenzer 
goed stond afgesteld. Desondanks is in november 2013 
een overschrijding van de geluidgrenswaarden vastgesteld. 
Hiervoor wordt een handhavingstraject ingezet.

Sport- en evenemententerrein Lloyd Multiplein 
Overlastklachten over het sport- en evenemententerrein 
aan de Westzeedijk worden door de meldkamer apart 
geregistreerd. Het terrein is aangewezen als grootstedelijk 
evenemententerrein. Het terrein wordt onder andere 
gebruikt voor het organiseren van kermissen, enkele 
grote evenementen en een aantal kleine evenementen 
voor de deelgemeente Delfshaven. Dit jaar zijn veel 
minder klachten binnengekomen dan vorig jaar (2012: 
71 klachten), omdat enkele luidruchtige grootschalige 
evenementen uit 2012 dit jaar niet plaatsvonden. De 
Koninginnekermis veroorzaakte dit jaar 10 lawaaiklachten 
(2012: 17 klachten). Het Peppermindsfestival in het kader 
van de Eurekaweek op 22 augustus leidde tot 6 klachten. Bij 
de Koninginnekermis en najaarskermis heeft de DCMR met 
onbemande geluidmeetsets bij woningen de geluidniveaus 
gecontroleerd. Bij de evaluatie van het evenement heeft de 
DCMR de constateringen gemeld. Voor een volgende editie 
zullen de aandachtspunten in de evenementenvergunning 
verwerkt worden. In totaal zijn 23 klachten gemeld.

Hillegersberg-Schiebroek

Hockeyclub Rotterdam 
De 22 lawaaiklachten hebben voor een belangrijk deel 
betrekking op lawaai van muziek of de omroepinstallatie 
door evenementen die op het terrein van de Hockeyclub 
Rotterdam worden georganiseerd. Medio 2013 is een 
waarschuwingsbrief verstuurd. In voorgaande jaren is 
ook regelmatig contact geweest met het bestuur van de 
hockeyclub. Klagers ervaren inmiddels minder overlast. 
Bijkomend ‘probleem’ is dat klagers in de zomermaanden 
verblijven in het nabijgelegen volkstuincomplex. Dit is geen 
geluidgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder. 
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De geluidgrenswaarden uit artikel 2.17 zijn hier niet van 
toepassing. Tenslotte is tijdens horecageluidmeetronden 
regelmatig aandacht besteed aan de hockeyclub. Tot 
concrete waarnemingen van de overlast is het tot dusver 
niet gekomen.
 
Café Nijs
Eind 2012 is bij Café Nijs een overschrijding van 18 dB 
van de geluidgrenswaarde vastgesteld, waarvoor een 
handhavingstraject is gestart. Gedurende 2013 is in totaal 
18 keer geklaagd over de bedrijfsactiviteiten van dit café. 
In juni is getracht geluidmetingen te verrichten. Aangezien 
het muziekgeluid tijdens de metingen werd teruggedraaid, 
is de meting niet afgerond. In oktober 2013 had het café 
een kennisgeving incidentele festiviteit aangevraagd om tot 
00.00 uur extra geluid te mogen maken. De melders zijn 
daarover geïnformeerd. Ook dit café houdt onze aandacht.

Feijenoord 

Basic-Fit 
In 2013 zijn 87 klachten binnengekomen over geluidoverlast 
van de fi tness-apparatuur en muziekgeluid. De melders 
hebben voornamelijk last van gebonk en gedreun van 
vallende gewichten op de vloer van de sportschool. Aan-
gezien er geen normoverschrijding is vastgesteld, kon 
niet handhavend opgetreden worden. Omdat men toch 
overlast ervoer is een mediationtraject gestart, waarbij 
de eigenaar van het pand, de VVE van de bewoners en 
Basic-Fit met elkaar in gesprek gingen om de problematiek 
rondom de geluidoverlast aan te pakken. Basisc Fit laat een 
akoestisch adviseur een onderzoek instellen om aanvullende 
maatregelen te nemen, waardoor het bedrijf de overlast kan 
beperken.

De Poffertjes Salon
In 2013 zijn 57 klachten binnengekomen over geluidoverlast. 
Het café mag volgens de exploitatievergunning alleen achter-
grondmuziek hebben en mag verder 12 keer per jaar tot 
24.00 uur meer geluid maken. Er is enkele malen gemeten 
in de woningen van de klagers, maar er is nog geen over-
schrijding gemeten. In oktober is een project gestart voor 
intensivering van aandacht voor horecaklachten. Daarvoor 
is nog eens contact opgenomen met de ondernemer en de 
klagers. Hiermee wordt gepoogd tot een snelle oplossing 
te komen voor de geluidoverlast. Ook was er overlast 
van geluidboxen op het terras. Deze boxen zijn inmiddels 
verwijderd.

Rincon Latino
Tot april van zijn 28 klachten binnengekomen van overlast 
van muzieklawaai. Er zijn geluidmetingen uitgevoerd, 
waarbij overschrijdingen zijn gemeten. Op 7 mei 2013 is, 
na advies van de DCMR, door de burgemeester een 
bestuurlijke maatregel opgelegd. Deze maatregel houdt in 
dat het bedrijf gedurende 1 maand om 23.00 uur gesloten 
moet zijn. Daarna zijn er geen klachten meer ingediend. 

De DCMR gaat ervan uit dat door de maatregel het gedrag 
van de ondernemer is veranderd en daardoor de overlast tot 
en aanvaardbaar niveau is gereduceerd.

Café De Markt
Over dit café zijn 25 klachten over lawaaioverlast van 
muziek binnengekomen. In april en mei zijn geluidmetingen 
uitgevoerd waarbij overschrijdingen van 30 en 26 dB(A) 
zijn gemeten. De DCMR heeft het café daarom in juni een 
bestuurlijke strafbeschikking milieu opgelegd. De DCMR 
gaat ervan uit dat door deze boete het gedrag van de 
ondernemer is veranderd en daardoor de overlast tot en 
aanvaardbaar niveau is gereduceerd. Er zijn sindsdien 
slechts enkele klachten ingediend. Bij nieuwe klachten stelt 
de DCMR een nader onderzoek in.

Cafe ’T Buisie
In 2013 zijn bij de meldkamer 26 klachten over muziek-
lawaai geregistreerd. In maart, na de eerste 4 klachten, 
is een toezichthouder ter plaatse geweest. Er werd toen 
muziekgeluid waargenomen. De melder van de overlast gaf 
echter geen toestemming een geluidmeting uit te voeren. 
Na die tijd zijn nog 22 klachten binnengekomen. Om het 
probleem op te lossen is een coöperatieve opstelling van de 
melders noodzakelijk. Bij nieuwe klachten stelt de DCMR 
nader onderzoek in.

Eetcafe Flora
Er zijn 19 klachten over muzieklawaai gemeld in 2013. 
In maart en april is naar aanleiding van een aantal klachten 
geconstateerd dat het muziekgeluid hoorbaar was vanaf 
de weg. De medewerkers van het eetcafé zijn hierover 
aangesproken en de muziek is die keren zachter gezet. 
Bij nieuwe klachten wordt weer onderzoek ingesteld.

RiverZZ Beheer
Op 10 augustus 2013 zijn bij de DCMR 14 geluidklachten 
over Partyschip New Riverzz ingediend. Over dit partyschip 
waren geen gegevens bekend. Na onderzoek is een 
organisator gevonden die feestjes organiseert aan boord 
van het schip. Deze was die avond echter niet te bereiken. 
Een partyschip is meestal geen inrichting volgens de Wet 
milieubeheer, tenzij er een vaste oeververbinding is en 
het schip langer dan een half jaar onafgebroken op een 
plaats aanwezig is. Op 16 augustus 2013 is door een van 
onze toezichthouders geconstateerd dat het partyschip 
niet op de bestemde ligplaats lag afgemeerd. DCMR is dus 
niet bevoegd om handhavend op te treden. Toezicht op 
naleven van het Scheepvaartbesluit, waaronder dit soort 
binnenschepen vallen, valt onder het Havenbedrijf. Het 
Havenbedrijf is op de hoogte gesteld van de overlast.

Stomerij Wasserij “Noordereiland”
Een onwonende van de wasserij dient regelmatig klachten 
in. Vastgesteld is dat aan de milieuwet en -regelgeving 
wordt voldaan. In de toekomst zullen klachten niet verder 
worden onderzocht. In totaal zijn 21 klachten gemeld. 
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Riva Pizzeria
Over Riva Pizzeria zijn in het verleden regelmatig klachten 
over overlast door muziekgeluid binnengekomen. Er zijn 
geluidmetingen uitgevoerd maar die gaven geen aanleiding 
voor bestuurlijke of strafrechtelijke sancties. Na de wijziging 
van eigenaar in januari, meldt men vanaf mei weer muziek-
overlast bij de meldkamer. Bij twee geluidmeetrondes is 
echter nog geen overlast geconstateerd.

Provimi
In 2013 ontving de DCMR 42 stank- en lawaaiklachten 
afkomstig van Provimi. Om de geurhinder te beperken 
is in september 2012 een extra ontgeuringsinstallatie in 
bedrijf genomen. Hierdoor blijkt het aantal geurklachten 
met 40% te zijn afgenomen. De geluidhinder ontstaat 
doordat bulkwagens met perslucht worden gelost en 
door het vrachtverkeer van en naar het bedrijf. Er vindt 
onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de routes van 
het vrachtverkeer te wijzigen door een extra ingang bij het 
bedrijf te maken en een geluidscherm te plaatsen rondom 
het bedrijfsterrein. Voor dit onderzoek is een werkgroep 
samengesteld, waarin de dienst Stadsontwikkeling, de 
deelgemeente Feijenoord, Provimi en de DCMR zitting 
hebben. Door de planologische ontwikkelingen rond 
het bedrijf (woningbouw, herinrichting van bestaande 
bedrijfsgebouwen) is het nog onduidelijk welke geluid-
werende maatregelen Provimi daadwerkelijk kan nemen. 

SS Rotterdam
In 2013 is naar aanleiding van geluidklachten geconstateerd 
dat op het terras op het achterdek van de SS Rotterdam 
live muziek speelde, terwijl in de vergunning alleen achter-
grondmuziek is toegestaan. In totaal zijn bij de DCMR over 
de SS  Rotterdam 29 klachten gemeld. Op 14 november 
2013 is een concept last onder dwangsom naar de deel-
gemeente Feijenoord gestuurd met het advies deze op te 
leggen aan het bedrijf.

Hoek van Holland 

Maatschap L. Leerdam en A. Leerdam-Bax
In 2013 zijn 15 klachten binnengekomen over geluidoverlast 
van de kassen van de maatschap. Met een indicatieve 
geluidmeting is aangetoond dat de geluidnormen werden 
overschreden. Een melder heeft een “verzoek tot handhaving” 
gedaan. De eigenaar van de kassen heeft een plan 
van aanpak opgesteld om de problemen inzichtelijk te 
maken en te kunnen verhelpen. In goed overleg met de 
ondernemer en de melders heeft de eigenaar van het 
kassencomplex voldoende tijd gekregen om het plan 
van aanpak uit te werken en vervolgens met behulp van 
een akoestisch onderzoek aan te tonen dat men daarna 
kan voldoen aan de geluidnormen. Ter afsluiting van 
de klachtenafhandeling is een geluidmeting uitgevoerd, 
waarmee werd vastgesteld dat het kassencomplex aan 
de normen voldoet. Door een wijziging in de wetgeving 
zou binnenkort de geluidnorm ruimer worden. Door het 
opleggen van extra maatwerkvoorschriften wordt ervoor 

gezorgd dat de strengere geluidvoorschriften van de (oude) 
milieuvergunning van kracht blijven. Ook het controleren van 
de geluidvoorschriften is hierdoor eenvoudiger. De melders 
en de ondernemer  zijn over de afl oop van het onderzoek  
schriftelijk in kennis gesteld. De maatwerkvoorschriften 
geven extra bescherming aan de omgeving. 

Hoogvliet

’t Bruine Café 
In 2013 zijn bij de meldkamer 14 klachten ingediend over 
geluidoverlast. Het café mag volgens de exploitatievergunning 
alleen achtergrondmuziek aan hebben en mag verder 
12 keer per jaar tot 24.00 uur meer geluid maken. Diverse 
malen is tijdens een geluidmeetronde een controle uitgevoerd, 
maar tot op heden is door de DCMR nog geen overtreding 
geconstateerd. 

IJsselmonde 

Shabu Shabu 
Naar aanleiding van 546 klachten over geuroverlast 
afkomstig van de hoogbouw boven het restaurant, heeft de 
DCMR diverse onderzoeken ingesteld. Daarbij is meerdere 
malen vastgesteld dat er onaanvaardbare geuroverlast 
optreedt. De ondernemer is reactief en handelt traag, 
waardoor het probleem blijft voortduren. Omdat ook de 
deelgemeente het probleem wil oplossen, is een hoge 
dwangsom opgelegd. In oktober is een dwangsom verbeurd. 
De DCMR gaat ervan uit dat door de inning het gedrag 
van de ondernemer verandert en dat hij de overlast tot een 
aanvaardbaar niveau terugbrengt. De ondernemer heeft 
inmiddels vetfi lters en een ontgeuringsinstallatie geplaatst 
en wil de bovendakse afvoerpijp laten aanpassen. Hiervoor 
moeten afspraken gemaakt worden met de VVE van het 
pand. De ondernemer is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Sloot Tankbouw (voorheen Verolme Machinefabr. 
IJsselmonde)
In 2013 zijn bij de meldkamer van de DCMR 23 klachten 
over lawaai binnengekomen. De overlast is veroorzaakt 
door de bouw van opslagtanks. Er zijn meerdere geluid-
metingen uitgevoerd. De conclusie is dat de geluidvoor
schriften zijn overtreden en het bedrijf is door de DCMR 
hierop aangeschreven. 

Kralingen-Crooswijk 

Grand-Café “Hoekzight”
Grand-Café “Hoekzight” staat bij de DCMR bekend als 
probleemlocatie voor wat betreft overlast van muziek-
geluid. In 2008 werd de eigenaar al een last onder 
dwangsom opgelegd voor het overschrijden van de 
geluidgrenswaarden. In 2013 zijn over de inrichting 
38 klachten over muziekoverlast ingediend. Als gevolg van 
klachten zijn op 26 januari en op 12 mei 2013 opnieuw 
overschrijdingen van de geluidgrenswaarden gemeten. 
De in 2008 opgelegde dwangsom is nu tweemaal verbeurd. 
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Om tot een eind van de geluidproblemen te komen, worden 
voor de inrichting maatwerkvoorschriften opgelegd. 
Op 13 september 2013 is een brief naar de ondernemer 
gestuurd, met de aankondiging dat de DCMR het 
voornemen heeft de inrichting maatwerkvoorschriften 
op te leggen. Het opstellen van de beschikking 
maatwerkvoorschriften is in behandeling.

Eetcafé Napoleon 
Eetcafé Napoleon stond bij de DCMR bekend als een locatie 
die regelmatig geluidoverlast veroorzaakte. Tot april 2013 
zijn bij de DCMR 20 klachten over muziekoverlast ingediend. 
Eetcafé Napoleon heeft in maart en vervolgens in 
september 2013 een nieuwe eigenaar gekregen. Vanaf die 
tijd zijn er bij de DCMR geen klachten over muziekoverlast 
meer ingediend.

Café Kiki 
In 2013 zijn 33 klachten over deze locatie ontvangen over 
overlast door muziek Er zijn diverse pogingen gedaan 
tot geluidmetingen. Een enkele keer was er ook muziek 
hoorbaar, maar bij de meeste controles niet. Uiteindelijk is 
een overschrijding van de geluidgrenswaarde gemeten. 
Voor deze overschrijding is een bestuurlijke strafbeschikking 
milieu uitgereikt en is een bestuurlijke waarschuwing 
gegeven. In oktober heeft een intakegesprek plaats-
gevonden met de nieuwe ondernemer. In dit gesprek is hij 
gewaarschuwd voor de geluidproblematiek van het pand. 
Ook de gemeten overschrijding is besproken. De ondernemer 
heeft een brief ontvangen met de besproken informatie. 
Nadien is er opnieuw een geluidklacht ingediend en heeft 
het bedrijf een waarschuwingsbrief ontvangen.

Café Lusthof 
Over dit café zijn 21 klachten bij de DCMR ingediend. 
De klachten gaan over muzieklawaai en overlast door 
stemgeluid. In eerdere jaren kwamen deze klachten ook 
voor. De ondernemer heeft in voorgaande jaren een 
waarschuwingsbrief ontvangen. Er zijn tot op heden geen 
overschrijdingen gemeten. De locatie is opgenomen in de 
meetronde van de DCMR.

Restaurant Vicini 
In 2013 zijn over deze locatie 25 klachten ingediend over 
geuroverlast. Diverse controles hebben in eerste instantie 
geen constatering van geuroverlast opgeleverd. Uiteindelijk 
is de overlast door de uitrukdienst van de meldkamer 
vastgesteld. De locatie is gecontroleerd tijdens het project 
Overige geuroverlastgevende bedrijven. Daarbij is de 
ontgeuringsinstallatie uitvoerig onderzocht. Er moet onder-
houd worden gepleegd en onderdelen moeten worden 
vervangen. Met een e-nose wordt zowel voorafgaand aan 
de vervanging als nadien een meting uitgevoerd. Dit traject 
loopt nog door in 2014.

Noord 

New York Pizza Delivery Schieweg 
In de afgelopen jaren zijn regelmatig klachten binnen-
gekomen over benzinegeur en geluidoverlast afkomstig 
van New York Pizza. De geluidklachten waren zeer divers, 
variërend van stemgeluid, het werken in de spoelkeuken 
en het dichtslaan van deuren. De DCMR heeft regelmatig 
in de avond- en nachtperiode controles uitgevoerd. Zo 
is er gedurende een week een geluidmodule (een op 
afstand uitleesbare geluidmeter) geplaatst en heeft er 
een uitsluitingsonderzoek plaatsgevonden om na te gaan 
of de geluidnorm overschreden wordt. Hierbij zijn geen 
overtredingen geconstateerd. Wel zijn aan New York Pizza 
aanbevelingen gedaan om de overlast te verminderen. Het 
bedrijf heeft deze direct opgevolgd. Ondanks dat de pizzeria 
voldoet aan de wet- en regelgeving, is gebleken dat nog 
steeds overlast wordt ervaren. In totaal zijn 69 klachten 
ingediend.

Prins-Alexander 

Café Het Lage Land 
Café Het Lage Land, staat bij de DCMR wegens muziek-
lawaai bekend als probleemlocatie. In 2013 zijn 47 klachten 
over muziekgeluid bij de DCMR ingediend. Op 8 juni 2013 
is een eerste overschrijding van de geluidgrenswaarden 
gemeten. Voor deze overschrijding is een bestuurlijke 
strafbeschikking milieu uitgereikt. Daarnaast heeft de DCMR 
een bestuursrechtelijke waarschuwing gegeven. Op verzoek 
van de DCMR heeft de ondernemer op 16 april 2013 
een akoestisch rapport ingediend. Op basis van dit rapport 
zijn op 30 juli 2013 maatwerkvoorschriften opgelegd. 
Desondanks blijft de muziekoverlast aanhouden en is op 
15 september 2013 wederom een overschrijding van de 
geluidgrenswaarden gemeten. De DCMR heeft de 
burgemeester geadviseerd een bestuursrechtelijke sanctie 
op te leggen (aanpassen openingstijd tot 23.00 uur 
gedurende één maand). Op 24 oktober heeft de DCMR 
de maatwerkvoorschriften in de inrichting gecontroleerd. 
In de inrichting was geen geluidbegrenzer aanwezig. Dit 
is niet conform de opgelegde maatwerkvoorschriften. De 
ondernemer is voor een gesprek uitgenodigd bij de DCMR.

Sportsart Ommoord 
De luchtbehandelingsinstallatie van Sportsart Ommoord is 
al een aantal jaren in bedrijf. Nadat naast het bedrijf een 
pand is gebouwd, weerkaatste het geluid van de installatie 
tegen dit nieuwe pand. Dit veroorzaakte geluidoverlast bij 
een bewoner. Uit geluidmetingen door de DCMR bleek dat 
de geluidgrenswaarden wel werden nageleefd. Toch zijn er 
dit jaar 22 klachten ingediend. Uit telefonisch contact met de 
bewoner bleek dat deze het niet juist vond dat de DCMR de 
geluidmeting niet bij zijn woning had uitgevoerd. 
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In een brief heeft de DCMR uitgelegd dat een meetlocatie 
dichter bij de bron in dit geval het meest zuivere resultaat 
oplevert en dat deze resultaten zijn doorgerekend naar de 
geluidbelasting op de woning. Hierna zijn geen klachten 
meer ingediend. 

Café “De Ring”
Begin november 2013 is een overschrijding van 21 dB 
gemeten op de gevel van een nabijgelegen woning. Met het 
versturen van een waarschuwingsbrief in begin 2013, was al 
een handhavingstraject ingezet  voor het overschrijden van 
de geluidgrenswaarden. (waarschuwingsbrief burgemeester 
+ het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking 
milieu). Met de tweede overschrijding van november zal de 
burgemeester geadviseerd worden gedurende één maand 
de sluitingstijd terug te brengen naar 23.00 uur. Het café 
heeft dit jaar 17 klachten veroorzaakt.

Rozenburg

European Metal Recycling, Botlek Rotterdam
In 2013 zijn in totaal 21 klachten over dit bedrijf gemeld 
aan de meldkamer van de DCMR. Het laden en lossen 
van schepen met metalen veroorzaakt met name in 
de avonduren geluidoverlast. Er is door de meldkamer 
een geluidmeting uitgevoerd, maar door de hoge 
achtergrondwaarden is er geen overtreding vastgesteld. 
Aan het bedrijf is geadviseerd om de kraanmachinist het 
metaal voorzichtiger te laten oppakken. Door het metaal niet 
van grote hoogte los te laten, moet verdere geluidsreductie 
mogelijk zijn. 

Chemtrade Aglobis
In 2013 zijn 14 klachten uit Rozenburg binnengekomen 
die na onderzoek aan Chemtrade zijn toegeschreven. Alle 
klachten zijn terug te voeren op één voorval op 24 en 25 
juni 2013. Op dat moment lag het schip de Bow Chain bij 
Chemtrade aan de steiger. Op het schip stond een ventilator 
die zorgde voor lawaaioverlast. Na bemiddeling door de 
uitrukdienst van de meldkamer is de betreffende ventilator 
uitgeschakeld en de overlast gestopt. 

Vopak Terminal Europoort, Europoort Rotterdam
Uit Rozenburg zijn 120 klachten ingediend. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de tekst vermeld in deze 
bijlage bij Regio Noord  - gemeente Maassluis.

Industriegebied en havens

Nufarm, Botlek Rotterdam
In de avond van 24 februari is bij Nufarm een lekkage 
ontstaan aan een afsluiter in een leiding waar gechloreerde 
cresolen doorstromen. Deze lekkage had zes stankklachten 
tot gevolg. Onderzoek heeft aangetoond dat de afsluiter in 
de loop der tijd dusdanig veel schade had opgelopen dat 
deze zijn functie verloor. De afsluiter is inmiddels vervangen 
door een type dat beter bestand is tegen de agressieve 
producten. 
Op 25 augustus lekte van een mengsel van gechloreerde 
cresolen uit de isolatie van een buffervat. De oorzaak was 
een klein lek in een las aan de onderkant van het buffervat 
en had negen stankklachten tot gevolg. In het buffervat zat 
tars, voornamelijk bestaande uit 6-chloororthocresol. Deze 
vloeistof lekte met enkele liters per uur op een lekbak in 
de fabriek. De productie is onmiddellijk stilgelegd en het 
buffervat is gerepareerd.

Koch Hc Partnership, Europoort Rotterdam
Het bedrijf Koch heeft in november 10 geurklachten 
veroorzaakt. De klachten zijn veroorzaakt door het blenden 
van een nieuw product in een bestaande installatie. Op last 
van de DCMR doet het bedrijf onderzoek naar de oorzaak 
van de stankklachten. Vooruitlopend op de resultaten uit het 
onderzoek, gaat het bedrijf het proces extra bewaken.

Uniport Multipurpose Terminals, Rotterdam (Waalhaven)
In 2013 heeft de DCMR 42 klachten ontvangen over 
geluidoverlast. Dit werd veroorzaakt door aggregaten die 
nodig zijn hebben voor de stroomvoorziening aan boord 
van schepen. Voor deze vorm van geluidoverlast is het 
Havenbedrijf Rotterdam het bevoegde gezag. Zij kunnen 
eventuele sancties hiervoor opleggen. De DCMR heeft een 
indicatieve geluidmeting uitgevoerd en nog een tweede 
meting ingepland. Met de meetgegevens zal in overleg met 
het Havenbedrijf Rotterdam een strategie bepaald worden. 
Tot slot heeft de wijkvereniging Heijplaat door bemiddeling 
van de DCMR met de directie van Uniport Multipurpose 
Terminals over duurzaamheid en social return gesproken. 
De uitkomst van dit gesprek was positief. Het bedrijf heeft 
toegezegd een onderzoek te doen naar de meest praktische 
oplossing.
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Bijlage 2 - Werkwijze milieuklachten

Alle inwoners van Zuid-Holland kunnen telefonisch op het 
nieuwe klachtennummer 0888 - 333 555 een klacht indienen 
over overlast, zoals bijvoorbeeld stank, geluidhinder of stof- 
overlast. Na het intoetsen van het telefoonnummer moet 
de melder de postcode intoetsen. Hij of zij krijgt vervolgens 
direct contact met de juiste omgevingsdienst. 

Naast de DCMR zijn dat de Omgevingsdiensten Zuid-
Holland-Zuid, West-Holland, Midden Holland en Haaglanden. 
Overdag komen de klachten binnen bij de betreffende 
omgevingsdiensten. Buiten kantoortijden neemt de meld-
kamer van de DCMR het aannemen van alle klachten 
over. De meldkamermedewerker geeft na afweging de 
klacht direct door aan de wachtdienst van de betreffende 
omgevingsdienst. Voor onderzoek en terugkoppeling van 
hun bevindingen aan de melder zijn alle omgevingsdiensten 
zelf verantwoordelijk.

Naast het telefonisch indienen van klachten kunnen de 
inwoners ook digitaal klachten doorgeven. Deze klachten 
komen altijd rechtstreeks binnen bij de juiste omgevingsdienst 
en de adressen zijn te vinden op de sites van de verschil-
lende omgevingsdiensten (voor de DCMR is dat 
www.dcmr.nl/milieumeldingen).

Afhandeling van een milieuklacht

Op de DCMR meldkamer is 24 uur per dag een medewerker 
aanwezig voor het aannemen van klachten van bewoners 
en bedrijven over (mogelijke) milieuhinder. Voor het onder- 
zoek van klachten is een tweede medewerker beschikbaar 
die ter plaatse kan gaan. Bij bijzondere omstandigheden 
zoals voorvallen met veel klachten en incidenten is extra 
personeel oproepbaar.

Als het nodig is, onderzoekt de meldkamer de klachten 
direct. De meldkamer bundelt dan klachten met vermoedelijk 
dezelfde oorzaak tot één voorval. Relevante gegevens 
zoals de locatie van de melders, de actuele windrichting, 
de aard van de overlast en bedrijfsgegevens, worden met 
elkaar gecombineerd. Zo ontstaat een klachtenplot die vrij 
nauwkeurig aangeeft waar de bron van de overlast ligt. 
Vervolgens gaat een medewerker van de meldkamer als 
uitrukdienst op onderzoek. Is de oorzaak van de klacht 
gevonden, dan licht de uitrukdienst het betreffende bedrijf 
in. Samen met het bedrijf bekijken ze de maatregelen om zo 
snel mogelijk de oorzaken van de overlast weg te nemen. 
Indien nodig treedt de DCMR handhavend op.

Bij een grote klachtengolf of een incident bezoekt ook de 
chemisch adviseur of de toezichthouder van de DCMR het 
betreffende bedrijf.

Bij incidenten vindt afstemming plaats met andere 
overheden (Politie, Brandweer, Havenbedrijf Rotterdam of 
Arbeidsinspectie) over een eventueel gezamenlijke controle. 

De toezichthouder beoordeelt de bevindingen van het 
bedrijf over de oorzaak van het voorval en onderzoekt de 
mogelijkheid om op korte termijn maatregelen te nemen om 
herhaling te voorkomen.

Hij toetst zijn bevindingen aan de milieuwetgeving en 
vergunningvoorschriften. Het doel van een bedrijfsbezoek 
naar aanleiding van een incident is om het bedrijf structurele 
maatregelen te laten nemen die vergelijkbare incidenten in 
de toekomst moeten voorkomen.

Indien een bedrijf onvoldoende maatregelen neemt om 
overlast door stank, stof of geluid terug te dringen treedt 
de DCMR handhavend op. Als er bij een bedrijf sprake is 
van verwijtbare handelingen kan de DCMR proces-verbaal 
opmaken en dit indienen bij het Openbaar Ministerie (OM). 
Het OM beslist over het vervolg. Om de noodzaak tot 
het nemen van maatregelen kracht bij te zetten, kan het 
bevoegd gezag een soort ‘voorwaardelijke boete‘ (last 
onder dwangsom) opleggen. Het bevoegd gezag zal de 
dwangsom innen op het moment dat het bedrijf op een 
afgesproken datum de gevraagde maatregelen niet heeft 
uitgevoerd.

De DCMR onderhoudt ook contact met verschillende andere 
diensten. Zo werkt zij intensief samen met het Havenbedrijf 
Rotterdam om veroorzakers van overlast in het havengebied 
op te sporen.

Voor Rotterdam en enkele andere gemeenten onderzoekt 
de DCMR overlast door horecabedrijven. Hierbij werkt de 
DCMR intensief samen met de Politie.

Namens de Commissie Regionaal Overleg behandelt de 
DCMR klachten over vliegtuiglawaai. Deze commissie heeft 
nog niet beslotendat dit in de toekomst zo blijft.

Registratie en onderzoek van klachten

Voor een aantal overlastklachten is de DCMR niet de 
afhandelende instantie. Als de DCMR de klachten niet 
afhandelt, bepaalt de milieudienst samen met de melder of 
de meldkamer de klacht doorgeeft of dat het beter is dat de 
melder zelf contact legt met de juiste instantie. 
De melder houdt in het laatste geval zelf controle over de 
klacht en kan direct antwoord geven op eventuele gerichte 
vragen. De klachten over bedrijven of milieuverontreiniging 
uit het Rijnmondgebied die bij andere diensten zijn 
binnengekomen, zijn in de aantallen in dit verslag verwerkt 
als de benodigde gegevens volledig zijn geregistreerd en 
namens de melder zijn doorgegeven.

Privacy

Bij een klacht worden de verstrekte persoonlijke gegevens 
vertrouwelijk behandeld en dus niet doorgegeven aan de 
veroorzaker van de overlast. 
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De DCMR slaat de verstrekte gegevens op in een data-
bestand, het Milieu Informatiesysteem Regio Rijnmond 
(MIRR). De medewerkers gebruiken het systeem voor 
het onderzoeken en rapporteren van de klacht en voor 
eventuele terugkoppeling naar de melder. Hierbij worden 
de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens 
in acht genomen. Het verwerken van gegevens met behulp 
van het administratieve systeem MIRR is aangemeld bij het 
College bescherming persoonsgegevens in Den Haag. Voor 
het juist invoeren van de gegevens in het MIRR neemt de 
DCMR de telefonische gesprekken op. Na drie maanden 
wordt de opname automatisch vernietigd. Alleen als een 
klacht tot een strafrechtelijk onderzoek leidt, kunnen het 
Openbaar Ministerie en/of de rechtbank gegevens van de 
melder bij de DCMR vorderen. De DCMR is dan verplicht 
deze gegevens te verstrekken.

Communicatie met melders en bedrijven

De DCMR informeert melders die om terugkoppeling vragen 
individueel over de afhandeling van de klacht. Bij grote 
voorvallen (25 of meer klachten) informeert de DCMR 
via zijn website www.dcmr.nl over de oorzaak, gevolgen 
en maatregelen die de veroorzaker van de overlast moet 
nemen. Ook verstuurt de DCMR hierover een persbericht 
aan de lokale- en regionale media.

Melders van overlast van vliegtuigverkeer kunnen zich laten 
terugbellen door de klachtenbehandelaar van de DCMR die 
namens de Commissie Regionaal Overleg werkt. Melders 
krijgen dan informatie over het type vliegtuig, de vliegroute 
en het gemeten geluidniveau.

Als de DCMR beschikt over het emailadres van de melder 
en de melder om terugkoppeling vraagt, krijgt deze auto-
matisch een bericht met bovengenoemde informatie. 
De DCMR neemt ook deel aan discussiebijeenkomsten 
met bewoners, zoals het Regionaal Platform Hinder 
en Veiligheid, Klankbordgroep Rozenburg, Burenraad 
Shell Nederland Raffi naderij en de Platforms Westelijk 
Voorne, Hoek van Holland en Vlaardingen. Tijdens 
deze bijeenkomsten praten bewoners met bedrijven en 
overheden over hinder en gevoelens van onveiligheid door 
industriële activiteiten en over maatregelen om de overlast 
te voorkomen.

Het milieumeldingenverslag van 2013 is ook digitaal 
beschikbaar. Melders die om terugkoppeling hebben 
gevraagd ontvangen een bericht met een verwijzing naar 
http://www.dcmr.nl/over-dcmr/publicaties/milieumeldingen-
in-rijnmond-2013.html.


