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Register (milieu)indicatoren



MOI staat voor Monitoring en Omgevingsinformatie. In dit project werken samen: alle gemeenten in de Rijnmondregio, Goeree-

Overflakkee, de GGD Rotterdam Rijnmond, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR Milieudienst 

Rijnmond. Hier vind je het register dat bestaat uit een lijst met de (milieu)indicatoren die in het kader van het Project Monitoring en 

Omgevingsinformatie (MOI) zijn verzameld.

Dit register biedt burgers, bedrijven, beleidsambtenaren en bestuurders inzicht in de staat van hun directe leefomgeving in het 

Rijnmondgebied. Beleidsambtenaren van samenwerkende partnerorganisaties kunnen de relevante kennis en informatie uit dit 

register met zeggingskracht verstrekken. Op basis hiervan kunnen gewogen beleidsbeslissingen genomen worden. De 

verzamelde indicatoren leveren een beeld van de staat van de leefomgeving in de regio, door middel van indicatoren 

(trendgrafieken en kaarten) over de tien voorgaande jaren (maar de beschikbare tijdreeksen zijn in veel gevallen langer). 

Bestuurders en beleidsmakers kunnen op basis van de uitkomsten actie ondernemen: beleid aanpassen, programma’s 

formuleren, maatregelen aanscherpen, raad en omgeving informeren etc. Burgers en bedrijven halen hier informatie over de 

toestand van hun (woon)omgeving en de factoren die de milieudruk bepalen.

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor 

ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en heeft tot doel om ruimte te bieden aan initiatieven uit de samenleving, met 

behoud van verantwoordelijkheid voor de omgevingskwaliteit bij de overheid. De wet neemt vertrouwen en participatie van alle 

belanghebbenden bij de planvorming als uitgangspunt waarbij de leefomgeving centraal staat.

Om het register toekomstproof te maken is er, vooruitlopend op de Omgevingswet, besloten om de (klassieke) indeling in thema’s 

van project MOI beter aan te laten sluiten op de nieuwe Omgevingswet. MOI heeft bij het opzetten van de nieuwe indeling gebruik 

gemaakt van het Rad van de Leefomgeving (zoals ontwikkeld voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en gebruikt door diverse 

overheden in Nederland). 

Op de volgende pagina vindt u de nieuwe thema- indeling. Er zijn zeven hoofdthema’s met daaronder de subthema’s met 

onderverdeling. De hoofd- en subthema’s zullen in de toekomst integraal onderdeel gaan uitmaken van visies en beleid. We 

hebben alle bestaande indicatoren ingedeeld onder de verschillende (nieuwe) subthema’s. Daarbij zijn verschillende hiaten in de 

informatievoorziening aan het licht gekomen. De aankomende jaren zal dit gat opgevuld worden met nieuwe indicatoren zodat het

register met de start van de Omgevingswet goed gevuld is.

Inleiding

Klik hier om naar de thema’s 

te gaan.

Door in de tekst van de indicator op dit icoon te klikken gaat u 

direct naar de cijfers achter de grafiek of een kaart op groter 

formaat.
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Een veilige en gezonde leefomgeving

Met de Omgevingswet komen alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving samen. In de Omgevingswet is een veilige en gezonde fysieke leefomgeving één van de maatschappelijke doelen 

(artikel 1.3 Omgevingswet). 

Dit register sorteert voor op de komende Omgevingswet. In het register staan de beschikbare indicatoren onder het desbetreffende hoofdthema. Klik op een hoofdthema en u komt bij de 

overzichtspagina van het subthema waar de indicatoren onder vallen. Alle thema’s hebben dan onderling met elkaar gemeen dat ze een belangrijk aspect vervullen bij het duurzaam, gezond en 

veilig ontwerpen en inrichten van de leefomgeving. Voor de lichtere (bijna doorzichtige) hoofdthema’s zijn nog geen indicatoren aanwezig, deze zullen in de loop van de tijd ontwikkeld worden.

Het register wordt periodiek (4 x per jaar) aangevuld met nieuwe indicatoren. Op de overzichtspagina van het desbetreffende subthema is een kolom update aanwezig waaruit blijkt wanneer de 

indicator in het register is geüpdatet. Enkele indicatoren worden niet jaarlijks, maar iedere twee jaar of om de vier jaar geüpdatet. Dit jaar (2020) is ervoor gekozen om de nog niet geüpdatet 

indicatoren niet in het register te zetten, zodra er een nieuwe update is van deze indicatoren zullen deze alsnog in het register terechtkomen.

In de overzichtspagina van het subthema staat ook of een indicatornummer op gemeentelijk niveau beschikbaar is. Mocht u desbetreffende indicator op gemeentelijk niveau willen ontvangen 

stellen we deze graag ter beschikking. Stuurt u hiervoor een e-mail - onder vermelding van het (de) indicatornummer(s) - naar monitoring@dcmr.nl.- U ontvangt de gevraagde informatie dan 

binnen 5 werkdagen per e-mail.

mailto:monitoring@dcmr.nl


Geluid

Milieukwaliteit & gezondheid
Eén van de maatschappelijk doelen van de (toekomstige) Omgevingswet is een gezonde fysieke leefomgeving. Een gezonde leefomgeving ervaren bewoners als prettig, nodigt uit tot 

gezond gedrag en biedt bescherming tegen negatieve omgevingsinvloeden. 

Onder dit hoofdthema kunt u doorklikken naar de subthema’s lucht, geur, geluid en licht. Hier zal de kwaliteit van deze thema’s in de Rijnmondregio verder worden uitgelicht. Deze 

subthema’s hebben invloed op de gezondheid en welzijn. Het is dan ook een belangrijk aspect bij het gezond ontwerp en inrichten van de leefomgeving.

Licht

Lucht Geur

Thema’s



Lucht
Doordat we de fysieke leefomgeving (intensief) gebruiken, ontstaan soms ongewenste neveneffecten. Een voorbeeld hiervan is luchtverontreiniging. 

Luchtverontreiniging kan effect hebben op de gezondheid van mensen en op de natuur. Vooral kwetsbare groepen als ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen 

ondervinden hier hinder en gezondheidsklachten van. Het Rijnmondgebied is relatief gezien een dichtbevolkt gebied met veel verkeer en industrie die milieuvervuilende 

stoffen uitstoten (emissies). De verontreinigende stoffen verspreiden zich via de lucht en veroorzaken een belasting op de woon- en leefomgeving (immissie). De DCMR 

monitort de emissie, immissie en effecten van luchtverontreiniging. Het subthema lucht is daarom onderverdeeld in emissie, immissie en effecten.

Indicator Gemeentelijk Update

Emissie 3009 Uitstoot koolwaterstoffen 

3025 Uitstoot stof 

3046 Uitstoot wegverkeer

4001 Uitstoot verzurende stoffen 

4002 Uitstoot carcinogene koolwaterstoffen

1088 NOx uitstoot Rijnmond bijdrage aan sectoren

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Immissie 7017 Luchtkwaliteit stikstofdioxide

7018 Luchtkwaliteit fijnstof PM10

7019 Luchtkwaliteit fijnstof PM2,5

7020 Luchtkwaliteit elementair koolstof (roet)

3082 Smog 

2046 Fijnstof PM2,5

3067 Benzeen

3072 Stikstofdioxide

3075 Zwaveldioxide

3079 Fijnstof PM10

1069 Zwarte rook in Rijnmond

1086 Fijnstofconcentraties bijdrage van sectoren

1087 Fijnstofuitstoot bijdrage van sectoren

1089 NO2 concentraties bijdrage van sectoren

√

√

√

√

√

√

√

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Effecten 1058 Ziekenhuisopnames fijnstof

3020 Vervroegde sterfgevallen door fijnstof en ozon

01-09-2020

01-09-2020

Milieukwaliteit 

& gezondheid

Op dit moment is de monitoring van de luchtkwaliteit als verplichting opgenomen in artikel 5.14 van de Wet Milieubeheer (Wm). Het verplicht de betrokken bestuursorganen om jaarlijks aan de 

minister van Infrastructuur en Waterstaat te rapporteren over de voortgang en uitvoering van de maatregelen en projecten die in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

zijn opgenomen en over de effecten daarvan op de luchtkwaliteit. 

Via deze pagina kunt u direct doorklikken naar de gewenste indicator die valt onder het subthema lucht.

Thema’s



Geur
Doordat we de fysieke leefomgeving (intensief) gebruiken, ontstaan soms ongewenste neveneffecten. 

Een voorbeeld hiervan is geurhinder. De belangrijkste bronnen van geurhinder (stank) zijn industrie (onder meer olie- en chemische industrie en afvalverwerkende 

bedrijven), landbouw (met name (vloeibare) mest van veehouderijen) en wegverkeer. Verder kan er lokaal geurhinder optreden door riolering waarvan de stank als zeer 

onaangenaam wordt ervaren en door kleinere bedrijven zoals patatkramen, bakkerijen en horecabedrijven.

Indicator Gemeentelijk Update

Emissie

Immissie

Effecten 3002 Geurklachten

3083 Stankcodes (waarschuwingscodes)

3087 Geurklachten 

√

√

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Milieukwaliteit 

& gezondheid

De meeste geurstoffen zijn al te ruiken bij heel lage hoeveelheden; deze zijn vaak niet direct schadelijk voor de gezondheid, maar kunnen wel leiden tot (ernstige) hinder, en daarmee het 

algemene dagelijkse leven beïnvloeden. Blootstelling aan geur, zeker bij herhaling, kan stress gerelateerde gezondheidseffecten oproepen; denk aan hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en 

vermoeidheid.

Het Rijnmondgebied is relatief gezien een dichtbevolkt gebied met veel industrie die milieuvervuilende stoffen uitstoten waar ook vaak een geur aan is gekoppeld (emissies). De verontreinigende 

stoffen verspreiden zich via de lucht en veroorzaken een (geur)belasting op de woon- en leefomgeving (immissie). Het subthema geur is onderverdeeld in emissie, immissie en effecten.

Voor het aspect geur is, met uitzondering van veehouderijen, geen specifiek geurnorm opgenomen in de wetgeving. In het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.7) is wel een algemeen 

zorgplicht artikel opgenomen (beperken geurhinder). Met ingang van de Omgevingswet zal het aspect geur voornamelijk geregeld worden in voorschriften die staan in het op gemeentelijk niveau 

opgestelde omgevingsplan. Er zal een ‘bebouwingscontour geur’ komen in het omgevingsplan.

Via deze pagina kunt u direct doorklikken naar de gewenste indicator die valt onder het subthema geur. Voor de immissie en emissie zijn nog geen indicatoren beschikbaar.

Thema’s



Geluid
Doordat we de fysieke leefomgeving (intensief) gebruiken, ontstaan soms ongewenste neveneffecten. 

Langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan naast hinder en slaapverstoring, ook meer klinische effecten veroorzaken. Langdurige blootstelling aan geluid kan 

de kans op een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten vergroten. Daarnaast kan het leiden tot cognitieve effecten zoals verminderde leesvaardigheid bij 

schoolkinderen.

Indicator Gemeentelijk Update

Emissie 2062 Aantal vlucht TUG locaties 01-09-2020

Immissie 1074 Percentage inwoners per geluidsbelastingklasse

Effecten 3003 Geluidklachten

4034 Geluidklachten vliegverkeer

4035 Geluidmeldingen (excl vliegverkeer)

9034 Slaaphinder verkeersgeluid

9035 Slaaphinder vliegtuiggeluid

9036 Slaaphinder industriegeluid

9028 Geluidshinder wegverkeer

9029 Geluidshinder trein, tram, metro

9030 Geluidshinder industrie

9031 Geluidshinder vliegtuigen

√

√

√

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Milieukwaliteit 

& gezondheid

Het Rijnmondgebied is een dichtbevolkt gebied waar de mensen en bedrijven dicht bij elkaar in de buurt leven en werken. Daarnaast is er een groot haven- en industriecomplex waar de nodige 

geluiden worden geproduceerd, evenals een (druk) wegennet. Tot slot ligt in het gebied ook het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport. 

Al deze geluidsbronnen veroorzaken een (geluid)belasting op de woon- en leefomgeving (immissie). Het subthema geluid is onderverdeeld in emissie, immissie en effecten.

In de huidige wetgeving staat de bescherming van geluidgevoelige gebouwen tegen geluid van bedrijven in algemene rijksregels (zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer). Bij ingang van de 

Omgevingswet wordt dit vastgelegd in het omgevingsplan. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor lokale gebiedsgerichte bescherming. 

Via deze pagina kunt u direct doorklikken naar de gewenste indicator die valt onder het thema geluid.

Thema’s



Klimaat & energie
Klimaat & energie zijn grote maatschappelijke thema’s die in de huidige samenleving aandacht vergt. 

Het klimaat verandert wereldwijd en dat merken we ook in Nederland. De effecten van klimaatverandering hebben invloed op de gezondheid van de mens en natuur. 

De gemiddelde temperatuur is de afgelopen eeuw gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. 

De gevolgen van klimaatveranderingen, zoals overstromingen, verspreiding van water- en vectorgebonden ziekten en hittestress kunnen economische en maatschappelijke gevolgen 

hebben. Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te beperken. Om aan de 

afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Als antwoord hierop is in 2020 het 

Klimaatakkoord getekend. Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot 

van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990).

Onder dit hoofdthema kunt u doorklikken naar de subthema’s hitte, uitstoot broeikasgassen, opwekking duurzame energie en energiebesparing. Onder deze thema’s kunt u de 

desbetreffende indicatoren. Voor de subthema’s droogte en wateroverlast zijn nog geen specifieke indicatoren beschikbaar.

Klimaat Energie

Thema’s



Klimaat
Het klimaat verandert. Gevolgen van de klimaatverandering zijn onder andere dat de gemiddelde temperatuur toeneemt en er heftigere regenbuien vallen wat kan leiden tot 

wateroverlast. Ten slotte neemt in de zomer zowel de watervraag (bijvoorbeeld beregening en koelwater) als het neerslagtekort toe. 

Indicator Gemeentelijk Update

Hitte 9039 Verkoelend effect van groen en blauw

9040 Stedelijk hitte eiland effect

Droogte

Wateroverlast

Klimaat 

& Energie

Om de gevolgen van de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken dient er zoveel mogelijk klimaat adaptief gehandeld te worden. Dit betekent dat de samenleving zich aanpast aan het 

veranderende klimaat en probeert de schadelijke gevolgen te beperken. Een voorbeeld is het creëren van schaduw in de stedelijke omgeving, door het planten van bomen. De instrumenten van 

de Omgevingswet zullen handvatten bieden om klimaatadaptatie vorm te geven.

Via deze pagina kunt u direct doorklikken naar de gewenste indicator die valt onder het klimaat thema hitte. Voor de subthema’s droogte en wateroverlast zijn nog geen indicatoren beschikbaar.

Thema’s



Energie
Sinds de industriële revolutie en het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen worden er grote hoeveelheden broeikasgassen uitgestoten. Hierdoor verandert het 

klimaat. Om deze verandering tegen te gaan moet er zoveel mogelijk energie gehaald worden uit hernieuwbare bronnen en het fossiele brandstof gebruik zoveel mogelijk 

verminderd worden. Er wordt dan gesproken van energietransitie. De instrumenten van de Omgevingswet zullen handvatten bieden om de energietransitie vorm te geven.

Indicator Gemeentelijk Update

Uitstoot broeikasgassen 1008 CO2-uitstoot stadsregio inclusief HIC aandeel per sector (jaar)

1009 CO2-uitstoot stadsregio exclusief HIC aandeel per sector (jaar)

1014 Trend CO2 - uitstoot  

2008 Koelwaterlozingen

2058 CO2-uitstoot wegverkeer 

4009 CO2-reductie OCAP

5067 CO2 -uitstoot

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Opwekking duurzame 

energie

2047 Bodemenergiesystemen 2019

3051 Aansluitingen industriële restwarmte

3053 Warmtebedrijf geleverde energie

4052a Hernieuwbare energie elektriciteit

4052b  Hernieuwbare energie warmte

4052c  Hernieuwbare energie vervoer

4053 Opwekking hernieuwbare energie naar soort

4055 Hernieuwbare energie

8021 Opstellingen windenergie 2019

√

√

√

√

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Energiebesparing 1010 Energielabels woningen

1011 Energielabels utiliteitsgebouwen

4005 Energiebesparing MJA-bedrijven (percentage)

4010 Voortgang EED

4011 Voortgang MJA3 (laatste keer)

4012 Energiebesparing MJA-bedrijven (TJ)

4054 Milieuvriendelijk aangedreven voertuigen

2033 Elektrische auto's

7014 Oplaadpunten voor elektrische auto's

2032 Laadpunten per gemeente

√

√

√

√

√

√

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Klimaat 

& Energie

Thema’s

Via deze pagina kunt u direct doorklikken naar de gewenste indicator die valt onder het thema energie. Onder het thema energie vallen de subthema’s uitstoot broeikasgassen, opwekking 

duurzame energie en energiebesparing.



Natuur & landschap
De regio Rijnmond ligt in de delta van de grote rivieren. Hier komen verschillende landschappen samen: kust en zee, duinen, polderlandschap met zijn waardevolle cultuurhistorie en dat 

alles verbonden door de rivieren. De regio herbergt dan ook natuurwaarden van internationaal belang: de duinen van Voorne, de grote wateren met hun functie voor trekvogels en de 

dijken en kreken op de Zuid-Hollandse eilanden. Ook binnenstedelijk is verrassend veel natuur te vinden. 

Onder dit hoofdthema kunt u doorklikken naar de het subthema natuur. Onder dit thema vindt u de desbetreffende indicatoren.

Voor het subthema landschap zijn geen specifieke indicatoren beschikbaar.

Thema’s

Natuur Landschap



Natuur
De natuurwaarden in de regio Rijnmond zijn van internationaal belang. Veel biodiversiteit is te vinden in de Natura2000-gebieden in de regio, zoals Voornes Duin en de 

Voordelta. Dit zijn de gebieden die onderdeel vormen van de Europese ecologische hoofdstructuur, het netwerk van gebieden waar bijzondere beschermingsregels gelden. 

Maar ook buiten de aangewezen natuurgebieden komen bijzondere plant- en diersoorten voor. Hieronder staan een groot aantal indicatoren over de ontwikkeling van 

soorten en soortgroepen in de regio. Een groot deel van de gegevens waarop deze indicatoren zijn gebaseerd wordt verzameld door vrijwilligers en beheerd door 

gegevensleverende organisaties (GLO’s) als Sovon, de Vlinderstichting en de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland. 

Ten slotte is onder dit thema een tweetal indicatoren over de milieu kwaliteit van de natuurgebieden opgenomen: stikstof en stilte.

Indicator Gemeentelijk Update

1071 Visdief

1072 Lepelaar

8029 Overwinterende vleermuizen

9041 Bijendiversiteit

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Natuurgebieden 

(NNN)

7016 Stikstofdepositie Natura 2000 gebieden

4032 Stiltegebieden √

01-09-2020

01-09-2020

Landelijk gebied 2049 Broedvogels landelijk gebied

2049a Broedvogels landelijk gebied open water

2049b Broedvogels landelijk gebied riet

2049c Broedvogels landelijk gebied weide en akkers

2049d Broedvogels landelijk gebied struweel en jong bos

2049e Broedvogels landelijk gebied opgaand loofbos

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Stedelijk gebied 5055 Dagvlinders

8036 Broedvogels in bebouwde gebieden

8036a Broedvogels in bebouwde gebieden bebouwing

8036b Broedvogels in bebouwde gebieden stedelijk groen

8036c Broedvogels in bebouwde gebieden stedelijk water

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Natuur &

Landschap

Thema’s



Natuurlijke systemen & hulpbronnen
In dit thema worden de veranderingen in de kwaliteit van natuurlijke systemen en hulpbronnen gevolgd. Het thema is opgedeeld in twee subthema’s: natuurlijke systemen en natuurlijke 

hulpbronnen. Onder natuurlijke systemen vallen bodem, grond- en oppervlaktewater. .

Thema’s

Natuurlijke systemen Natuurlijke hulpbronnen

Natuurlijke systemen

In het thema natuurlijke systemen wordt de kwaliteit van de natuurlijke systemen bodem 

en water (grond- en oppervlakte) gevolgd. 

Bodem

Onder dit subthema kijken we nu nog vooral naar bodemverontreiniging. In een update van 

het register zullen we ook indicatoren over bodemkwaliteit toevoegen.

Grondwater

Voor het onderwerp grondwater zijn nog geen indicatoren gedefinieerd.

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater is al het water in meren, sloten, plassen, vijvers, kanalen, beekjes en 

rivieren. Oppervlaktewaterkwaliteit is van belang voor zwemmen, transport en 

drinkwaterwinning. Het Rijk en de regionale overheden zijn samen verantwoordelijk voor 

het halen van de doelstellingen van oppervlaktewaterkwaliteit. 

Het verzamelen van meetgegevens over ons watersysteem is belangrijk voor het 

waterbeleid in Nederland. Door het verzamelen van deze meetgegevens kunnen trends 

worden gesignaleerd en kan getoetst worden aan normen en streefbeelden. Deze 

informatie is essentieel voor waterbeheerders en beleidsmakers voor het formuleren en 

evalueren van het waterbeleid. Meetgegevens worden ook gebruikt voor het maken van 

rapportages zodat getoetst kan worden of we (inter)nationale afspraken naleven.

Natuurlijke hulpbronnen

In het thema natuurlijke hulpbronnen wordt de kwaliteit van de natuurlijke hupbronnen 

drinkwater en circulariteit en afval gevolgd.

Drinkwater

Voor het onderwerp drinkwater zijn nog geen indicatoren gedefinieerd.

Circulariteit & afval

Als gevolg van economische activiteiten (productie, consumptie) ontstaat afval: stoffen die 

overblijven na de productie van goederen (bedrijfsafval), en datgene wat na gebruik van 

een product overblijft (onze indicatoren gaan vooral over huishoudelijk afval).



Natuurlijke systemen
In het thema natuurlijke systemen wordt de kwaliteit van de natuurlijke systemen bodem en water (grond en oppervlakte) gevolgd. 

Indicator Gemeentelijk Update

Bodem 2050 Aandachtsgebieden diffuse loodverontreiniging

2051 Spoedeisende bodemverontreinigingslocaties

4013 Uitgevoerde bodemsaneringen

4014 Milieusignaalkaart bodem

5058 Voortgang bodemsanering

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Grondwater

Oppervlaktewater 2060 Chemische waterkwaliteit

2061 Biologische waterkwaliteit

2061a Biologische waterkwaliteit fytoplankton

2061b Biologische waterkwaliteit macrofauna

2061c Biologische waterkwaliteit overige flora

2061d Biologische waterkwaliteit vis

9044 Ecologische waterkwaliteit

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Thema’s



Natuurlijke hulpbronnen
In het thema natuurlijke hulbronnen wordt de kwaliteit van de natuurlijke hupbronnen drinkwater en circulariteit en afval gevolgd.

Indicator Gemeentelijk Update

Drinkwater

Circulariteit & afval 5027 Scheepsafvalstoffen binnenvaart (afgiftes)

5028 Scheepsafvalstoffen zeevaart (afgiftes)

5042 Scheepsafvalstoffen binnenvaart (vloeistoffen)

5043 Scheepsafvalstoffen zeevaart (vloeistof)

9016 Huishoudelijk afval scheidingspercentage Rijnmond

9017 Huishoudelijk afval gescheiden inzameling Rijnmond

9025 Huishoudelijk afval scheidingspercentage gemeente

9026 Huishoudelijk afval gescheiden inzameling gemeente

√

√

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Thema’s



Veiligheidsrisico’s
De samenleving wil niet blootgesteld worden aan een brand, ramp of andere crisis. Om dit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken wordt er beleid opgesteld waarin gekeken wordt 

naar mogelijke veiligheidsrisico’s.

In het Rijnmondgebied is relatief gezien veel industrie aanwezig, met in de nabije omgeving woongebied.

De (chemische) industrie en raffinaderijen zorgen voor werkgelegenheid en een goede economische positie in de wereldmarkt, maar brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee voor de 

nabije omgeving. 

In de Omgevingswet is een veilige en gezonde fysieke leefomgeving één van de maatschappelijke doelen. Overheden dienen bij hun plannen voor de inrichting van de ruimte zo vroeg 

mogelijk te kijken naar veiligheid.

Onder dit hoofdthema kunt u doorklikken naar het subthema externe veiligheid. Bij deze indicatoren zal de kwaliteit van het thema in de Rijnmondregio verder worden uitgelicht.

Voor de subthema’s waterveiligheid en verkeersveiligheid zijn nog geen specifieke indicatoren beschikbaar.

Thema’s

Waterveiligheid Verkeersveiligheid

Externe veiligheid 



Externe veiligheid
In het Rijnmondgebied is veel industrie gevestigd. Er worden gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen en vervoerd naar andere delen van het land en het 

buitenland. Externe veiligheid houdt zich bezig met de risico's voor mensen in de omgeving van bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, zoals 

ammoniak, LPG, chloor, munitie en vuurwerk. 

Indicator Gemeentelijk Update

Externe veiligheid 2059 Veiligheidscultuur bij BRZO bedrijven

3069 Overtredingen per categorie ernst Brzo bedrijven

3063 Brzo-bedrijven naleefgedrag 

3068 Status opvolging overtredingen BRZO

3070 Brzo-bedrijven naar bedrijfstak

2004 Externe veiligheid bedrijven

2006 Externe veiligheid transport

5030 Milieusignaalkaart externe veiligheid

√

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Veiligheidsrisico’s Thema’s

Het begrip risico is een combinatie van kans en effect, namelijk de kans dat een ongeval zich voordoet en het effect daarvan.

Met ingang van de Omgevingswet dienen gemeenten regels op te nemen over externe veiligheid in haar omgevingsplan. Daarnaast moeten ze in het omgevingsplan een grenswaarde in acht 

nemen voor het plaatsgebonden risico. Verder moeten gemeenten in het omgevingsplan aandachtsgebieden aanwijzen voor brand, explosie en gifwolk. In de huidige wetgeving wordt dit 

ingevuld door het groepsrisico.

In het Rijnmondgebied zijn verschillende indicatoren beschikbaar die de externe veiligheid in beeld brengen.
Via deze pagina kunt u direct doorklikken naar de gewenste indicator die valt onder het subthema externe veiligheid



Woonomgeving & openbare ruimte
Elke woonomgeving en openbare ruimte is het resultaat van natuurlijke factoren en menselijke ingrepen. 

De kwaliteit van de woonomgeving en de openbare ruimte is een zachte waarde. De waarde is moeilijk in geld uit te drukken, maar heeft wel een (economische) betekenis.

De kwaliteit van de woonomgeving wordt beïnvloed door (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen zoals het groen, de voorzieningen en de recreatie.

Door de komst van de Omgevingswet wordt gaan overheden van het toetsen van plannen van derden naar het stimuleren en faciliteren van initiatieven. Burgers, ondernemers en 

organisaties krijgen een grotere rol bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte en de woonomgeving.

Onder dit hoofdthema kunt u doorklikken naar de subthema’s woning & woonomgeving, groen en recreatie. Onder deze thema’s worden de indicatoren in de Rijnmondregio verder 

uitgelicht. Voor het subthema voorzieningen zijn nog geen specifieke indicatoren beschikbaar. 

Thema’s

Groen Recreatie

Woning & woonomgeving Voorzieningen



Woning & woonomgeving
Tevredenheid met de woning en de woonomgeving hangen positief samen met tevredenheid met het leven. Dit is uit een onderzoek uit 2018 van het CBS gebleken.

Kenmerken van de woning zijn ook gerelateerd aan tevredenheid met de woning en aan tevredenheid met het leven. De sociale cohesie en de ervaren overlast in de 

buurt houden verband met tevredenheid met de woonomgeving en het leven.

Indicator Gemeentelijk Update

9046 Trend tevredenheid kindvriendelijkheid

7007 Tevredenheid kindvriendelijkheid buurt

2037 Stedelijkheidsklasse

3085 Klachten over geluid, geur en overig

√

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’s

Met ingang van de Omgevingswet zullen de gebruiksregels over wonen vooral in het omgevingsplan komen. De gemeente kan in principe zelf bepalen of en welke gebruiksregels er voor een 

woning in het omgevingsplan komen en hoe de woonomgeving ingevuld wordt.

Via deze pagina kunt u direct doorklikken naar de gewenste indicator die valt onder het subthema woning en woonomgeving.



Groen
Een groene leefomgeving draagt bij aan een gezonder en meer ontspannen leven. Mensen voelen zich beter en gezonder in een groene omgeving, terwijl zo’n 

omgeving ook uitnodigt tot meer bewegen en dus bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Ook draagt groen bij aan sociaal welzijn: het nodigt uit tot ontmoeten en 

samen activiteiten ondernemen. 

Indicator Gemeentelijk Update

1096 Oppervlakte groen per gemeente

9037 Oppervlakte groen per inwoner

9048 Trend tevredenheid hoeveelheid buurtgroen

7005 Tevredenheid hoeveelheid buurtgroen

9047 Trend tevredenheid kwaliteit buurtgroen

7006 Tevredenheid kwaliteit buurtgroen

√

√

Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’s

De toekomstige Omgevingswet regelt het belang van natuur als onderdeel van de fysieke leefomgeving. De wet borgt het welzijn van de mens, verbetert de bescherming van natuurkwaliteit en 

versterkt deze zo nodig.

Via deze pagina kunt u direct doorklikken naar de gewenste indicator die valt onder het subthema groen.



Recreatie
De huidige staat ten aanzien van de aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkheden in het Rijnmondgebied wordt gemonitord.

Het Rijnmondgebied is divers waardoor er op het gebied van recreëren genoeg te doen is. 

Indicator Gemeentelijk Update

7025 Bezoeken recreatiegebieden

7009 Bezoekersaantallen recreatiegebieden

7012 Waardering recreatiegebieden

Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’s

Rotterdam is inmiddels uitgegroeid tot een wereldstad met een verscheidenheid aan uitgaansmogelijkheden. Op het eiland Goeree- Overflakkee kan men op zoek naar de rust en natuur, en in 

Hoek van Holland kan men een dagje naar het strand. Om te weten hoeveel bezoekers de recreatiegebieden hebben in het Rijnmondgebied, of hoe deze recreatiegebieden gewaardeerd worden 

bent u bij dit subthema aan het juiste adres.

Via deze pagina kunt u direct doorklikken naar de gewenste indicator die valt onder het subthema recreatie.



Economische structuur & bereikbaarheid
Een goede economische structuur en bereikbaarheid draagt bij aan een fijne leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. 

In een dichtbevolkt land als Nederland zijn er altijd meer wensen dan mogelijkheden, daarom zijn er goede regels en afspraken noodzakelijk.

Op dit moment wordt het huidige omgevingsrecht als complex en versnipperd ervaren. Dit komt door meer dan twintig wetten en honderden regelingen. Het is vaak niet duidelijk wat per 

gebied wel en niet mogelijk is en een integrale benadering is hierdoor moeilijk,

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en heeft tot doel om ruimte te bieden aan initiatieven uit de samenleving 

met behoud van verantwoordelijkheid voor de omgevingskwaliteit bij de overheid. De wet neemt vertrouwen en participatie van alle belanghebbenden bij de planvorming als 

uitgangspunt waarbij de leefomgeving centraal staat. Eén van de prioriteiten van de Nationale Omgevingsvisie is het ontwikkelen van een duurzaam economisch groeipotentieel.

Onder dit hoofdthema kunt u doorklikken naar de thema’s economische ontwikkelingen en bereikbaarheid. Onder de thema’s vindt u de beschikbare indicatoren. 

Thema’s

Economische ontwikkelingen Bereikbaarheid



Economische ontwikkelingen
Het Rijnmondgebied is een belangrijke aanjager van de nationale economie.

Economische ontwikkelingen hebben echter ook impact op de leefomgeving: door in te zetten op duurzame economische ontwikkeling kan die impact beperkt 

worden. Om het gebruik van grondstoffen en water te optimaliseren zetten overheden in op ontwikkeling van de circulaire economie, waarbij stofkringlopen 

gesloten worden, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen gestimuleerd wordt en het ontstaan van afval zo beperkt mogelijk wordt. Digitalisering en 

duurzaamheid zijn veranderingen die de komende jaren steeds meer doorgevoerd zullen worden. Er zal uiteindelijk een duurzame economie moeten ontstaan.

Indicator Gemeentelijk Update

1095 Regionale economische groei

8016 Aantal inwoners en huishoudens √

01-09-2020

01-09-2020

Economische structuur

& bereikbaarheid

Thema’s

In het Rijnmondgebied zijn verschillende indicatoren beschikbaar die de economische ontwikkelingen monitoren. Via deze pagina kunt u direct doorklikken naar de gewenste indicator die valt 

onder het subthema economische ontwikkelingen.



Bereikbaarheid
De Rijnmondregio is één van de dichtbevolkste regio’s in Nederland. Bereikbaarheid is de motor van de economie, en het is belangrijk dat de Rijnmondregio 

goed bereikbaar blijft en niet langzaam dichtslibt.

Indicator Gemeentelijk Update

2042 Aantal verplaatsingen naar verplaatsingswijze (modaliteit) per persoon per dag

2043 Gemiddelde afgelegde afstand per persoon per dag

2044 Filezwaarte

3028 Afgelegde voertuigkilometers

4021 Afgelegde reizigerskilometers openbaar vervoor

4022 Reizigersaantallen openbaar vervoer

√

01-09-2020

01-09-2020

Economische structuur

& bereikbaarheid

Thema’s

In het Rijnmondgebied zijn verschillende indicatoren beschikbaar die de bereikbaarheid monitoren. Via deze pagina kunt u direct doorklikken naar de gewenste indicator die valt onder het 

subthema bereikbaarheid.



Beleid/doel 

Koolwaterstoffen zijn ook wel bekend als organische stoffen. Koolwaterstoffen zijn op basis van 

hun chemische structuur in te delen in verschillende groepen. 

Vluchtige organische stoffen (VOS) is de verzamelnaam voor een groep van koolwaterstoffen 

die makkelijk verdampen. VOS komen vrij bij verdamping van organische stoffen en bij 

onvolledige verbranding.

VOS reageren onder invloed van zonlicht tot ozon (O3), dat op leefniveau schadelijk is voor de 

gezondheid. Bij (kortdurende) inademing kunnen ze klachten veroorzaken zoals hoofdpijn, 

vermoeidheid, en irritatie van de neus, keel en ogen. Bij langdurige blootstelling kan 

permanente gezondheidsschade ontstaan. Het kan leiden tot versnelde veroudering van de 

hersenfuncties.

Voorbeelden van VOS zijn benzine, verf, reinigingsmiddelen en schoonmaakmiddelen.

Tot 2010 bestonden er vrijwillige afspraken tussen de rijksoverheid en het bedrijfsleven met 

betrekking tot de emissies van VOS, dit was het KWS2000 en het NRP-NMVOS.

In 2016 is op Europees niveau de wetgeving voor VOS vastgelegd in de NEC richtlijn 

(EU2016/2284). Deze NEC richtlijn omvat emissieplafonds voor 2020 en 2030 voor vijf 

luchtverontreinigende stoffen waarvan VOS er één is. De EU-richtlijn is grotendeels 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving door opname in de Wet Milieubeheer. 

Er is geen vastgesteld beleid waaruit een doelstelling voor de totale industrie in het 

Rijnmondgebied af te leiden is.

Toelichting

De figuur toont het verloop van de totale uitstoot van koolwaterstoffen die geëmitteerd worden 

door de grote industriële bedrijven gevestigd in het Rijnmondgebied. De uitstoot is 

weergegeven in kiloton.

Conclusie

Er is sprake van een gestage daling van de uitstoot. In 2010 bedroeg de uitstoot 10,8 kiloton, in 

2019 is de totale uitstoot gedaald naar 6,7 kiloton. Dit is het gevolg van het gevoerde 

milieubeleid ten behoeve van de uitstoot van koolwaterstoffen.

Beleid/doel 

3009 Uitstoot koolwaterstoffen
Milieukwaliteit 

& gezondheid

Thema’sLucht



Beleid/doel 

De uitstoot van zwavel (wat wordt uitgestoten als zwaveldioxide SO2) en stikstof (wat wordt 

uitgestoten als stikstofoxiden, NOx en ammoniak, NH3) door fabrieken, landbouwbedrijven, 

elektriciteitscentrales en (vracht)auto’s draagt bij aan de verzuring van bodem en water 

Zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) zijn de drie stoffen die het 

sterkst aan de verzuring bijdragen. 

Bij industriële verbrandingsprocessen komt voornamelijk stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide 

(SO2) vrij.

Hoge concentraties van deze stoffen in de lucht leiden tot negatieve effecten op de gezondheid 

(verslechterde luchtkwaliteit en luchtwegklachten) en de natuur (afname biodiversiteit). 

De belangrijkste huidige internationale verplichtingen op het terrein van verzuring en 

grootschalige luchtverontreiniging zijn het Gotenburg protocol van de Europese economische 

commissie van de Verenigde Naties (UNECE) en de NEC-richtlijn van de Europese Unie (EU). 

Nationaal is het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) richtinggevend.

Er is geen vastgesteld beleid waaruit een doelstelling voor de totale industrie in het 

Rijnmondgebied af te leiden is.

Toelichting 

De figuur toont de totale uitstoot van verzurende stoffen (SO2, NOx, NH3 en HCl) die 

geëmitteerd worden door de grote industriële bedrijven in het Rijnmondgebied. Door de uitstoot 

uit te drukken in zuurequivalenten (Zeq), kunnen de emissies worden vergeleken en opgeteld. 

Ter illustratie is ook het verloop van de afzonderlijke componenten SO2 en NOx weergegeven 

in de grafiek. NH3 en HCl vormen maar een heel klein deel van de totale uitstoot door de 

industrie.

Conclusie

De totale uitstoot van verzurende stoffen bij de grote industriële bedrijven laat de afgelopen 

jaren een daling zien. Dit is het gevolg van het gevoerde milieubeleid ten behoeve van de 

uitstoot van de verzurende stoffen.

4001 Uitstoot verzurende stoffen
Milieukwaliteit 

& gezondheid

Thema’sLucht

De uitstoot van SO2 is in de afgelopen 10 jaar sterk gedaald van 472 in 2010, naar 

287 Zeq in 2019. Dat komt door het toepassen van zwavelarme brandstoffen en 

door het sluiten van enkele oude eenheden van een van de kolencentrales.

De uitstoot van NOx is minder sterk gedaald van 295 in 2010, naar 231 Zeq in 

2019. De sluiting van de oude eenheden van de kolencentrale en de toepassing 

van emissiebeperkende technieken zorgen voor een afname van de emissies, 

maar de voortdurende vraag naar energie zorgt ervoor dat de daling beperkt blijft.



Beleid/doel 

Carcinogene koolwaterstoffen zijn chemische stoffen met kankerverwekkende eigenschappen. 

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een lijst met Zeer 

Zorgwekkende Stoffen (ZZS) opgesteld. Een carcinogene stof is een ZZS. Het Nederlandse 

beleid voor ZZS is erop gericht de uitstoot te minimaliseren en zoveel mogelijk uit de 

leefomgeving te weren. 

In het Activiteitenbesluit milieubeheer is een minimalisatieverplichting voor de uitstoot van zeer 

zorgwekkende stoffen opgenomen. De minimalisatieverplichting geldt zelfs wanneer het bedrijf 

de beste beschikbare technieken toepast en het maximaal toelaatbaar risiconiveau niet wordt 

overschreden.

Toelichting

De figuur toont het verloop van de totale uitstoot van zeven carcinogene koolwaterstoffen die 

geëmitteerd worden door de grote industriële bedrijven gevestigd in het Rijnmondgebied. Dit 

betreft de volgende stoffen: acrylonitril, benzeen, 1,2-dichloorethaan, epichloorhydrine, 

ethyleenoxide, propyleenoxide en vinylchloride. 

Dit zijn de kankerverwekkende koolwaterstoffen die in het Rijnmondgebied in bulk worden 

opgeslagen en/of geproduceerd. Het grootste aandeel in de emissie hebben de stoffen 

benzeen, propyleenoxide en 1,2-dichloorethaan. De uitstoot van alle carcinogene stoffen is 

door maatregelen bij de industrie in de jaren tachtig sterk verlaagd. 

Conclusie

De emissie van carcinogene koolwaterstoffen liet in 2013 een sterke stijging zien en de jaren 

daarna een fluctuerend beeld. Het fluctuerend beeld is het gevolg van wisselende doorzet bij 

de op- en overslagbedrijven en veranderende productiehoeveelheden bij de chemische 

bedrijven. 

De reden voor de sterke stijging in 2013 is het feit dat sommige energiebedrijven de 

voorgeschreven kengetallen voor de emissie van koolwaterstoffen en benzeen gebruikten en 

bij een groot aardgasverbruik betekent dit ook hoge emissies van deze componenten. De 

kengetallen zijn intussen aangepast en de emissies zijn daarmee weer terug op het oude 

niveau.

In 2019 is de uitstoot gestegen van 64 naar 88 ton. 

4002 Uitstoot carcinogene koolwaterstoffen
Milieukwaliteit 

& gezondheid

Thema’sLucht



Beleid/doel

Stikstofoxiden (NOx) is een verzamelnaam voor de chemische verbindingen tussen enerzijds 

stikstof (N) en 

zuurstof (O). Ze ontstaan bij de verbranding van brandstoffen op een hoge temperatuur.

De som van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) wordt stikstofoxiden (NOx) 

genoemd. Stikstofoxiden (NOx) komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen, 

bijvoorbeeld door het verkeer.

De gezondheidseffecten van stikstofdioxide (NO2) hangen samen met een verminderde 

longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde 

gevoeligheid voor infecties. 

Het beleid is er op gericht een duurzaam beschermingsniveau voor de gezondheid van de 

mens en natuur te bereiken. Het doel is om de emissies te verminderen en de luchtkwaliteit te 

verbeteren

Toelichting

Deze grafiek laat zien welke bronnen verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van stikstofoxiden 

(NOx) in het Rijnmondgebied. In de categorie “Overige bronnen” vallen onder andere 

huishoudens en mobiele werktuigen.

Het gaat hierbij om de emissies in een rechthoek van ca. 30x50 km, waarin dus ook een deel 

van het Westland ligt. In de categorie “Overige” vallen dus ook de emissies van de 

glastuinbouw in dat gebied. Voor de zeevaart zijn de emissies in het havengebied 

meegenomen en een klein stuk buitengaats. In de grafiek is op basis van cijfers uit 2017 

aangegeven hoeveel verschillende bronnen procentueel gezien bijdragen aan de totale uitstoof 

van stikstofoxiden (NOx)in het Rijnmondgebied. . Dit ter vergelijking met indicator 1089, waarin 

de bijdrage aan de concentraties op leefniveau is weergegeven. 

De onderlinge verhoudingen tussen de broncategorieën verschuiven niet zoveel van jaar tot 

jaar waardoor deze grafiek niet jaarlijks wordt geüpdatet.

1088 NOx uitstoot Rijnmond bijdrage aan sectoren
Milieukwaliteit 

& gezondheid

Thema’sLucht

Conclusie

De grootste bijdrage wordt geleverd door de sector industrie, waaronder ook de 

raffinaderijen en de kolencentrales vallen. De scheepvaart, dat wil zeggen de zeevaart en 

de binnenvaart samen, leveren een vergelijkbare bijdrage. 



Beleid/doel

Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in Nederland voor het grootste gedeelte door het verkeer 

wordt uitgestoten. Blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) kan leiden tot een verminderde 

longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde 

gevoeligheid voor infecties. 

Het beleid is er op gericht een duurzaam beschermingsniveau voor de gezondheid van de 

mens en natuur te bereiken. Het doel is om de emissies te verminderen en de luchtkwaliteit te 

verbeteren.

De wettelijke norm voor verschillende stoffen welke betrekking hebben op de luchtkwaliteit 

komt direct uit de Europese richtlijn (EU richtlijn 2008/50/EG). De EU-normen zijn 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving via de wet Milieubeheer (luchtkwaliteitseisen).

De jaargemiddelde grenswaarde voor de concentratie stikstofdioxide (NO2) op leefniveau is 

vastgesteld op 40 µg/m3.

Toelichting 

Deze kaart is gemaakt met het voorgeschreven rekeninstrument van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de Monitoringstool. Met dit rekeninstrument 

wordt de concentratie luchtverontreiniging langs alle drukke wegen in de regio berekend, op 

grond van de voor al die wegen bepaalde verkeersintensiteit. Ook de heersende 

achtergrondconcentratie (de bijdrage van alle andere bronnen dan het wegverkeer) wordt in de 

berekening betrokken. Het kaartbeeld beperkt zich tot verkeer, omdat dat de belangrijkste bron 

van NO2 is.

Conclusie 

Vrijwel overal in het Rijnmondgebied wordt aan de grenswaarde voor NO2 voldaan. Alleen 

langs enkele drukke wegen in het centrum van Rotterdam werd in 2018 de grenswaarde voor 

NO2 nog overschreden. Er zijn ook nog enkele wegvakken (waaronder een wegvak van de 

A15) waar de grenswaarde net niet is overschreden (bijna-knelpunt). 

7017 Luchtkwaliteit stikstofdioxide
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Beleid/doel 

Fijnstof is een verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. Bijna 75- 80% van de 

hoeveelheid fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Zo ontstaat fijnstof 

onder andere bij de verbrandingsprocessen in de industrie en het verkeer, bij het overslaan van 

bulkgoederen, in de veehouderij en door houtkachels en sigarettenrook. Een deel van het 

fijnstof komt van natuurlijke bronnen zoals opwaaiend stof en zeezout.

Fijnstofdeeltjes kunnen in de longen een ontstekingsreactie opwekken wat kan leiden tot 

negatieve gezondheidseffecten. Voornamelijk ouderen en mensen met hart-, vaat- of 

longaandoeningen zijn gevoelig voor fijnstof.

Het beleid is er op gericht een duurzaam beschermingsniveau voor de gezondheid van de 

mens en natuur te bereiken. Het doel is om de emissies te verminderen en de luchtkwaliteit te 

verbeteren.

De wettelijke norm voor verschillende stoffen welke betrekking hebben op de luchtkwaliteit 

komt direct uit de Europese richtlijn (EU richtlijn 2008/50/EG). De EU-normen zijn 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving door opname in de wet Milieubeheer 

(luchtkwaliteitseisen).

De wettelijk vastgestelde grenswaarde voor fijnstof (PM10) is 50 µg/m3 als daggemiddelde 

(mag max. 35 keer per jaar worden overschreden), wat equivalent is aan 31,2 µg/m3 als 

jaargemiddelde. 

De jaargemiddelde norm voor fijnstof (PM10) is 40 µg/m3.

Toelichting 

Deze kaart is gemaakt met het voorgeschreven rekeninstrument van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de Monitoringstool. Met dit rekeninstrument 

wordt de concentratie luchtverontreiniging langs alle drukke wegen in de regio berekend op 

grond van de voor al die wegen bepaalde verkeersintensiteiten. Ook de heersende 

achtergrondconcentratie (de bijdrage van alle andere bronnen dan het wegverkeer) wordt in de 

berekening betrokken.

7018 Luchtkwaliteit fijnstof PM10
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Conclusie 

In 2018 bleven de berekende PM10 concentraties overal in het 

Rijnmondgebied ruim onder de vastgestelde norm van 40 µg/m3 voor PM10.



Beleid/doel

Fijnstof (PM10) is een verzamelnaam voor de kleine deeltjes (kleiner dan 10 micrometer) in de 

lucht. Naast PM10 (fijn stof kleiner dan 10 µm) komt er ook steeds meer aandacht voor PM2,5, 

fijnstof kleiner dan 2,5 µm. Deeltjes kleiner dan 0,1 µm worden aangeduid als ultra fijnstof 

(UFP). 

De gezondheidseffecten van PM2,5  en UFP zijn groter dan die van PM10. Dit wordt 

veroorzaakt doordat de  deeltjes kleiner en hiermee schadelijker kunnen zijn voor de 

gezondheid. Net als fijnstof kunnen de effecten op de gezondheid van ultra fijnstof wijzen op 

infecties in de longen en invloed hebben op hart- en vaataandoeningen. 

De wettelijke norm voor verschillende stoffen welke betrekking hebben op de luchtkwaliteit 

komt direct uit de Europese richtlijn (EU richtlijn 2008/50/EG). De EU-normen zijn 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving door opname in de wet Milieubeheer 

(luchtkwaliteitseisen).

De wettelijke grenswaarde voor fijnstof (PM2,5) voor de jaargemiddelde concentratie is 25 

μg/m3. Uit RIVM-onderzoek (ASG, Rapport 195) blijkt dat de kans op een overschrijding van de 

jaargemiddelde concentratie fijnstof  (PM2,5)  kleiner is dan 1% bij een jaargemiddelde 

concentratie fijnstof (PM10) van 32,5 μg/m3. Om deze reden is er geen specifiek beleid 

opgesteld voor fijnstof  (PM2,5). 

De advieswaarde van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voor PM2.5 is 10 µg/m3.

Toelichting 

Deze kaart is gemaakt met het voorgeschreven rekeninstrument van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de Monitoringstool. Met dit rekeninstrument 

wordt de concentratie luchtverontreiniging langs alle drukke wegen in de regio berekend op 

grond van de voor al die wegen bepaalde verkeersintensiteiten. Ook de heersende 

achtergrondconcentratie (de bijdrage van de andere bronnen dan het wegverkeer) wordt in de 

berekening betrokken.

Conclusie 

In 2018 bleven de berekende PM2,5 concentraties overal in het Rijnmondgebied ruim onder de 

grenswaarde van 25 μg/m3 voor PM2,5. De WHO-advieswaarde wordt in het centrumgebied 

van Rotterdam wel overschreden. Bij de overige gebieden wordt de 

WHO-advieswaarde nog niet bereikt

7019 Luchtkwaliteit fijnstof PM2,5
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Beleid/doel

Roet is elementair koolstof en ontstaat uit de samenklontering van ultra fijnstof (PM0.1). Het 

wordt voor het grootste deel uitgestoten door wegverkeer en komt vrij bij onvolledige 

verbranding van koolstofhoudende (fossiele) brandstoffen.

Effecten op de gezondheid zijn, zoals ook genoemd bij de indicator fijnstof (PM2.5)(7019): 

infecties in de longen en invloed op hart- en vaataandoeningen.

Er is geen wettelijke grenswaarde opgesteld voor elementair koolstof (roet).

Toelichting 

Deze kaart is gemaakt met het voorgeschreven rekeninstrument van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de Monitoringstool. Met dit rekeninstrument 

wordt de concentratie luchtverontreiniging langs alle drukke wegen in de regio berekend op 

grond van de voor al die wegen bepaalde verkeersintensiteiten. Ook de heersende 

achtergrondconcentratie (de bijdrage van de andere bronnen dan het wegverkeer) wordt in de 

berekening betrokken.

De gemiddelde roetconcentratie in drukke straten is 1,5 -2,0 μg/m3, in stedelijk gebied 0,9 -1,5 

μg/m3 en in de gebieden buiten de steden 0,5 -1,0 μg/m3.

Conclusie 

De hoogste concentraties elementair koolstof (roet) komen voor langs de drukste wegen in de 

regio. 

Uit de kaart blijkt dat voornamelijk rondom het centrum van Rotterdam de concentratie roet het 

hoogst is.

7020 Luchtkwaliteit elementaire koolstof (roet)
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Beleid/doel

Smog is een periode van verhoogde luchtverontreiniging. Als de (verwachte) concentratie van 

ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide boven een de informatiedrempel of 

alarmdrempel uit komt, is er sprake van smog.

Vooral mensen met long- en hartaandoeningen kunnen last hebben van smog. Smog kan de 

slijmvliezen en longen irriteren en zorgen voor hoest, droge keel en benauwdheid.

Het beleid voor smog is erop gericht smog te voorkomen. Sinds 10 juni 2010 geldt de 

Smogregeling 2010, dit is een opvolger van de Smogregeling 2001. De Wet milieubeheer 

verwijst in artikel 5.18 naar de Smogregeling. De Smogregeling is gebaseerd op de EU-

richtlijnen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, ozon en zwevende deeltjes (fijnstof, PM10). De 

regeling schrijft maatregelen voor wanneer bij één van de stoffen het criterium voor ernstige 

smog (de alarmdrempel) wordt overschreden. Daarnaast is er een informatiedrempel voor ozon 

opgenomen. Bij een overschrijding is er sprake van matige smog. Dan moet de overheid direct 

kwetsbare bevolkingsgroepen informeren. 

Toelichting 

Het optreden van smog is sterk afhankelijk van de meteorologische omstandigheden. 

De figuur toont het aantal smogdagen per jaar. Een dag wordt als smogdag aangemerkt 

wanneer er op ten minste één meetpunt van de DCMR aan de criteria voor matige of ernstige 

smog wordt voldaan. De laatste jaren worden bijna alle smogdagen veroorzaakt door fijnstof en 

ozon. 

Conclusie

In 2019 was er op 8 dagen sprake van matige smog. Dat gebeurde in de wintermaanden, als 

gevolg van verhoogde concentraties fijnstof (PM10). Er is dan meestal sprake van een 

grootschalige verhoging van de concentraties als gevolg van zeer stabiele 

weersomstandigheden. De verhoging is op alle meetpunten waar te nemen en niet te wijten 

aan één duidelijke bron.Ernstige smog trad dit jaar niet op.

3082 Smog
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Beleid/doel

De wettelijke norm voor verschillende stoffen welke betrekking hebben op de luchtkwaliteit 

komt direct uit de Europese richtlijn (EU richtlijn 2008/50/EG). De EU-normen zijn 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving via de wet Milieubeheer (luchtkwaliteitseisen).

De wettelijke grenswaarde voor fijnstof (PM2,5) voor de jaargemiddelde concentratie is 25 

μg/m3. Uit RIVM-onderzoek (ASG, Rapport 195) blijkt dat de kans op een overschrijding van de 

jaargemiddelde concentratie PM2,5 kleiner is dan 1% bij een jaargemiddelde concentratie 

PM10 van 32,5 μg/m3. Om deze reden is er geen specifiek beleid opgesteld voor PM2,5. 

De advieswaarde van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is 10 µg/m3.

Toelichting 

Fijnstof (PM2.5) komt vrij bij industriële verbrandingsprocessen en bij verbrandingsprocessen 

van weg- en scheepvaartverkeer. Zeker de helft is afkomstig van buiten de regio en zelfs uit het 

buitenland (zie indicator 1086). De figuur toont het verloop van de jaargemiddelde concentratie 

(gemiddeld over alle meetpunten van het luchtmeetnet van de DCMR) en de bandbreedte 

daaromheen. 

Conclusie

Van 2011 tot en met 2016 was er een dalende trend te zien in de gemeten fijnstof (PM2.5) 

waarden. In 2016 zette een periode van stijgende concentraties in, maar in 2019 waren op alle 

stations de concentraties lager dan in 2018. De gemeten waarden liggen ruim onder de 

grenswaarde. De WHO advieswaarde wordt nog nergens bereikt.

2046 Fijnstof PM2,5
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Beleid/doel

Benzeen is een giftige chemische stof met een zoete geur.

Langdurige blootstelling aan hoge concentraties benzeen kan kanker veroorzaken.

De wettelijke norm voor verschillende stoffen die betrekking hebben op de luchtkwaliteit komt 

direct uit de Europese richtlijn (EU richtlijn 2008/50/EG). De EU-normen zijn geïmplementeerd 

in de Nederlandse wetgeving door opname in de wet Milieubeheer (luchtkwaliteitseisen).

De wettelijke grenswaarde voor benzeen is 5 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie. Het doel 

van het beleid is om de emissies te minimaliseren en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Toelichting 

De belangrijkste bron van benzeen is het wegverkeer, maar ook de industrie draagt bij aan de 

gemeten concentraties. Daarnaast treden er soms kortstondige verhogingen op, die 

veroorzaakt worden door schepen die met open luiken langs varen, of incidentele emissies van 

de industrie.

Op de jaargemiddelde concentraties hebben deze korte verhogingen geen wezenlijk effect. De 

grafiek toont de jaargemiddelde concentraties van benzeen op de meetpunten van de DCMR 

voor de periode 2010 tot en met 2019. De meetpunten van de DCMR die van toepassing zijn 

op deze cijfers zijn gelegen in de Botlek (Rotterdam), Hoek van Holland, Hoogvliet, Maassluis, 

Overschie en Schiedam.

De benzeenmetingen in Overschie zijn eind 2011 gestopt. In 2013 is de DCMR gestart met 

benzeenmetingen in Hoek van Holland, in 2015 gevolgd door metingen in de Botlek.

Conclusie

De gemiddelde benzeenconcentraties liggen op alle meetpunten ruim onder de grenswaarde. 

Uit de grafiek blijkt dat de bandbreedte vanaf 2015 groter is geworden. Dit komt door de start 

van de benzeenmetingen op het meetpunt Botlek in 2015 . Het meetpunt Botlek ligt midden in 

het industriegebied en daar zijn de gemeten concentraties over het algemeen duidelijk hoger 

dan op de andere stations, waardoor de bandbreedte vanaf dat moment is toegenomen.

3067 Benzeen
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Beleid/doel

Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in Nederland voor het grootste gedeelte door het verkeer 

wordt uitgestoten. De gezondheidseffecten van stikstofdioxide (NO2) hangen samen met een 

verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een 

verhoogde gevoeligheid voor infecties. 

Het beleid is er op gericht een duurzaam beschermingsniveau voor de gezondheid van de 

mens en natuur te bereiken. Het doel is om de emissies te verminderen en de luchtkwaliteit te 

verbeteren.

De wettelijke norm voor verschillende stoffen die betrekking hebben op de luchtkwaliteit komt 

direct uit de Europese richtlijn (EU richtlijn 2008/50/EG). De EU-normen zijn geïmplementeerd 

in de Nederlandse wetgeving door opname in de wet Milieubeheer (luchtkwaliteitseisen).

De jaargemiddelde grenswaarde voor de concentratie stikstofdioxide (NO2) op leefniveau is 

vastgesteld op 40 µg/m3.

Toelichting 

De grafiek toont het verloop van de jaargemiddelde concentratie NO2 in de lucht,  gemeten op 

negen meetpunten van de DCMR, en gezamenlijk gepresenteerd in de grafiek. De negen 

meetpunten van de DCMR zijn gevestigd in de steden Hoek van Holland, Hoogvliet, Maassluis, 

Overschie, Ridderkerk, Rotterdam (drie meetpunten) en Schiedam. 

Conclusie

Uit de meetgegevens blijkt dat er sinds 2018 op alle stations voldaan werd aan de wettelijke 

jaargemiddelde grenswaarde van stikstofdioxide (NO2). De gemiddelde concentratie (van de 

negen meetpunten) van stikstofdioxide (NO2) valt sinds 2011 onder het jaargemiddelde van de 

grenswaarde (40 µg /m3). 

Alle stations laten een dalende trend zien over de afgelopen jaren.

3072 Stikstofdioxide
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Beleid/doel

Zwaveldioxide (SO2) is een gas dat in Nederland voornamelijk wordt uitgestoten door 

kolengestookte elektriciteitscentrales, raffinaderijen, verkeer en de internationale 

zeescheepvaart.

Hoge concentraties van zwaveldioxide hebben negatieve effecten op mens, dier en plant 

(WHO, 2006). Zo draagt zwaveldioxide onder andere bij aan de verzuring van ecosystemen. 

Hoge SO2-concentraties verergeren de klachten van mensen met ademhalingsmoeilijkheden, 

astma en chronische longziekten.

De wettelijke norm voor verschillende stoffen welke betrekking hebben op de luchtkwaliteit 

komt direct uit de Europese richtlijn (EU richtlijn 2008/50/EG). De EU-normen zijn 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving door opname in de wet Milieubeheer 

(luchtkwaliteitseisen). 

De grenswaarden voor SO2 zijn vooral gericht op bescherming van de bevolking tegen 

kortdurende blootstelling aan hoge concentraties: een daggemiddelde concentratie van 125 

µg/m3 mag slechts drie keer per jaar voorkomen. Dat is 0,8% van de tijd en wordt uitgedrukt als 

99,2-percentiel. Een uurgemiddelde van 350 µg/m3 mag 24 keer per jaar voorkomen (99,7-

percentiel).

Toelichting 

De grafiek toont de gemiddelde 99,2-percentielwaarde van de stadsachtergrondstations in 

Schiedam, Hoogvliet en Maassluis. Deze stations vertegenwoordigen het 

Rijnmondgemiddelde.

In de loop van 2016 zijn de SO2-metingen in Schiedam gestopt. Sindsdien is de gemiddelde 

waarde van Hoogvliet en Maassluis gebruikt.

Conclusie

Uit de meetgegevens blijkt dat deconcentraties SO2 al jaren ruim onder de grenswaarde ligt in 

het Rijnmondgebied.

Sinds 2015 schommelt het 99,2-percentiel daggemiddelde afgerond tussen de 12 en 14 µg/m3.

3075 Zwaveldioxide
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Beleid/doel

Fijnstof (PM10) is een verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. 

Fijnstofdeeltjes kunnen in de longen een ontstekingsreactie opwekken wat kan leiden tot 

negatieve gezondheidseffecten. Voornamelijk ouderen en mensen met hart-, vaat- of 

longaandoeningen zijn gevoelig voor fijnstof.

Het beleid is er op gericht een duurzaam beschermingsniveau voor de gezondheid van de 

mens en natuur te bereiken. Het doel is om de emissies te verminderen en de luchtkwaliteit te 

verbeteren.

De wettelijke norm voor verschillende stoffen die betrekking hebben op de luchtkwaliteit komt 

direct uit de Europese richtlijn (EU richtlijn 2008/50/EG). De EU-normen zijn geïmplementeerd 

in de Nederlandse wetgeving door opname in de wet Milieubeheer (luchtkwaliteitseisen).

De wettelijk vastgestelde grenswaarde voor fijnstof (PM10) is 50 µg/m3 als daggemiddelde 

(deze grenswaarde mag max. 35 keer per jaar worden overschreden), wat equivalent is aan 

31,2 µg/m3 als jaargemiddelde. 

Daarnaast geldt een jaargemiddelde norm voor fijnstof (PM10), namelijk 40 µg/m3.

Toelichting 

Bijna 75- 80% van de hoeveelheid fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door menselijk 

handelen. Zo ontstaat fijnstof onder andere bij de verbrandingsprocessen in de industrie en het 

verkeer, bij het overslaan van bulkgoederen, in de veehouderij en door houtkachels en 

sigarettenrook. Een deel van het fijnstof (PM10) komt van natuurlijke bronnen zoals opwaaiend 

stof en zeezout.

Zeker de helft van het fijnstof in de buitenlucht is afkomstig van buiten de regio en zelfs uit het 

buitenland (zie ook indicatornummer 1086). De figuur toont het verloop van de gemeten 

concentraties op de meetstations van de DCMR. 

Conclusie

De gemeten waarden liggen sinds 2012 op alle meetstations ruim onder de grenswaarden.

3079 Fijnstof PM10
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Beleid/doel

Er is geen grenswaarde of (beleids-)doelstelling voor zwarte rook.

Toelichting 

Zwarte rook wordt al heel lang gemeten in het Rijnmondgebied. Het is een goede maat voor de 

kleinste fractie van het stof in de lucht. Veelal is dat afkomstig uit verbrandingsmotoren. Die 

fractie is verantwoordelijk voor de gezondheidseffecten. Er zijn geen normen voor 

geformuleerd. Daarom zijn er geen conclusies te verbinden aan de hoogte van de optredende 

concentraties, maar uitsluitend aan het verloop van die concentraties. 

De grafiek laat het verloop zien van de gemeten concentratie zwarte rook als gemiddelde van 

zes meetstations in het Rijnmondgebied. 

Sinds 2007 worden in het Rijnmondgebied de concentraties roet (als Black Carbon) gemeten.

Daarvoor werd de zogenaamde ‘zwarte rook’ gemeten, een andere maat voor de hoeveelheid 

roet in de lucht. De eenheden zijn niet direct vergelijkbaar, maar het is mogelijk de ene eenheid 

in de andere uit te drukken. Met een omrekenformule kunnen de Black Carbon concentraties 

dus worden omgerekend naar de ‘oude’ concentraties Zwarte rook. Om een lange meetreeks 

te kunnen presenteren, is ervoor gekozen de nieuwe waarden voor roet (Black Carbon) terug te 

rekenen naar de oude waarden voor zwarte rook.

Conclusie 

Tussen 2010 en 2019 zijn de concentraties zwarte rook in het Rijnmondgebied gestaag 

gedaald. 

1069 Zwarte rook in Rijnmond
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Beleid/doel

Fijnstof (PM10) is een verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. 

Fijnstofdeeltjes kunnen in de longen een ontstekingsreactie opwekken wat kan leiden tot 

negatieve gezondheidseffecten. Voornamelijk ouderen en mensen met hart-, vaat- of 

longaandoeningen zijn gevoelig voor fijnstof.

Het beleid is er op gericht een duurzaam beschermingsniveau voor de gezondheid van de 

mens en natuur te bereiken. Het doel is om de emissies te verminderen en de luchtkwaliteit te 

verbeteren.

Toelichting

De grafiek laat zien hoe de concentratie fijnstof (PM10) in het Rijnmondgebied op leefniveau is 

samengesteld. De achtergrondconcentratie is opgebouwd uit bronnen van buiten de regio – en 

zelfs in het buitenland – die bijdragen aan de luchtkwaliteit in de Rijnmondregio. Onder de 

categorie “overige bronnen” vallen o.a. consumenten, kantoren en landbouw. Het gaat hierbij 

om de emissies in een rechthoek van ca. 30x50 km, waarin dus ook een deel van het Westland 

ligt. In de categorie “Overige” vallen dus ook de emissies van de glastuinbouw in dat gebied. 

Voor de zeevaart zijn de emissies in het havengebied meegenomen en een klein stuk 

buitengaats. In indicator 1087 staat de procentuele fijnstof (PM10) uitstoot bijdrage van alleen 

de verschillende bronnen in de Rijnmondregio.

Voor de PM10-concentraties geldt dat de onderlinge verhoudingen (de bijdrage van de 

verschillende bronnen) verschillen afhankelijk van de plek waar ze worden berekend. Zo is de 

bijdrage van het wegverkeer in het centrum van Rotterdam groter dan in Hoek van Holland of in 

Westvoorne. 

De onderlinge verhoudingen tussen de broncategorieën verschuiven niet zoveel van jaar tot 

jaar waardoor deze grafiek niet jaarlijks wordt geüpdatet.

Conclusie

Bijna 90% van de concentratie fijnstof op leefniveau wordt bepaald door fijnstof dat van buiten 

de regio komt. Van de bronnen binnen de regio Rijnmond dragen industrie en overige bronnen 

het meeste bij (zie ook indicator 1087). 

1086 Fijnstofconcentraties bijdrage van sectoren
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Beleid/doel

Fijnstof (PM10) is een verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. 

Fijnstofdeeltjes kunnen in de longen een ontstekingsreactie opwekken wat kan leiden tot 

negatieve gezondheidseffecten. Voornamelijk ouderen en mensen met hart-, vaat- of 

longaandoeningen zijn gevoelig voor fijnstof.

Het beleid is er op gericht een duurzaam beschermingsniveau voor de gezondheid van de 

mens en natuur te bereiken. Het doel is om de emissies te verminderen en de luchtkwaliteit te 

verbeteren.

Toelichting

De grafiek laat zien welke bronnen verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van fijnstof (PM10) in 

het Rijnmondgebied. In de categorie “Overige bronnen” vallen onder andere consumenten, 

kantoren en landbouw. Het gaat hierbij om de emissies in een rechthoek van ca. 30x50 km, 

waarin dus ook een deel van het Westland ligt. In de categorie “Overige” vallen dus ook de 

emissies van de glastuinbouw in dat gebied. Voor de zeevaart zijn de emissies in het 

havengebied meegenomen en een klein stuk buitengaats. In de grafiek is op basis van cijfers 

uit 2017 aangegeven hoeveel de verschillende bronnen procentueel gezien bijdragen aan de 

totale uitstoot van fijnstof (PM10) in het Rijnmond gebied. Dit ter vergelijking met indicator 

1086, waarin de bijdrage aan de concentraties op leefniveau is weergegeven. 

Voor de PM10-concentraties geldt dat de onderlinge verhoudingen tussen (de bijdrage van de 

verschillende bronnen) verschillen afhankelijk van de plek waar ze worden berekend. Zo is de 

bijdrage van het wegverkeer in het centrum van Rotterdam groter dan in Hoek van Holland of in 

Westvoorne. 

De onderlinge verhoudingen tussen de broncategorieën verschuiven niet zoveel van jaar tot 

jaar waardoor deze kaart niet jaarlijks wordt geüpdatet.

Conclusie

De grootste bijdrage wordt geleverd door de industrie, waaronder ook de raffinaderijen en de 

kolencentrales vallen.

1087 Fijnstofuitstoot bijdrage van sectoren
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Beleid/doel

Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in Nederland voor het grootste gedeelte door het verkeer 

wordt uitgestoten. Blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) kan leiden tot een verminderde 

longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde 

gevoeligheid voor infecties. 

Het beleid is er op gericht een duurzaam beschermingsniveau voor de gezondheid van de 

mens en natuur te bereiken. Het doel is om de emissies te verminderen en de luchtkwaliteit te 

verbeteren.

Toelichting

Deze grafiek laat zien welke bronnen de concentratie stikstofdioxide (NO2) op leefniveau in het 

Rijnmondgebied bepalen. De bijdrage van de “Achtergrond” wordt bepaald door NO2 dat van 

buiten de regio komt. Onder de categorie “Overige bronnen” vallen onder andere de 

huishoudens en de mobiele werktuigen.

Het gaat hierbij om de emissies in een rechthoek van ca. 30x50 km, waarin dus ook een deel 

van het Westland ligt. In de categorie “Overige” vallen dus ook de emissies van de 

glastuinbouw in dat gebied. Voor de zeevaart zijn de emissies in het havengebied 

meegenomen en een klein stuk buitengaats. In indicator 1088 staat de procentuele 

stikstofdioxide (NO2) uitstoot bijdrage vermeld van enkel de verschillende bronnen in de 

Rijnmondregio.

De onderlinge verhoudingen tussen de broncategorieën verschuiven niet zoveel van jaar tot 

jaar waardoor deze grafiek niet jaarlijks wordt geüpdatet.

Conclusie

Uit de grafiek blijkt dat de concentratie stikfstofdioxide (NO2) voornamelijk van buiten de regio 

komt (Achtergrond). De sector wegverkeer volgt daarna als grootste bron van de NO2-

concentratie.

1089 NO2 concentraties bijdrage van sectoren
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Beleid/doel

Het beleid is erop gericht de luchtkwaliteit in Rijnmond blijvend te verbeteren, om zo de 

gezondheid van de inwoners van het Rijnmondgebied te verbeteren en negatieve 

gezondheidseffecten te minimaliseren.

Toelichting

De grafiek toont schattingen van het jaarlijkse aantal ziekenhuisopnames van inwoners in 

Rijnmond vanwege luchtwegziekten en hart- en vaatziekten, veroorzaakt door kortdurende 

blootstelling aan verhoogde concentraties fijnstof (PM10). De schattingen zijn berekend aan de 

hand van het aantal ziekenhuisopnames in het Rijnmondgebied en de daggemiddelde 

fijnstofconcentratie gemeten door het luchtmeetnet.  Er is daarbij geen onderscheid gemaakt 

naar leeftijd (zoals bij indicator 1059).

In de periode 2014 tot en met 2018 ligt het aantal ziekenhuisopnames door 

luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten dat toe te schrijven is aan luchtkwaliteit tussen 

de 260 en 320 opnames per jaar. 

De grafiek laat alleen de periode van 2014 tot 2018 zien. Door een hercodering en verandering 

van de indeling van het gebied, waarover gerapporteerd wordt, zijn de cijfers niet goed 

vergelijkbaar met cijfers die eerder gepubliceerd zijn.

Conclusie

De aantallen ziekenhuisopnames tussen 2014 en 2018 vertonen geen duidelijke trend. 

Een mogelijke verklaring voor de verhoging in ziekenhuisopnames is toe te schrijven aan de, 

voor luchtverontreiniging, ongunstigere weersomstandigheden de afgelopen jaren. Zo blijkt uit 

de indicator smog (zie indicatornummer 3082) dat tussen 2016 en 2018 het aantal smogdagen 

is toegenomen. Daarnaast blijkt uit de kaart van de fijnstofconcentraties (indicatornummer 

7018), dat voornamelijk in het centrum van Rotterdam, waar de bevolkingsdichtheid hoog is, 

relatief gezien de fijnstofconcentraties het hoogst zijn. De fijnstofconcentratie blijft wel onder de 

wettelijk vastgestelde grenswaarde van 50 µg/m3 (jaargemiddelde concentratie).

1058 Ziekenhuisopnames fijnstof
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Beleid/doel

Het beleid is erop gericht de luchtkwaliteit in Rijnmond blijvend te verbeteren, om zo de 

gezondheid van de inwoners van het Rijnmondgebied te verbeteren en negatieve 

gezondheidseffecten te minimaliseren.

Toelichting 

Deze grafiek toont schattingen van het aantal inwoners van Rijnmond dat jaarlijks enkele 

weken tot maanden eerder overlijdt als gevolg van kortdurende blootstelling aan verhoogde 

concentraties ozon en fijnstof (PM10). De schattingen zijn berekend aan de hand van het 

aantal ziekenhuisopnames in het Rijnmondgebied en de daggemiddelde fijnstofconcentratie 

gemeten door het luchtmeetnet.  Dit betreft mensen die vaak al aan een hart- of luchtwegziekte 

lijden en verzwakt zijn. 

Conclusie

Uit de grafiek blijkt dat het aantal vervroegde sterfgevallen ozon en fijnstof de afgelopen twee 

jaar (2017 en 2018) licht aan het stijgen is. Een mogelijke verklaring voor de verhoging in 

ziekenhuisopnames is toe te schrijven aan de, voor luchtverontreiniging, ongunstigere 

weersomstandigheden de afgelopen jaren. Zo blijkt uit de indicator smog (zie indicatornummer 

3082) dat tussen 2016 en 2018 het aantal smogdagen is toegenomen. Daarnaast blijkt uit de 

kaart van de fijnstofconcentraties (indicatornummer 7018), dat voornamelijk in het centrum van 

Rotterdam, waar de bevolkingsdichtheid hoog is, relatief gezien de fijnstofconcentraties het 

hoogst zijn. De fijnstofconcentratie blijft wel onder de wettelijk vastgestelde grenswaarde van 

50 µg/m3 (jaargemiddelde concentratie).

3020 Vervroegde sterfgevallen door fijnstof en ozon
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Beleid/doel 

Geur dringt vanuit diverse bronnen onze leefomgeving binnen. Overmatige belasting met 

geuren wordt vaak omschreven als stank en kan leiden tot hinder. Geurhinder is een 

belangrijke hinderfactor in de leefomgeving.

Geur in de leefomgeving wordt over het algemeen veroorzaakt door bedrijvigheid. De 

regelgeving in Nederland op het gebied van geur is daarom vooral gericht op bedrijven.

De wetgeving met betrekking tot geur voor (niet-agrarische) bedrijven is verankerd in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer (afdeling 2.3 Lucht en geur, artikel 2.7a). Het algemene 

uitgangspunt is dat geurhinder voorkomen dient te worden. Is dit niet mogelijk, dan moet het 

bedrijf de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau beperken.

Toelichting 

De grafiek laat het verloop zien van de geurklachten die de meldkamer van de DCMR heeft 

geregistreerd, zowel het totaal aantal geurklachten als het aandeel van de industrie daarin. 

Door strikt toezicht en consequente handhaving oefent de DCMR de laatste jaren veel druk uit 

op bedrijven in de grote industrie (donkere kolommen). De lichte kolommen laten het verloop 

van alle klachten zien: van industrie en overige bronnen samen. De overige klachten betreffen 

klachten van niet industriële bedrijven (bijvoorbeeld een bakker of restaurant) of klachten die 

niet direct aan een bedrijf zijn toe te wijzen. 

Conclusie 

Het totaal aantal klachten over geur dat de DCMR registreerde, is in 2019 licht gedaald ten 

opzichte van 2018. Het aantal geurklachten over de industrie is na een dalende trend van 5 

jaar weer licht toegenomen. In 2019 was 12% van de geurklachten afkomstig van de grote 

industrie. Het aandeel dat de(grote) industrie had in het veroorzaken van geurklachten is sinds 

2013 gedaald van 55% naar ongeveer 10%.

3002 Geurklachten
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Beleid/doel 

Geur dringt vanuit diverse bronnen onze leefomgeving binnen. Overmatige belasting met 

geuren wordt vaak omschreven als stank en kan leiden tot hinder. Geurhinder is een 

belangrijke hinderfactor in de leefomgeving.

Geur in de leefomgeving wordt over het algemeen veroorzaakt door bedrijvigheid. De 

regelgeving in Nederland op het gebied van geur is daarom vooral gericht op bedrijven.

De wetgeving met betrekking tot geur voor (niet-agrarische) bedrijven is verankerd in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer (afdeling 2.3 Lucht en geur, artikel 2.7a). Het algemene 

uitgangspunt is dat geurhinder voorkomen dient te worden. Is dit niet mogelijk, dan moet het 

bedrijf de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau beperken.

Toelichting 

Door bijzondere weersomstandigheden kan de verspreiding van stoffen in de lucht minder zijn 

dan normaal. Door een lage windsnelheid in combinatie met een hoge vochtigheid of 

temperatuur blijft verontreiniging in een gebied hangen. De DCMR kan in een dergelijke situatie 

een waarschuwingscode uitgeven aan de industrie (een stankcode afkondigen). Die moet dan 

passende maatregelen treffen. Hierdoor worden pieken in overlast en luchtverontreiniging 

voorkomen en bestreden.

Afhankelijk van het soort verontreiniging kan de DCMR een code uitgeven voor stank of voor 

reactieve koolwaterstoffen. Er zijn 5 codes. Code 1 is een voorwaarschuwing aan de bedrijven, 

vanaf code 2 moeten zij maatregelen treffen. De DCMR kan een code uitgeven voor het hele 

Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee, maar ook alleen voor het oostelijk of het westelijk 

deel van het gebied. De grafiek toont het aantal uren per jaar dat een code van kracht was. 

Conclusie 

De laatste jaren schommelt het aantal uren waarvoor een stankcode is afgegeven tussen de 

100 en 200 uur, met een piek naar boven in 2013 (450 uur). In 2019 is er sprake van een grote 

afname. Er is afgelopen jaar één keer een stankcode afgegeven voor 84 uur voor het hele 

gebied. Deze stankcode (waarschuwingscode) 1 is afgegeven in februari.

3083 Stankcodes (waarschuwingscodes)
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Beleid/doel 

Geur dringt vanuit diverse bronnen onze leefomgeving binnen. Overmatige belasting met 

geuren wordt vaak omschreven als stank en kan leiden tot hinder. Geurhinder is een 

belangrijke hinderfactor in de leefomgeving.

Geur in de leefomgeving wordt over het algemeen veroorzaakt door bedrijvigheid. De 

regelgeving in Nederland op het gebied van geur is daarom vooral gericht op bedrijven. De 

wetgeving met betrekking tot geur voor bedrijven is in eerste instantie verankerd in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer (afdeling 2.3 Lucht en geur, artikel 2.7a). Voor het verlenen van 

vergunningen voor agrarische bedrijven, waarbij het gaat om dierenverblijven van 

veehouderijen, geldt de Wet geurhinder en veehouderij als toetsingskader.

Het algemene uitgangspunt is dat geurhinder voorkomen dient te worden. Is dit niet mogelijk, 

dan moet het bedrijf de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau beperken.

Toelichting 

De kaart toont het relatieve aantal geurklachten dat geregistreerd is in 2019 bij de meldkamer 

van de DCMR, gemeld door klagers die woonachtig zijn in één van de Rijnmond gemeenten. 

Op de kaart zijn de klachten per buurt weergegeven. Om de buurten te kunnen vergelijken is 

het aantal klachten gepresenteerd per honderd inwoners. Alleen de buurten met meer dan 20 

inwoners zijn meegenomen. De bron voor het aantal inwoners per buurt is de database van het 

CBS. Het aantal klachten/meldingen met betrekking tot geur worden door de DCMR 

geregistreerd en bijgehouden.

Conclusie 

Het totaal aantal klachten betreffende geur is tussen 2018 en 2019 licht gedaald (zie ook 

indicator 3002). Als de aantallen klachten per buurt in het Rijnmondgebied worden vergeleken 

met elkaar blijkt dat er verspreid over het gehele Rijnmondgebied geurklachten binnenkomen. 

In de buurten Spaanse Polder en Havenbuurt in Schiedam zijn, met 47,5 en 48 de meeste 

geurklachten per 100 inwoners gemeld. Uit de buurt Schiekamp-Zuid (Nissewaard) zijn de 

meeste klachten binnengekomen (321).

3087 Geurklachten
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Beleid/doel 

Het is in beginsel verboden om buiten een officieel aangewezen vliegveld op te stijgen of te 

landen met een luchtvaartuig. Dit is wettelijk opgenomen in artikel 8.1a van de Wet luchtvaart.

Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, lichte sport- en recreatie vliegtuigen (MLA’s) en 

paramotor trikes. Voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) van een terrein buiten een 

luchthaven,  voor het opstijgen of landen van een luchtvaartuig, dient men te beschikken over 

een ontheffing. Gedeputeerde Staten van de betrokken provincie kunnen deze ontheffing 

verlenen.

Er zijn drie verschillende TUG-ontheffingen mogelijk:

- Eenmalige TUG-ontheffing, maximaal één dag per kalenderjaar voor maximaal 50 vluchten. 

Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van helikopterrondvluchten tijdens een dorpsfeest.

- Locatie gebonden TUG-ontheffing, maximaal 12 dagen per kalender jaar met een maximum 

van in totaal 24 vluchten.

- Generieke TUG-ontheffing, voor maximaal twee vluchten op een dag op een locatie in Zuid-

Holland, deze ontheffing wordt vaak gebruikt voor zakelijke en inspectievluchten met een 

helikopter.

De luchtvaartbeperkingenkaart van de provincie op 

http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Luchtvaartbeperkingen geeft aan welke locaties in principe in 

aanmerking komen voor een TUG-ontheffing en welke niet. Met een generieke TUG-ontheffing 

mag tot 50 meter van aaneengesloten bebouwing worden geland en opgestegen; voor de 

andere twee TUG-ontheffingen geldt een minimale afstand van 250 meter. Ook gelden er 

beperkingen in natuurgebieden en belangrijke weidevogelgebieden.

Ten aanzien van bovengenoemde ontheffingen geldt dat er minstens 24 uur voorafgaand aan 

het daadwerkelijke gebruik, een melding moet worden gedaan aan de DCMR, de betreffende 

gemeente, de KLPD en ILenT. 

Toelichting 

Onderstaande kaart toont de locaties van TUG-ontheffingen met het aantal gemaakte vluchten 

in 2019. Eén vlucht is twee vliegtuigbewegingen, namelijk landen en opstijgen. Ballonnen zijn 

vrijgesteld voor zowel opstijgen als landen.

2062 Aantal vluchten TUG locaties
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De DCMR voert deze taak uit voor de gehele provincie Zuid-Holland. Op deze kaart zijn alleen 

de activiteiten in het Rotterdam-Rijnmondgebied weergegeven

Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland

(https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/@8124/luchtvaart-tijdelijk/) 

en op de website van de DCMR.



3003 Geluidklachten
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Beleid/doel 

Geluid dringt vanuit diverse bronnen onze leefomgeving binnen. Overmatige belasting met 

geluiden wordt vaak omschreven als geluidsoverlast. Geluidsoverlast is een belangrijke 

hinderfactor in de leefomgeving. Het horen van te veel geluid kan behalve onprettig, ook 

schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo slapen sommige mensen slecht vanwege geluidoverlast 

of krijgen ze een hoge bloeddruk, wat de kans op een hartinfarct vergroot.

De regelgeving met betrekking tot geluid in Nederland is verankerd in verschillende wetten.

Sommige wetten zijn gericht op voorkoming van geluidhinder, zoals de Wet geluidhinder voor 

(spoor)wegen en andere zijn gericht op een bestaande situatie (bijvoorbeeld het 

Activiteitenbesluit milieubeheer voor bedrijven en geluidvoorschriften in de 

omgevingsvergunning). De Wet luchtvaart beschermt geluidgevoelige objecten tegen 

luchtvaartlawaai. In bijna alle gevallen bevatten de wetten standaard waarden voor het geluid 

door middel van  toegestane langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT), maximale 

geluidsniveaus (LAmax) en wettelijk vastgestelde geluidplafonds.

Toelichting 

De grafiek toont het aantal klachten dat geregistreerd is bij de meldkamer van de DCMR, 

gemeld door klagers die woonachtig zijn in één van de Rijnmond gemeenten. Het gaat om 

lawaai van vliegverkeer, bedrijven en industrie, muziek van horeca, evenementen en 

sportverenigingen, vervoer en overige bronnen van geluid. Klachten over windmolens vallen 

onder de categorie ‘overig’.

Conclusie 

Het aantal geluidklachten is in 2019 fors gestegen; het aantal klachten steeg ten opzichte van 

2018 met bijna 43%. De stijging van het totaal aantal geluidklachten in de laatste jaren komt 

vrijwel volledig voor rekening van vliegtuiglawaai. Ten opzichte van 2018 zijn de klachten over 

vliegtuiglawaai met bijna 49% toegenomen, terwijl het aantal vluchten in 2019 vergelijkbaar 

was met het aantal in 2018. In 2019 zijn er zijn er veel meer frequente melders dan in 2018, dit 

verklaart de sterke toename in het aantal vliegtuigklachten. Frequente melders zijn 

verantwoordelijk voor 75% van de meldingen. 

Het aantal klachten over de industrie is in 2019 met ruim 10% 

toegenomen. Het aantal klachten over horeca en evenementen is na 

een aantal jaar van daling weer toegenomen met ruim 14%. Het aantal 

klachten over vervoer en overig zijn met respectievelijk 6% en 21% 

afgenomen. 



Beleid/doel

Geluid dringt vanuit diverse bronnen onze leefomgeving binnen. Overmatige belasting met 

geluiden wordt vaak omschreven als geluidsoverlast. Geluidsoverlast is een belangrijke 

hinderfactor in de leefomgeving. Het horen van te veel geluid kan behalve onprettig, ook 

schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo slapen sommige mensen slecht vanwege geluidoverlast 

of krijgen ze een hoge bloeddruk, wat de kans op een hartinfarct vergroot.

De Wet luchtvaart beschermt geluidgevoelige objecten tegen luchtvaartlawaai.

De rijksoverheid heeft grenzen vastgesteld voor de geluidsoverlast die een luchthaven mag 

veroorzaken. Rotterdam The Hague Airport, gelegen in het Rijnmondgebied is een luchthaven 

van nationale betekenis. Dit betekent dat de geluidsregels voor de luchthaven staan in de Wet 

luchtvaart en de Luchtvaarwet en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat.

Voor Rotterdam the Hague Airport heeft het rijk een luchthavenverkeersbesluit genomen. In dit 

besluit wordt het nachtregime beschreven en wordt er een geluidszone vastgelegd evenals 

vliegroutes en tolerantiegebieden. In het luchthavenbesluit is geen vaste grens gesteld aan het 

aantal vliegtuigbewegingen op Rotterdam The Hague Airport. Die grens wordt in feite bepaald 

door de geluidszone. 

Toelichting 

Deze kaart toont het relatieve aantal geluidklachten over vliegverkeer in 2019 gemeld bij de 

DCMR. Deze klachten zijn gemeld door inwoners woonachtig in het DCMR-gebied. Op de kaart 

zijn de klachten per buurt weergegeven. Om de buurten te kunnen vergelijken is het aantal 

klachten gepresenteerd per honderd inwoners. Alleen de buurten met meer dan 20 inwoners 

zijn meegenomen. De bron voor het aantal inwoners per buurt is de database van het CBS. Het 

aantal klachten/meldingen met betrekking tot geluid worden door de DCMR geregistreerd en 

bijgehouden.

Conclusie

Uit de kaart blijkt dat de geluidklachten die bij de DCMR zijn gemeld in 2019 verspreid zijn over 

het gehele Rijnmondgebied. 

4034 Geluidklachten vliegverkeer
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In bepaalde buurten, zoals in de buurten rondom de luchthaven worden meer klachten 

over vliegverkeer gemeld. In de buurten Edelsteenbuurt en Weg en Land in 

Lansingerland zijn, met 786 en 711,3, de meeste vliegtuigklachten per 100 inwoners 

gemeld. Uit de buurten Edelsteenbuurt (Lansingerland), Schiebroek (Rotterdam) en 

Dorp Bergschenhoek (Lansingerland) zijn in absolute zin de meeste klachten 

binnengekomen (10.800, 9.783 en 8.305).



Beleid/doel

Geluid dringt vanuit diverse bronnen onze leefomgeving binnen. Overmatige belasting met 

geluiden wordt vaak omschreven als geluidsoverlast. Geluidsoverlast is een belangrijke 

hinderfactor in de leefomgeving. Het horen van te veel geluid kan behalve onprettig, ook 

schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo slapen sommige mensen slecht vanwege geluidoverlast 

of krijgen ze een hoge bloeddruk, wat de kans op een hartinfarct vergroot.

De regelgeving met betrekking tot geluid in Nederland is verankerd in verschillende wetten. 

Sommige wetten zijn gericht op voorkoming van geluidhinder, zoals de Wet geluidhinder voor 

(spoor)wegen en andere zijn gericht op een bestaande situatie (bijvoorbeeld het 

Activiteitenbesluit milieubeheer voor bedrijven). In bijna alle gevallen bevatten de wetten 

standaard normwaarden voor het geluid door middel van  toegestane langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus (LAr,LT), maximale geluidsniveaus (LAmax) en wettelijk vastgestelde 

geluidplafonds.

Toelichting 

De kaart toont het relatieve aantal klachten dat geregistreerd is in 2019 bij de meldkamer van 

de DCMR, gemeld door klagers die woonachtig zijn in één van de Rijnmond gemeenten. 

Op de kaart zijn de klachten per buurt weergegeven. Om de buurten te kunnen vergelijken is 

het aantal klachten gepresenteerd per honderd inwoners. Alleen de buurten met meer dan 20 

inwoners zijn meegenomen. De bron voor het aantal inwoners per buurt is de database van het 

CBS. Het aantal klachten/meldingen met betrekking tot geluid worden door de DCMR 

geregistreerd en bijgehouden.

Conclusie

Uit de kaart blijkt dat de geluidklachten die bij de DCMR zijn gemeld in 2019 verspreid zijn over 

het gehele Rijnmondgebied. In de Havenbuurt in Schiedam zijn de meeste geluidklachten per 

100 inwoners gemeld (296). Uit de buurten Rozenburg en Stadsdriehoek in Rotterdam zijn in 

absolute zin de meeste klachten binnengekomen (559 en 519).

4035 Geluidklachten excl. vliegverkeer
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Beleid/doel

De doelstelling van het nationaal Klimaatakkoord om in Nederland tenminste 49% CO2-

reductie te realiseren in 2030 ten opzicht van 1990 (86,7 Mton). In 2018 bedroeg de totale 

CO2-uitstoot in Rotterdam 29,9 Mton, dat is 2 Mton (6%) lager dan in 2017. Dit is 19% van de 

gehele CO2-uitstoot in Nederland in 2018 (161 Mton). 

De publieke partijen in de regio Rotterdam Den Haag hebben de ambitie uitgesproken om in 

2050 een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening te hebben; een 

vrijwel CO2-vrije energievoorziening in 2050. Om deze ambitie te verwezenlijken zijn de 

regiopartijen aan de slag gegaan met een Regionale Energiestrategie (RES). In juli 2020 was 

de concept RES van de regio Rotterdam Den Haag gereed. 

De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken samen aan de 

afspraak om de uitstoot van CO2 door het verkeer met 30% te verminderen in 2025 ten 

opzichte van 2015. De MRDH heeft zichzelf twee belangrijke ambities gesteld: het vernieuwen 

van economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. 

Toelichting 

Het cirkeldiagram  is gemaakt aan de hand van gegevens uit de klimaatmonitor. Omdat het 

haven- en industrieel complex (HIC) een grote invloed heeft op de CO2-uitstoot van de regio, is 

deze apart zichtbaar gemaakt in deze grafiek (Industrie Rotterdam). De overig sectoren zijn: 

verkeer en vervoer, land- en tuinbouw, gebouwde omgeving en de industrie regio. De 

gebouwde omgeving bevat alle verblijfswoningen en kantoorgebouwen.

Het Greenhouse Gas Protocol geeft wereldwijd aan hoe broeikasgassen gemonitord moeten 

worden. In dit Protocol wordt gesproken over de bronbenadering scope 1 en de 

gebruikersbenadering scope 2. 

De bronbenadering (scope 1) geeft de directe CO2 uitstoot weer, veroorzaakt door eigen 

bronnen. Het betreft dan de uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en productie gerelateerde 

activiteiten.

De gebruikersbenadering (scope 2) omvat de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van 

zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte.

1008 CO2-uitstoot incl. HIC
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De klimaatmonitor volgt de gebruikersbenadering (scope 2), De Klimaatmonitor 

beschikt nog niet over de cijfers voor Verkeer en vervoer voor het jaar 2018. Om 

een duidelijk beeld te creëren van alle sectoren zijn voor de sector verkeer en 

vervoer de cijfers van 2017 gebruikt.

Conclusie 

De industrie van Rotterdam leverde in 2018 de grootste bijdrage aan de CO2-

uitstoot (52,6%) in de regio, gevolgd door de sector Gebouwde omgeving (23,9%). 

De CO2-uitstoot van de industrie is in de afgelopen jaren licht gestegen. De 

economische groei is hiervoor een mogelijke verklaring. 



Beleid/doel

De doelstelling van het nationaal Klimaatakkoord om in Nederland tenminste 49% CO2-

reductie te realiseren in 2030 ten opzicht van 1990 (86,7 Mton). In 2018 bedroeg de totale 

CO2-uitstoot in Rotterdam 29,9 Mton, dat is 2 Mton (6%) lager dan in 2017. Dit is 19% van de 

gehele CO2-uitstoot in Nederland in 2018 (161 Mton). 

De publieke partijen in de regio Rotterdam Den Haag hebben de ambitie uitgesproken om in 

2050 een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening te hebben; een 

vrijwel CO2-vrije energievoorziening in 2050. Om deze ambitie te verwezenlijken zijn de 

regiopartijen aan de slag gegaan met een Regionale Energiestrategie (RES). In juli 2020 was 

de concept RES van de regio Rotterdam Den Haag gereed. 

De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken samen aan de 

afspraak om de uitstoot van CO2 door het verkeer met 30% te verminderen in 2025 ten 

opzichte van 2015. De MRDH heeft zichzelf twee belangrijke ambities gesteld: het vernieuwen 

van economie en het verbeteren van de bereikbaarheid.  

Toelichting 

Het cirkeldiagram is gemaakt aan de hand van de klimaatmonitor. In dit diagram is het aandeel 

van de industrie in de Rotterdamse haven weggelaten. Daardoor wordt het aandeel van de 

andere sectoren uitvergroot. Deze sectoren die zijn: verkeer en vervoer, land- en tuinbouw, 

gebouwde omgeving en de industrie regio. De gebouwde omgeving bevat alle verblijfs- en 

kantoorgebouwen. 

Het Greenhouse Gas Protocol geeft wereldwijd aan hoe broeikasgassen gemonitord moeten 

worden. In dit Protocol wordt gesproken over de bronbenadering scope 1 en de 

gebruikersbenadering scope 2. 

De bronbenadering (scope 1) geeft de directe CO2 uitstoot weer, veroorzaakt door eigen 

bronnen. Het betreft dan de uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en productie gerelateerde 

activiteiten. De gebruikersbenadering (scope 2) omvat de indirecte uitstoot van CO2 door 

opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte.

De klimaatmonitor volgt de gebruikersbenadering (scope 2), waarbij gekeken wordt naar de 

afname van energie. 
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De Klimaatmonitor beschikt nog niet over de cijfers voor verkeer en vervoer voor het jaar 

2018. Om een duidelijk beeld te creëren van alle sectoren zijn voor de sector verkeer en 

vervoer de cijfers van 2017 gebruikt. 

Conclusie 

Wanneer de industrie van Rotterdam buiten beschouwing wordt gelaten, draagt in 

2018 de sector gebouwde omgeving met 50,4% het meest bij aan de CO2-uitstoot, 

gevolgd door de sector Verkeer en vervoer met 36,1%. De gebouwde omgeving 

gebruikt voornamelijk fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie. 

Hierdoor draagt de gebouwde omgeving het meest bij aan de CO2 uitstoot. 4



Beleid/doel 

CO2 (koolstofdioxide) is een gas dat van nature in lage concentraties in de lucht aanwezig is. 

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is de afgelopen 150 jaar flink toegenomen. Dit komt 

voornamelijk voor menselijke activiteiten.

CO2-uitstoot vindt plaats door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en 

aardgas. De CO2 in uitlaatgassen ontstaat door de verbranding van de in de motorbrandstoffen 

aanwezige koolstof. De uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu. CO2 geldt als het 

bekendste en meest aanwezige broeikasgas

De gemeente Rotterdam draagt op nationaal niveau meer dan gemiddeld bij aan de uitstoot 

van broeikasgassen. Ruim 20% van de landelijke CO2-uitstoot komt uit Rotterdam, vooral uit 

het havengebied.

In 2019 heeft de gemeente Rotterdam een Klimaatakkoord ondertekend, samen met meer dan 

100 bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het akkoord bevat 49 maatregelen die zorgen 

voor een CO2-arme economie.

De gemeente Rotterdam heeft het doel de CO2-uitstoot van de stad en haven in 2030 met 

minimaal 49% te reduceren ten opzichte van de uitstoot in 1990. 

Toelichting

De gemeente Rotterdam heeft de CO2-uitstoot bepaald voor het basisjaar 1990, en daarnaast 

voor 2005 en alle navolgende jaren tot en met 2019. Voor het laatste jaar betreft het altijd een 

schatting, omdat voor de meeste sectoren nog geen definitieve cijfers beschikbaar zijn. De 

trendcijfers voor de CO2-uitstoot zijn opgesteld inclusief het haven- en industrieel complex 

(HIC). 

De CO2-uitstoot van het HIC is al bekend en betreft 90% van de totale CO2-uitstoot van 

Rotterdam . Hierdoor geeft de schatting een goede indicatie van de werkelijke totale uitstoot.

Conclusies 

In 2019 is de Rotterdamse CO2-uitstoot gedaald met 0,9 Mton ten opzichte van 2018.

Deze daling van de CO2- uitstoot is ontstaan door de lage gasprijs het afgelopen jaar. Hierdoor 

is er een verschuiving ontstaan in de elektriciteitsproductie van kolen naar gas (met name bij 

de warmtekracht koppelingen/installaties (WKK’s). 
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Bij dezelfde elektriciteitsproductie is de uitstoot van CO2 bij gebruik van gas ongeveer de 

helft minder dan bij inzet van kolen. Dat scheelt daarmee 1,8 Mton CO2. Daarnaast was 

de uitstoot nog 0,3 Mton minder door de aftrek voor de meestook van meer biomassa. 

Binnen de branche industrie is in 2019 de uitstoot toegenomen met 1,2 Mton ten 

opzichte van 2018. Deze toename is voornamelijk veroorzaakt door de chemie en 

raffinaderijen. Dat is deels te verklaren door de economische groei in 2019. Bij Esso was 

de uitstoot in 2019 fors hoger omdat er in 2018 groot onderhoud is geweest en de 

uitstoot daardoor destijds relatief laag was. 

De uitstoot bij de overige sectoren is niet noemenswaardig gewijzigd. Het effect van het 

Rotterdams Klimaatakkoord zal pas over enkele jaren duidelijk zichtbaar worden.



Beleid/doel 

De hoeveelheid CO2 is de afgelopen 150 jaar flink toegenomen. Dit komt voornamelijk voor 

menselijke activiteiten. CO2-uitstoot vindt plaats door de verbranding van fossiele brandstoffen, 

zoals olie, kolen en aardgas. De CO2 in uitlaatgassen ontstaat door de verbranding van de in 

de motorbrandstoffen aanwezige koolstof. De uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu. 

CO2 geldt als het bekendste en meest aanwezige broeikasgas.

In totaal legden Nederlanders vorig jaar 150,6 miljard kilometer af met hun personenauto’s, 

bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen en bussen. Dat is 1,4 procent meer dan in het jaar ervoor. 

Ten opzichte van 30 jaar geleden is er sprake van een stijging van ruim 47 procent.

In het kader van het samenwerkingsproject van de inmiddels opgeheven stadsregio Rotterdam, 

hebben de Rijnmond regiogemeenten in 2008 afgesproken dat de CO2 -uitstoot in 2025, 40% 

lager moet zijn dan die in 1990. Nadien heeft de alliantie Duurzaam Rijnmond, waarin veertien 

gemeenten in de Rijnmond vertegenwoordigd zijn, een Regionale Duurzaamheidsagenda 

gemaakt voor 2015-2016. Hier is geen CO2-reductiedoelstelling meer in opgenomen. De 

verschillende gemeenten in het Rijnmondgebied hebben eigen doelstellingen.

Toelichting

De grafiek is gemaakt aan de hand van de klimaatmonitor. Het Greenhouse Gas Protocol geeft 

wereldwijd aan hoe broeikasgassen gemonitord moeten worden. In dit Protocol wordt 

gesproken over de bronbenadering scope 1 en de gebruikersbenadering scope 2. 

De bronbenadering (scope 1) weergeeft de directe CO2 uitstoot, veroorzaakt door eigen 

bronnen. Het betreft dan de uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en productie gerelateerde 

activiteiten.

De gebruikersbenadering (scope 2) omvat de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van 

zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. De klimaatmonitor beschikt nog niet over de 

cijfers voor het jaar 2018, hierdoor gaan de gegevens in de grafiek tot het jaar 2017.

De grafiek toont de CO2-uitstoot voor het onderdeel wegverkeer over de jaren 2010 tot en met 

2017 voor de DCMR gemeenten. Er is een onderverdeling gemaakt naar wegen binnen de 

bebouwde kom, buitenwegen en autosnelwegen.
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Conclusie 

Uit de grafiek blijkt dat het wegverkeer op de autosnelwegen zorgt voor meeste 

uitstoot van CO2. Zij leverden in 2017 een aandeel van 748,5 kiloton CO2 uitstoot. Het 

verkeer op de buitenwegen stootte 342,2 kiloton CO2 uit en het verkeer binnen de 

bebouwde kom stoot 528,3 kiloton CO2 uit in 2017.

De CO2-uitstoot door het wegverkeer liet tussen 2010 en 2015 een dalende trend zien 

voor de drie type wegen. Deze daling hangt samen met de fiscale stimulering van de 

aanschaf van zuinige auto’s. Daarbij speelt ook het gebruik van biobrandstoffen, die 

niet meetellen in de berekening van de IPCC-emissie, een rol. Sinds 2016 stijgt de 

CO2-uitstoot weer bij alle drie de wegtypen. De groei is vooral toe te schrijven aan de 

toename van het wegvervoer.



Beleid/doel 

De publieke partijen in de regio Rotterdam Den Haag hebben de ambitie uitgesproken om in 

2050 een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening te hebben; een 

vrijwel CO2vrije energievoorziening in 2050. Om deze ambitie te verwezenlijken zijn de 

regiopartijen aan de slag met een Regionale Energiestrategie (RES). Begin 2018 zijn hierover 

bestuurlijke afspraken gemaakt.

De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken samen met de 

MRDH  aan de afspraak om de uitstoot van CO2 door het verkeer met 30 procent te 

verminderen in 2025 ten opzichte van 2015. De MRDH heeft begin 2018 samen met de 

gemeenten onderzocht welke maatregelen zij kunnen nemen om dit te realiseren. 

Toelichting

Het Greenhouse Gas Protocol dat wereldwijd aangeeft hoe broeikasgassen gemonitord 

moeten worden, noemt de bronbenadering scope 1 en de gebruikersbenadering scope 2.

De cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. De Klimaatmonitor volgt de 

gebruikersbenadering (scope 2), waarbij gekeken wordt naar de afname van energie. Hierdoor 

wijken de cijfers af van rapportages die de bronbenadering (scope 1) volgen, waarbij gekeken 

wordt naar de directe CO2 uitstoot van industrie, mobiliteit, energiecentrales etc. De 

gebruikersbenadering sluit beter aan bij beleid van de gemeenten buiten Rotterdam. Daarnaast 

maakt de gebruikersbenadering het mogelijk om gemeenten met elkaar te vergelijken. De 

Klimaatmonitor beschikt nog niet over de cijfers van 2018. 

De grafiek toont de ontwikkeling van de CO2-uitstoot per sector, over de jaren 2010 tot en met 

2017 in de Rijnmondregio inclusief het havenindustrieel complex.

Conclusie 

De CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving en verkeer en vervoer is licht gedaald ten 

opzichte van 2010. De CO2-uitstoot van de sector industrie en energie is in 2017 met 22% 

gestegen ten opzichte van 2010. De CO2-uitstoot van de sector Land- en tuinbouw is in 

diezelfde periode met 19% gedaald. In totaal is de emissie van de vier sectoren met 5% 

gestegen tussen 2010 en 2017.
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Beleid/doel 

Bij een bodemenergiesysteem (warmte-koudeopslag Wko) wordt er warmte (in de zomer) en/of 

koude (in de winter) in de diepe ondergrond opgeslagen en vervolgens gebruikt om gebouwen, 

woningen, kassen of fabrieken duurzaam te verwarmen (in de winter) of te koelen (in de 

zomer). Bij een open bodemenergiesysteem wordt grondwater aan de bodem onttrokken en 

teruggebracht in de bodem. 

Bij een gesloten bodemenergiesysteem wordt er een gesloten leidingwerk met een vloeistof als 

warmte transporteur in de bodem aangelegd. Hierbij wordt geen grondwater onttrokken.

Gebruik van deze energievorm draagt bij aan besparing op het gebruik van fossiele 

brandstoffen en daarmee de beperking van de uitstoot van CO2.

Bij planontwikkeling voor de bodemenergiesystemen moet er rekening gehouden worden met 

de lokale (milieu)situatie, zoals de doelmatigheid, de mogelijke interferentie met andere 

systemen en met de huidige en toekomstige bestemmingen.

De wetgeving met betrekking tot de bodemenergiesystemen is geïmplementeerd in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer (voor inrichtingen) en het Besluit lozen buiten inrichtingen (voor 

niet-inrichtingen). De verantwoordelijkheid voor de open systemen ligt bij de Provincie Zuid-

Holland, die de taken heeft gemandateerd naar de Omgevingsdienst Haaglanden. Gesloten 

systemen worden door gemeenten via meldingen, vergunningen, toezicht en handhaving 

gereguleerd.

Toelichting

Deze milieusignaalkaart heeft betrekking op de bodemenergiesystemen in de regio Rijnmond.

De kaart maakt inzichtelijk waar de open en gesloten bodemenergiesystemen zijn gevestigd.

Daarnaast zijn er gebieden aangewezen waar bepaald beleid of bepaalde beperkingen gelden. 

Zo is het volgens de Provinciale Milieuverordening verboden nieuwe bodemenergiesystemen 

aan te leggen in milieubeschermingsgebieden voor grondwater. Verder zijn er ambitiegebieden 

met beperkingen voor open systemen en interferentiegebieden met beperkingen voor gesloten 

systemen. 

De gegevens over de energiesystemen zijn afkomstig van verschillende webservices (WFS) 

van mei 2020, waarmee de data in het Landelijk Grondwater Register worden ontsloten.
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Conclusie 

Uit de kaart blijkt dat relatief gezien de meeste gesloten bodemenergiesystemen zijn 

gevestigd in de gemeente Rotterdam en Lansingerland. De meeste open 

bodemenergiesystemen zijn gevestigd in het zuidelijk gebied van de Rijnmond regio. 



Beleid/doel

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij een industrieel productieproces en daarbij niet meer 

economisch rendabel te gebruiken is. Vooral de grote industrie in het havengebied van 

Rotterdam beschikt over grote hoeveelheden restwarmte die gebruikt kan worden voor andere 

processen.

Om de CO2 uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren wordt de restwarmte van 

de industriële processen gebruikt voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen, 

zoals winkels, kantoren en ziekenhuizen. Het Warmtebedrijf Rotterdam transporteert warmte uit 

de Rotterdamse haven naar Rotterdam en omgeving.

De gemeente Rotterdam heeft zichzelf het klimaatdoel gesteld om in 2030, 150.000 woningen 

en 350.000 woningequivalenten (weqs) op het warmtenet aangesloten hebben. 

Toelichting 

Verschillende partners werken samen aan een regionale infrastructuur voor warmte: de 

gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het Warmtebedrijf Rotterdam, de 

Warmtealliantie, Nuon en Eneco. De warmte is nu nog hoofdzakelijk afkomstig van het 

afvalverwerkingsbedrijf AVR; in de winter zorgen de RoCa- energiecentrale en hulpketels voor 

de benodigde aanvulling.

Het aantal aansluitingen op het warmtenet wordt uitgedrukt in woningequivalenten, een 

eenheidsmaat op basis van de energie-inhoud van de geleverde warmte. Een aangesloten 

kantoor telt bijvoorbeeld voor 80 woningequivalenten.

Brondata van de gegevens uit de grafiek zijn aangeleverd door de bedrijven zelf, de 

berekeningen zijn uitgevoerd door de DCMR.

Conclusie 

Eind 2019 waren er 128.988 woningequivalenten (weqs): 54.992 weqs door aangesloten 

woningen (strikt genomen is een weq niet gelijk aan een woning) en 73.995 

woningequivalenten aan zakelijke gebruikers. Daarmee werd een uitstoot van 144 kton CO2 

vermeden. Het aantal aangesloten woningen groeit sinds 2010 gestaag, het aantal zakelijke 

gebruikers neemt sinds 2014 af. Het aantal woningequivalenten neemt daardoor langzaam af. 

Het doel voor 2030 is nog niet binnen bereik.

De verwachting voor de komende jaren is dat veel woningen en bedrijven van het gas af zullen 

gaan, de aansluitingen op het warmtenet zullen hierdoor naar verwachting flink toenemen.
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Beleid/doel

In het Energieakkoord voor duurzame groei van september 2013 is de doelstelling bepaald op 

14% duurzame energieopwekking in 2020 en 16% in 2023.

Toelichting 

In de grafiek zijn de hoeveelheden opgewekte elektriciteit door hernieuwbare bronnen in de 

regio Rijnmond weergegeven, zoals de Klimaatmonitor die levert. Dit is een verbijzondering van 

de indicator 4053 (hernieuwbare energie Rijnmond – opwekking naar soort). Indicator 4055 

toont het percentage duurzaam opgewekte energie in relatie tot bovenstaande doelstelling.

In eerdere jaren werd hier ook de hoeveelheid elektriciteit aangegeven die door het meestoken 

van biomassa in elektriciteitscentrales werd opgewekt. Die gegevens zijn niet meer 

beschikbaar in de Klimaatmonitor. 

Conclusie 

In 2018 werd voor ruim 3.450 TJ aan hernieuwbare elektriciteit opgewekt in de Rijnmondregio. 

De in de regio Rijnmond opgewekte hernieuwbare energie is voor 32% afkomstig van 

hernieuwbare elektriciteit (zie indicator 4053). Wind op land (53%) en afvalverbranding (22%) 

leverden de grootste bijdrage aan de opgewekte duurzame elektriciteit. 

4052a Hernieuwbare energie Rijnmond elektriciteit
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Beleid/doel

In het Energieakkoord voor duurzame groei van september 2013 is de doelstelling bepaald op 

14% duurzame energieopwekking in 2020 en 16% in 2023.

Toelichting 

In de grafiek zijn de hoeveelheden opgewekte warmte door hernieuwbare bronnen in de regio 

Rijnmond weergegeven, zoals de Klimaatmonitor die levert. Dit is een verbijzondering van de 

indicator 4053 (hernieuwbare energie Rijnmond – opwekking naar soort). Indicator 4055 toont 

het percentage duurzaam opgewekte energie in relatie tot bovenstaande doelstelling.

Conclusie

In 2018 werd voor ruim 5.900 TJ aan hernieuwbare warmte opgewekt in de regio Rijnmond. De 

in de regio Rijnmond opgewekte hernieuwbare energie is voor 55% afkomstig van 

hernieuwbare warmte (zie indicator 4053). De afvalverbrandingsinstallaties leverden met 45% 

de grootste bijdrage aan de hoeveelheid opgewekte warmte. Sinds 2010 stijgt de hoeveelheid 

duurzaam opgewekte warmte in het Rijnmondgebied.
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Beleid/doel

In het Energieakkoord voor duurzame groei van september 2013 is de doelstelling bepaald op 

14% duurzame energieopwekking in 2020 en 16% in 2023.

Toelichting 

In de grafiek zijn de hoeveelheden opgewekte energie voor vervoer door hernieuwbare 

bronnen in de regio Rijnmond weergegeven, zoals de Klimaatmonitor die levert. Dit is een 

verbijzondering van indicator 4053 (hernieuwbare energie Rijnmond – opwekking naar soort). 

Indicator 4055 toont het percentage duurzaam opgewekte energie in relatie tot bovenstaande 

doelstelling. 

Conclusie 

In 2018 werd voor ruim 1.300 TJ aan hernieuwbare energie voor vervoer opgewekt in de 

Rijnmondregio. De in de regio Rijnmond opgewekte hernieuwbare energie is voor 12% 

afkomstig van hernieuwbare energie voor vervoer (zie indicator 4053). De bijmenging van 

biobrandstoffen in het wegverkeer leverde met 86% de grootste bijdrage aan de hernieuwbare 

energie voor vervoer.

4052c Hernieuwbare energie Rijnmond vervoer
Klimaat 

& Energie

Thema’sEnergie



Beleid/doel 

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt 

beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het 

kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de 

uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990.

De opgave voor de elektriciteitssector is in eerste instantie om in 2030 de CO2 -emissies met 

ten minste 20,2 Mton te verminderen. Dat is onderdeel van de algemene 49% 

reductiedoelstelling van het kabinet voor Nederland. De elektriciteitssector zal moeten voorzien 

in levering van CO2-vrije, schone elektriciteit aan de andere sectoren. Dit alles vraagt om een 

stevige groei van het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

In het Energieakkoord voor duurzame groei van september 2013 is de doelstelling bepaald op 

14% duurzame energieopwekking in 2020 en 16% in 2023. Met een succesvolle uitvoering van 

het akkoord kan Nederland weer in de pas lopen met Europa, Europese doelen halen en een 

impuls geven aan economie en werkgelegenheid. De afspraken gaan over energiebesparing, 

duurzame opwekking, schone technologieën en klimaatbeleid. Ze leiden tot een betaalbare en 

schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de markten voor 

schone technologie.

Toelichting

In de grafiek is de informatie over de hoeveelheden opgewekte energie per soort (elektriciteit, 

warmte en energie voor vervoer (biobrandstoffen)) weergegeven voor de Rijnmondgemeenten 

voor de jaren 2010 tot 2018. De bron van de gegevens is de Klimaatmonitor. 

Voor het jaar 2018 zijn er geen cijfers bekend voor de energiesoort vervoer, deze is dan ook 

niet af te lezen in de grafiek.

Conclusie 

De in de regio Rijnmond opgewekte hernieuwbare energie was in 2018 9.340 tera-joules (TJ). 

Ten opzichte van het jaar 2017 is de opgewekte hernieuwbare energie gestegen met 155 TJ, 

zonder de categorie verkeer en vervoer. Voor deze categorie zijn de cijfer voor 2018 nog niet 

beschikbaar. 

4053 Opwekking hernieuwbare energie naar soort
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De toename van hernieuwbare energie hangt samen met de toename van bijvoorbeeld 

windmolenparken en zonnepanelen. De grootste stijging is te zien bij de opwekking van 

hernieuwbare warmte. De toename van hernieuwbare warmte hangt samen met 

wamteopwekking van bijvoorbeeld zonnecollectoren en het gebruiken van aardwarmte. 



Beleid/doel 

In het Energieakkoord voor duurzame groei van september 2013 is de doelstelling bepaald op 

14% duurzame energieopwekking in 2020 en 16% in 2023.

Toelichting 

De grafiek geeft percentages voor opwekking ten opzichte van het gebruik per soort. Deze 

percentages mogen daarom niet opgeteld worden. Het totaalpercentage omvat alle soorten 

hernieuwbare energie en hun onderlinge verhoudingen. Dit percentage kan wél worden 

gebruikt om te vergelijken met de doelstelling. De cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor. 

Ontbrekende cijfers zijn bepaald aan de hand van de totalen of overgenomen van het 

voorgaande jaar. Sinds 2015 zijn ook cijfers voor warmte beschikbaar. In 2020 is de 

berekening in de Klimaatmonitor met terugwerkende kracht gewijzigd. Cijfers uit eerdere 

publicaties van deze indicator wijken daarom af van de hier gepresenteerde.

Conclusie 

In de regio Rijnmond werd in 2018, 4,3% van de gebruikte energie hernieuwbaar opgewekt. Dit 

is een lichte toename ten opzichte van 2017. De stijging doet zich in alle segmenten 

(elektriciteit, warmte en vervoer) voor. De doelstelling voor 2020 van 14% wordt nog lang niet 

gehaald.
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Beleid/doel 

Een goede manier om het energiegebruik te verduurzamen is het gebruik maken van wind.

De provincie Zuid-Holland heeft zichzelf als doel gesteld om in 2020 ten minste 735,5 MW aan 

opgesteld vermogen windenergie op land gerealiseerd te hebben.

Provincies wijzen locaties binnen de eigen provincie aan waar windenergieprojecten komen. Ze 

moeten bij de keuze voor een locatie voor windmolens wel rekening houden met de 

leefomgeving voor inwoners en met natuur- en milieubelangen. Dit gebeurt vooral in 

concentratiegebieden, waaronder het Rotterdamse havengebied. In de Havenvisie heeft het 

Havenbedrijf met diverse partners afgesproken dat het totaal opgestelde vermogen in 2020, 

300 MW is. Volgens het Convenant realisatie windenergie stadsregio Rotterdam moet op 31 

december 2020 in de rest van het Rijnmondgebied 150 MW aan opgesteld vermogen 

gerealiseerd zijn. 

In het Nationaal Energieakkoord is de doelstelling opgenomen dat 14% van de energie in 2020 

duurzaam wordt opgewekt.

Toelichting

De kaart geeft de locaties van de huidige en toekomstige windmolens in het Rijnmondgebied in 

2019. De kaart is een indicatie van waar de windmolens ongeveer staan. Locaties kunnen in 

werkelijkheid iets afwijken. De brongegevens zijn afkomstig van het Havenbedrijf en de 

Provincie Zuid-Holland.

Conclusie 

Uit de kaart blijkt dat er in 2019 nog veel windturbines geplaatst zullen worden (of inmiddels zijn 

geplaatst). In de Rijnmondregio worden er vooral winturbines geplaatst in het Rotterdamse 

havengebied.



Beleid/doel

Het energielabel vloeit voort uit de Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD). 

Het label is op nationaal beleidsniveau vastgelegd in het Besluit en de Regeling 

energieprestatie gebouwen.

Het energielabel geeft weer hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke 

huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en 

zonnepanelen. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven.

Sinds januari 2010 is het energielabel beschikbaar en verplicht bij woningen die verkocht of 

verhuurd worden. Vanaf 2015 controleert de overheid of er bij de verkoop en/of verhuur een 

energielabel beschikbaar is. Bij het ontbreken van een energielabel kan een boete van 170 

euro worden opgelegd.

Toelichting

De grafiek laat de verdeling zien van de verschillende categorieën energielabels in de DCMR-

gemeenten. Klimaatmonitor is de bron waar de informatie vandaan is gehaald. Het energielabel 

loopt van de klasse A ++ (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig).

Begin 2015 heeft de overheid eigenaren en verhuurders van woningen zonder energielabel 

een voorlopig indicatief label (uiteenlopend van A tot G) toegezonden. Deze indicatieve labels 

zijn toegezonden als stimulans om energiemaatregelen te treffen. Deze labels zijn een 

inschatting, gebaseerd op onder meer het bouwjaar. Bij verkoop of verhuur moet een label 

definitief gemaakt zijn op basis van de werkelijke situatie. 

Conclusie 

Van ruim 57% van de woningen in het Rijnmondgebied staat eind 2019 een definitief 

energielabel geregistreerd. De meeste geregistreerde labels vallen in de categorieën C (30%), 

D (18%) en A t/m A++ (17%). Energielabel A is in de afgelopen tien jaar toegenomen en 

energielabel G is de afgelopen tien jaar stabiel gebleven. De reden hiervoor is waarschijnlijk de 

trend van verduurzaming van woningen.

.
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Beleid/doel

Het energielabel utiliteitsgebouwen vloeit voort uit de Europese richtlijn Energieprestatie van 

gebouwen (EPBD). Deze richtlijn moet leiden tot verbetering van de energieprestaties van de 

gebouwen binnen de Europese Gemeenschap. 

Het label is op nationaal beleidsniveau vastgelegd in het Besluit en de Regeling 

energieprestatie gebouwen. Het energielabel laat de maat voor energiezuinigheid, oftewel de 

energieprestatie, van het gebouw zien en maakt duidelijk welke energiebesparende 

maatregelen nog mogelijk zijn.  

Utiliteitsbouw beslaat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Bij verkoop, 

verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel 

verplicht.

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert op de aanwezigheid van een 

energielabel. Bij het ontbreken van een geldig label tijdens een transactiemoment riskeert de 

eigenaar van het utiliteitsgebouw een bestuurlijke boete die kan oplopen tot € 20.250.

Toelichting 

Sinds 2015 worden energielabels gebaseerd op de energie-index waarbij Categorie A++++ het 

energiezuinigst is en energie label G het minst zuinig. In de grafiek is het aantal geregistreerde 

energie labels voor utiliteitsgebouwen inclusief overheidsgebouwen in de regio Rijnmond 

weergegeven. De bron van deze gegevens betreft de Klimaatmonitor. Overheidsgebouwen 

worden in de Klimaatmonitor niet meer apart bijgehouden. 

Conclusie 

Eind 2019 waren 11.458 utiliteitsgebouwen voorzien van een energie label in het 

Rijnmondgebied. De meeste energielabels bij utiliteits- en overheidsgebouwen vallen in de 

categorieën A, C en G. In 2019 heeft 43,1 % van de utiliteitsgebouwen energielabel A. Het 

energielabel A heeft in de 10 jaar de grootste groei doorgemaakt, van 18,0% in 2010 naar 43,1 

% in 2019. Het energielabel G is van 

30,1 % in 2010 naar 11,1 % gedaald in 2019. Een verklaring voor de toename van zuinige 

utiliteitsgebouwen betreft het milieubeleid van de overheid. De laatste jaren worden er steeds 

meer energiebesparende maatregelen opgelegd aan (groot)energieverbruikers. 

.
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Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal 

energielabel C te hebben. De verwachting is dan ook dat de A energielabels verder 

zullen toenemen en de minder zuinige energielabels zullen afnemen. 
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Beleid/doel

Een groot aantal bedrijven in een aantal branches heeft hebben met de overheid 

Meerjarenafspraken (MJA) energie gemaakt. Bij de MJA3 zijn de (middel)grote 

energieverbruikers uit een aantal branches (diverse industrie, dienstverlening, supermarkten 

etc.) aangesloten.

De grootste energieverbruikers (chemische industrie, raffinaderijen) vallen onder de CO2-

emissiehandel en zijn over het algemeen aangesloten bij een ander convenant (het MEE).

De meerjarenafspraken dienen ervoor te zorgen dat de energiedoelstellingen van de overheid 

gerealiseerd worden. De doelstelling van MJA3 is om bij de aangesloten bedrijven 30 procent 

energie-efficiëntieverbetering te bereiken in de periode 2005−2020. Dit betekent een toename 

van de energie-efficiëntie van ongeveer 2% per jaar. De energie-efficiency wordt beoordeeld 

aan de hand van energiebesparing in het productieproces ten opzichte van de totale productie. 

Het is dus een relatieve besparing: in absolute zin kan het energieverbruik stijgen, bijvoorbeeld 

door een hogere productie.

De MJA3 loopt af op 31 december 2020. Het is niet waarschijnlijk dat er een vervolg komt op dit 

programma, waardoor de deelnemende bedrijven op energiegebied weer onder het gewone 

regime van de Wet milieubeheer komen te vallen.

Toelichting 

In de grafiek is een onderverdeling gemaakt in de energiebesparing binnen het bedrijf, de 

energiebesparing in de keten (bij leveranciers en hun afnemers) en de energiebesparing door 

het gebruik van duurzame energie. De gegevens worden uit de e-MJV gehaald. Dit is een 

webapplicatie waarmee de bedrijven hun industriële emissies rapporteren. De DCMR verifieert 

en verwerkt deze gegevens vervolgens.

Conclusie 

De totale energiebesparing binnen het bedrijf bij de MJA-deelnemers in de regio Rijnmond 

komt uit op 1,9% in 2019.

Daarmee ligt de besparing in 2019 net onder het niveau van 2% per jaar dat 

nodig is om het doel van 8% in de huidige MJA3 (looptijd vier jaar) te halen. 

Dit is echter een efficiencyverbetering en geen absolute besparing. Een 

efficiencyverbetering kan ook optreden bij een stijgend absoluut 

energieverbruik (zie indicator 4012), bijvoorbeeld doordat de productie 

toeneemt. In 2019 zijn er geen bedrijven die een grote individuele invloed 

hebben op de uitkomst. 
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Beleid/doel

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Deze richtlijn hoeft tot 

doel om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa. Daartoe bevat de richtlijn 

verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. De EU-normen met betrekking tot de EED is 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving via de Regeling implementatie artikelen 8 en 

14 Richtlijn energie-efficiëntie.

Hieruit volgt voor grote ondernemingen de verplichting om vierjaarlijks een energie-audit uit te 

voeren. Deze audits vormen de basis voor een energiebesparingsplan. Het doel van de energie 

audit EED is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de 

mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. Vanaf 1 juli 2019 controleerde de 

DCMR op grond van de bij RVO ingediende rapportage of bedrijven een rapportage hebben 

ingediend en of deze voldoet. Als een rapportage ontbreekt of onvoldoende is ingevuld kan de 

DCMR een boete opleggen. Sinds 1 juli 2019 beoordeeld door een ander bevoegd gezag 

namelijk de gemeenten en de provincies .

Toelichting 

In onze regio zijn ongeveer 450 ondernemingen met ca 2.000 lokale vestigingen auditplichtig . 

Uit de beoordelingen van de audits blijkt dat, indien de energiebesparingsmaatregelen conform 

de plannen binnen vier jaar worden uitgevoerd de uitstoot  aan CO2 met 84 kton worden 

gereduceerd. Deze reductiekomt overeen met de CO2 uitstoot van een stad met ruim 22.000 

huishoudens.

Vanaf 1 juli 2019 is naast de energiebesparingsplicht ook de informatieplicht van kracht 

geworden. Dit zorgt ervoor dat bedrijven actief hun energieverbruik en getroffen 

energiebesparende maatregelen kenbaar moeten maken. Uit een eerste analyse blijkt dat 

ongeveer 6.000 bedrijven in het Rijnmondgebied aan deze verplichting moeten voldoen. 

Tevens is vanaf 1 juli 2019 de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de trekker van 

de energie-audits in het kader van de EED waardoor heeft de DCMR daarin geen rol meer 

heeft. De prestatiecijfers lopen daarom tot 1 juli 2019 en worden voor het gehele jaar 2019 

gebruikt.

Conclusie

In 2019 hebben 1.290, van de naar schatting 1.400 vestigingen, een besparingsplan op grond 

van de Wet Milieubeheer en de EED. De stijging is minder hoog dan voorgaande jaren.
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Beleid/doel

Een groot aantal bedrijven heeft met de overheid Meerjarenafspraken (MJA) energie gemaakt. 

Onder de MJA3 vallen de (middel)grote energieverbruikers uit een aantal branches (diverse 

industrie, dienstverlening, supermarkten etc.).

Middelgrote verbruikers hebben een energieverbruik groter dan 25.000 m3 en kleiner dan 

75.000m3 en en/of een elektriciteitsverbruik groter dan 50.000 kWh en kleiner dan 20.000 kWh. 

Grootverbruikers zijn bedrijven met een energieverbruik van meer dan 75.000m3 en/of een 

elektriciteitsverbruik meer dan 200.000 kWh.

De grootste energieverbruikers (chemische industrie, raffinaderijen etc.) vallen onder de CO2-

emissiehandel en zijn over het algemeen aangesloten bij een ander convenant (het MEE).

De meerjarenafspraken dienen ervoor te zorgen dat de energiedoelstellingen van de overheid 

gerealiseerd worden. De doelstelling van MJA3 is om bij de aangesloten bedrijven 30 procent 

energie-efficiëntieverbetering te bereiken in de periode 2005−2020 (zie ook indicator 4005).

Toelichting 

Bedrijven die deelnemen aan de MJA3 dienen iedere vier jaar een energie-efficiencyplan 

(EEP) in. Dit plan wordt door de DCMR, namens het bevoegd gezag, beoordeeld en 

vastgesteld.

Een totaaloptelling van het effect van de uitvoering van alle maatregelen die met zekerheid 

uitgevoerd worden over de periode 2016-2020 leidt tot 88.220 ton CO2-besparing. Dat komt 

overeen met de CO2-uitstoot van ca. 23.000 huishoudens. De MJA3 loopt in 2020 af. De 

bedrijven hoeven daarom geen nieuw energie-efficiencyplan meer in te dienen. 

Conclusie 

Er zijn in totaal 59 bedrijven in het Rijnmondgebied die meedoen aan MJA3. Inmiddels zijn alle 

EEP’s ingediend en als definitief beoordeeld door de DCMR. Gezien het laatste vierjarenplan 

(2017-2020) van de MJA3 in 2020 zal aflopen zal begin 2021 inzichtelijk zijn of de energie 

doelstellingen zijn behaald.
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Beleid/doel

Een groot aantal bedrijven heeft met de overheid Meerjarenafspraken (MJA) energie gemaakt. 

Bij de MJA3 zijn (middel)grote energieverbruikers uit een aantal branches (diverse industrie, 

dienstverlening, supermarkten etc.) aangesloten. De bedrijven die meedoen met de MJA 

afspraken, doen dit op vrijwillige basis. De grootste energieverbruikers (chemische industrie, 

raffinaderijen etc.) vallen onder de CO2-emissiehandel en zijn over het algemeen aangesloten 

bij een ander convenant (het MEE).

De meerjarenafspraken dienen ervoor te zorgen dat de energiedoelstellingen van de overheid 

gerealiseerd worden. De doelstelling van MJA3 is om bij de aangesloten bedrijven 30 procent 

energie-efficiëntieverbetering te bereiken in de periode 2005−2020. Dit betekent een toename 

van de energie-efficiëntie van ongeveer 2% per jaar. De energie-efficiency wordt beoordeeld 

aan de hand van energiebesparing in het productieproces ten opzichte van de totale productie. 

Het is dus een relatieve besparing: in absolute zin kan het energieverbruik stijgen, bijvoorbeeld 

door een hogere productie.

De MJA3 loopt af op 31 december 2020. Het is niet waarschijnlijk dat er een vervolg komt op dit 

programma, waardoor de deelnemende bedrijven op energiegebied weer onder het gewone 

regime van de Wet milieubeheer komen te vallen.

Toelichting 

In de grafiek wordt de energiebesparing van de MJA3-bedrijven in tera-joule (TJ) weergeven. 

De cijfers hebben betrekking op bedrijven die gevestigd zijn in het Rijnmondgebied.

De gegevens worden uit de e-MJV gehaald. Dit is een webapplicatie waarmee de bedrijven 

hun industriële emissies rapporteren. De DCMR verifieert en verwerkt deze gegevens 

vervolgens. In deze indicator wordt het onderdeel ‘energiebesparende maatregelen binnen het 

bedrijf’ nader bekeken. 

De energiebesparende maatregelen binnen het bedrijf zorgen voor een permanente verlaging 

van het energieverbruik. In de systematiek van de MJA3 mag die besparing echter maar in één 

jaar worden meegeteld.

Conclusie 

Uit de grafiek blijkt dat het collectief van de energiebesparende maatregelen 

van de MJA-bedrijven in de Rijnmondregio in 2019 een relatieve 

energiebesparing van 694 TJ heeft opgeleverd.

Uit de grafiek blijkt dat de energiebesparing in het productieproces fluctueert 

van jaar tot jaar. De afgelopen drie jaar zorgt het collectief van de 

energiebesparende maatregelen van de MJA-bedrijven voor een 

energiebesparing van meer dan 500 TJ per jaar. 



Beleid/doel 

Het Energieakkoord staat voor duurzame groei, waarin 40 organisaties, waaronder  de 

overheid, werkgevers, vakbewegingen en natuur- en milieuorganisaties zich hebben 

verbonden. In het akkoord staan afspraken over energiebesparing, schone technologie en 

klimaatbeleid.

In het Energieakkoord van september 2013 zijn ambities bepaald voor de sector Mobiliteit en 

Transport. 

Eén van de geformuleerde tussendoelen is dat vanaf 2035 alle nieuw verkochte 

personenauto’s in staat zijn om CO2-emissievrij te rijden; in 2050 geldt dit voor alle 

personenauto’s.

Toelichting

De grafiek geeft de trend weer van het aantal voertuigen met een milieuvriendelijke aandrijving. 

Hier is een onderscheid gemaakt in elektrische personenauto’s, hybride personenauto’s of 

personenauto’s op aardgas. Voor de bedrijvenauto’s is een onderheid gemaakt in bedrijfsauto’s 

op aardgas en elektrische bedrijfsauto’s. Ten slotte is er nog een categorie bromfiets elektrisch 

en de categorie overig elektrisch, hier zijn de elektrische driewielauto’s, motoren en bussen 

samengevoegd. De categorieën personenauto’s en bedrijfsauto’s op waterstof H2 is 

toegevoegd. De gegevens zijn afkomstig van de Klimaatmonitor.

Conclusie 

Het aantal milieuvriendelijke voertuigen in de regio Rijnmond is in 2019 met 15% gestegen ten 

opzichte van 2018 van 2.3052 (2018) naar 26.596 (2019). Het aantal personenauto’s in de 

Rijmond regio als totaal steeg in dezelfde periode met 5,6%. Het aandeel milieuvriendelijke 

personenauto’s in de regio bedraagt bijna 5%.  Wel is er een duidelijke afname te zien bij de 

voertuigen die rijden op samengeperst aardgas (CNG).    Deze daling hangt mogelijk samen 

met de hoge inbouwkosten van gastank en de onderhoudskosten van de installatie.

Het aantal elektrische en hybride voertuigen neemt de afgelopen jaren gestaag toe. De 

personenauto’s en bedrijfsauto’s op waterstof (H2) nemen in de afgelopen licht toe, maar blijft 

een klein aantal. 

4054 Milieuvriendelijk aangedreven voertuigen
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Beleid/doel

In het Klimaatakkoord, dat is afgesloten door meer dan 100 partijen (overheden, bedrijfsleven 

en maatschappelijke organisaties), staan afspraken om de CO2-uitstoot in 2030 met de helft te 

verminderen ten opzichte van 1990.

Een doel genoemd voor de mobiliteit- en transportsector in het Klimaatakkoord is dat vanaf 

2030 alle nieuw verkochte personenauto’s CO2-emissievrij moeten rijden.

Toelichting 

De grafiek geeft het aantal elektrische personen- en bedrijfsautoauto’s weer per 100.000 auto’s 

in 2018 in de Rijnmond gemeenten. Door deze manier van presenteren is vergelijking tussen 

gemeenten mogelijk. De getallen zijn afkomstig van de Klimaatmonitor. 

Omdat veel elektrische auto’s leaseauto’s zijn, zullen de cijfers van de werkelijkheid verschillen. 

Leaseauto’s hebben wel een Rijnmondse gebruiker, maar het kenteken staat op naam van de 

leasemaatschappij. Deze maatschappijen zijn veelal gelegen buiten de regio. Deze indicator 

geeft alleen de bedrijfsauto’s weer die op naam staan binnen de Rijnmondregio. 

Conclusie 

In de gemeente Capelle aan den IJssel reden eind 2018 relatief de meeste (particuliere) 

elektrische auto’s, namelijk 1.792. Een van de redenen hiervoor kan zijn dat de gemeente 

bewoners stimuleert om elektrisch te rijden. Het aantal geregistreerde elektrische bedrijfsauto’s 

is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. In Maassluis zijnde minste elektrische auto’s in 

2018 als percentage van het totaal aantal auto’s, namelijk 618. 

2033 Elektrische auto’s
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Beleid/doel

Elektrisch vervoer is steeds meer aan het groeien. 

De voormalige stadsregio Rotterdam zette in 2014 het programma ‘’Schoon op Weg op’’. Dit 

programma was bedoeld voor het stimuleren en versnellen van de introductie van elektrische 

voertuigen en de daarvoor benodigde infrastructuur, zoals oplaadpunten. In Rotterdam is het 

beleid voortgezet als het programma ‘’Schoon Rijden’’.

Het Programma Duurzaam van de gemeente Rotterdam bevat doelen in het kader van 

duurzame mobiliteit zoals EV-Ready voor elektrische voertuigen in nieuwe parkeergarages.

Inmiddels heeft bijna elke gemeente in de regio Rijnmond het elektrisch vervoer opgenomen in 

haar duurzaamheidsbeleid. 

Toelichting 

De grafiek laat het aantal (semi-)publieke oplaadpunten zien zoals die zijn opgenomen in de 

Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Door deze manier van presenteren is vergelijking tussen 

gemeenten mogelijk. 

Conclusie 

Het totaal aantal oplaadpunten in de regio Rijnmond is toegenomen van 4.085 in 2018 naar 

5.508 in 2019. Dit is een toename na de stagnatie in 2017 en 2018. Rotterdam heeft de meeste 

(semi)publieke laadpunten voor elektrische auto’s (3.147). Dit komt waarschijnlijk, omdat de 

gemeente Rotterdam inwoners stimuleert om elektrisch te rijden. Hierdoor heeft de gemeente 

een grote hoeveelheid laadpunten laten installeren. Westvoorne heeft, met een aantal van 38, 

de minste (semi)publieke laadpunten voor elektrische auto’s. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is dat in de gemeente Westvoorne relatief veel inwoners de mogelijkheid hebben op eigen 

terrein te parkeren en te laden en hierdoor geen aanvraag doen voor een publiek laadpunt. 

7014 Oplaadpunten voor elektrische auto’s
Klimaat 

& Energie
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Beleid/doel

Elektrisch vervoer is steeds meer aan het groeien. 

De voormalige stadsregio Rotterdam zette in 2014 het programma ‘’Schoon op Weg op’’. Dit 

programma was bedoeld voor het stimuleren en versnellen van de introductie van elektrische 

voertuigen en de daarvoor benodigde infrastructuur, zoals oplaadpunten. In Rotterdam is het 

beleid voortgezet als het programma ‘’Schoon Rijden’’. 

Het Programma Duurzaam van de gemeente Rotterdam bevat doelen in het kader van 

duurzame mobiliteit zoals EV-Ready voor elektrische voertuigen in nieuwe parkeergarages.

Inmiddels heeft bijna elke gemeente in de regio Rijnmond het elektrisch vervoer opgenomen in 

haar duurzaamheidsbeleid. 

Toelichting 

De grafiek geeft het aantal (semi)publieke oplaadpunten weer per 100.000 inwoners in de 

Rijnmondgemeenten. Door deze manier van presenteren is vergelijking tussen de 

verschillende gemeenten mogelijk. De getallen zijn afkomstig van de Klimaatmonitor.

Conclusie 

Eind 2019 waren in Barendrecht de meeste laadpunten per 100.000 inwoners, dit zijn er 626,6. 

Vanaf 2012 is er een grote stijging in dit aantal. Het verkeer in Barendrecht een grote 

veroorzaker van ongezonde lucht in de stad. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, stimuleert de 

gemeente het gebruik van elektrisch vervoer. Want elektrische auto’s zijn schoon, stil en zuinig. 

Hierdoor dragen elektrische auto's bij aan een gezondere en aantrekkelijke leefomgeving in de 

gemeente. De minste laadpunten zijn in Schiedam, dit zijn er 247,4. De gemeente stimuleert 

het elektrische rijden wel. 

2032 Laadpunten per gemeente
Klimaat 

& Energie
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Beleid/doel 

De visdief is in Nederland een beschermde vogelsoort. Net als andere van nature in het wild 

voorkomende vogelsoorten, is de visdief beschermd op grond van de Europese vogelrichtlijn. 

De bescherming van de visdief is geregeld in de Wet natuurbescherming. Sinds 2016 staat de 

visdief als gevoelig op de Nederlandse rode lijst. De visdief is een indicator voor de kwaliteit 

van het kustgebied.

Toelichting 

Visdieven worden in de kolonievogeltellingen van Sovon geteld. De belangrijkste 

broedgebieden liggen tegenwoordig in de Grevelingen, het Haringvliet en op de Maasvlakte.

In de grafiek wordt de ontwikkeling in het aantal broedparen van de visdief weergegeven over 

de afgelopen tien jaar. De ontwikkeling vanaf het begin van de tellingen in 1990 tot 2019 is te 

vinden in het rapport ‘Broedvogels in de Regio Rijnmond: jaarverslag 2019’.

Conclusie

De laatste tien jaar is de trend in de visdiefpopulatie in het Rijnmondgebied stabiel. In 2019 zijn 

2.125 broedpaar visdieven geteld in het Rijnmondgebied. Dit zijn er iets meer dan in 2018.

1071 Visdief
Natuur Natuur &
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Beleid/doel 

De lepelaar is in Nederland een beschermde vogelsoort. Net als andere van nature in het wild 

voorkomende vogelsoorten is de lepelaar beschermd op grond van de Europese vogelrichtlijn. 

De bescherming van de lepelaar is geregeld in de Wet natuurbescherming. Lepelaars komen 

vooral voor in moerasachtige gebieden en zijn een indicator voor de kwaliteit van deze 

gebieden. De provincie Zuid-Holland heeft de lepelaar opgenomen als ‘begeleidende soort’ in 

de lijst icoonsoorten, voor het biotoop Veenmoeras.

Toelichting 

Lepelaars broeden slechts op een beperkt aantal plaatsen in Europa. Het merendeel van de 

West-Europese populatie lepelaars broedt in Nederland. De meeste hiervan zitten in het 

waddengebied. Lepelaars worden in de kolonievogeltellingen van Sovon geteld. 

In de grafiek wordt de ontwikkeling in het aantal broedparen van de lepelaar weergegeven over 

de afgelopen tien jaar. De ontwikkeling vanaf het begin van de tellingen in 1990 tot 2019 is te 

vinden in het rapport Broedvogels in de Regio Rijnmond: jaarverslag 2019’.

Conclusie

In 2019 werden in de Regio Rijnmond 275 broedpaar Lepelaars geteld, waarvan de meeste in 

het Quackjeswater (237) in Voorne-Putten. De trend is nog altijd positief, wel lijkt de toename 

recent af te nemen.

1072 Lepelaar
Natuur Natuur &
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Beleid/doel 

Alle, in Nederland levende vleermuissoorten zijn beschermde soorten. Vleermuizen zijn 

beschermd op grond van de Europese habitatrichtlijn. De bescherming van de vleermuis in 

Nederland is geregeld via de Wet Natuurbescherming. Vleermuizen zijn vanwege hun 

gewoonte om in groepen te rusten zeer kwetsbaar voor verstoring. 

Toelichting 

De grafiek laat de ontwikkeling van de aantallen vleermuizen, uitgesplitst naar soort, over de 

afgelopen jaar in het Rijnmondgebied zien. In het Rijnmondgebied zijn twaalf objecten waar 

jaarlijks overwinterende vleermuizen worden geteld. De gegevens zijn afkomstig van de 

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland.

Conclusie

De telling van afgelopen winter leverde het hoogste aantal overwinterende vleermuizen in de 

objecten sinds het startjaar 2002/2003. Deze toename is voor het grootste deel toe te schrijven 

aan de watervleermuis die na een aantal mindere jaren toenam van 203 dieren in 2002/2003, 

naar 268 dieren in 2019/2020. Uit de tellingen blijkt dat er 36 grootoorvleermuizen zijn geteld in 

afgelopen jaar, dit aantal is hetzelfde aantal als in 2002/2003. De meervleermuis had een 

terugval maar dat komt vaker voor bij recente vestigingen. De komende jaren zal moeten 

blijken of de uitbreiding zich doorzet. De baardvleermuis werd, net als voorgaand jaar, maar 

éénmaal geteld.

8029 Overwinterende vleermuizen
Natuur Natuur &
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Beleid/doel 

Sommige van de Natura-2000 gebieden (zie 5035) in Nederland zijn erg gevoelig voor 

depositie van stikstof. Stikstof heeft naast een vermestend effect ook een verzurend effect op 

de natuur: bepaalde stikstofminnende soorten krijgen de overhand en de biodiversiteit neemt 

af. Sommige natuur is gevoeliger voor stikstof dan andere: voor verschillende habitattypen 

gelden verschillende kritische depositiewaarden (hierna: KDW) voor stikstof. Wanneer er meer 

stikstof op deze gebieden terecht komt, bestaat de kans dat er kwaliteitsverlies optreedt. In veel 

Nederlandse natuurgebieden is dit het geval. Daarom stelt de Wet Natuurbescherming strenge 

eisen aan activiteiten die een toename van de depositie veroorzaken. Om toch nieuwe 

activiteiten mogelijk te maken, is de rijksoverheid het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

gestart. In mei 2019 heeft de Raad van State echter de uitspraak gedaan dat het PAS niet als 

toestemmingsbasis voor activiteiten mag worden gebruikt, omdat de vooraf ingecalculeerde 

(autonome) daling van de depositie niet meegewogen mag worden. Daarmee is een groot 

aantal projecten in de regio (woningbouw, infrastructuur, industrie etc.) stil komen te liggen. 

Toelichting 

Stikstofdepositie zorgt voor een voedselrijke bodem. Planten die hier baat bij hebben (zoals 

grassen, brandnetels en bramen) nemen de overhand, dit gaat ten koste van planten die leven 

in een meer voedselarme bodem. Hierdoor gaat de biodiversiteit omlaag.

In ons gebied zijn met name de duinen gevoelig voor stikstofdepositie. Binnen de duinen zij 

bovendien veschillen in gevoeligheid: het ene habitattype is gevoeliger dan het andere. 

Om depositie uit te rekenen heeft de overheid het programma Aerius ontwikkeld. Met behulp 

van Aerius kan per hexagoon (de oppervlakte is ongeveer 1 ha) uitgerekend worden wat de 

gemiddelde depositie per jaar is. Aerius maakt bovendien inzichtelijk welke bronnen daarvoor 

verantwoordelijk zijn.

De kaart toont per hexagoon de verhouding tussen de berekende  depositiewaarden in 2018 en 

de KDW van het meest gevoelige habitattype in het hexagoon. Op de kaart zijn alleen de 

relevante (stikstofgevoelige) Natura 2000-gebieden in de regio opgenomen. De deposities zijn 

berekend met behulp van het model AERIUS. 

7016 Stikstofdepositie Natura 2000 gebieden
Natuur Natuur &
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Conclusie 

Op ongeveer één derde van de hexagonen in de stikstofgevoelige natuur in de Rijnmondregio 

wordt de kritische depositiewaarde overschreden. Voor een aantal hexagonen is de depositie 

meer dan twee keer de KDW. Voor de habitattypes grijze duinen (heischraal) en grijze duinen 

(kalkarm) is op alle hexagonen in de regio waar deze habitattypes voorkomen een 

overschrijding van de KDW. Ook voor de habitattypes grijze duinen (kalkrijk), duinbossen 

(droog), overig en vochtige duinvalleien (open water), oglio- tot mesotrofe vormen geldt dat op 

een groot deel van de hexagonen de KDW wordt overschreden. Het gaat voor deze 

habitattypes om respectievelijk 88%, 78% en 86% van de hexagonen.



Beleid/doel

Stiltegebieden zijn gebieden die, vanwege het lage achtergrondniveau, extra bescherming 

moeten krijgen tegen geluidsinvloeden. Stiltegebieden (‘milieubeschermingsgebieden voor 

stilte’) zijn op kaart vastgelegd in de provinciale milieuverordening (PMV). In de verordening 

zijn regels opgenomen, waarin staat dat gemotoriseerd verkeer buiten de openbare weg, 

grootschalige evenementen of andere bronnen van lawaai verboden zijn. In de provincie Zuid-

Holland geldt voor stiltegebieden als richtwaarde een maximaal geluidsniveau van 40 dB(A).

Toelichting 

De kaart toont de ligging van de stiltegebieden in de regio. In het ‘veld’ is een stiltegebied te 

herkennen aan een blauw stiltebord. Deze borden zijn geplaatst bij de toegangswegen en 

langs de wandelpaden en fietsroutes in het gebied. Bij het verlenen van milieuvergunningen en 

de aanleg van wegen moet rekening worden gehouden met de ligging van deze gebieden. 

Criteria voor het aanwijzen van stiltegebieden zijn dat het gebieden van enige omvang betreft 

en dat er ter plaatse al een laag geluidsniveau bestaat. Dat laatste wil zeggen dat het geluid in 

die gebieden het grootste deel van de tijd de 40 dB (A) niet overstijgt. Dit is te vergelijken met 

het geluid van zingende vogels. Dit is geen harde norm. Het is in Zuid-Holland onoverkomelijk 

dat er af en toe een vliegtuig overvliegt of dat er door een bepaalde windrichting toch verkeers-

of industriegeluid te horen is.

In de regio Rijnmond zijn zes stiltegebieden te vinden:

• Voornes Duin; 

• Kop van Goeree; 

• Grevelingen – Dirksland (deels); 

• Haringvliet – Overflakkee;

• Rhoon;

• Midden-Delfland (deels).

4032 Stiltegebieden
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Conclusie 

Voor de stiltegebieden in de regio geldt dat er geen recente geluidmetingen voorhanden 

zijn. Het is dus niet bekend in hoeverre deze stiltegebieden daadwerkelijk stil zijn. In 2018 

heeft de provincie Zuid-Holland een notitie over de stand van zaken met betrekking tot het 

stiltegebiedenbeleid gepubliceerd. Hierin is aangegeven dat de stiltegebieden in het de 

regio Rijnmond naar verwachting beperkt geluidverstoord zijn.



Beleid/doel 

Alle, van nature in het wild voorkomende vogelsoorten zijn beschermd op grond van de 

Europese vogelrichtlijn. De bescherming van vogels in Nederland is geregeld in de Wet 

natuurbescherming. 

Toelichting 

Sinds 1984 worden de populaties van algemene en schaarse broedvogels gemonitord met het 

Broedvogel Monitoring Project (BMP), georganiseerd door Sovon in samenwerking met het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarlijks wordt in een groot aantal steekproefgebieden een 

vaste selectie van soorten geïnventariseerd. Van de afzonderlijke indexen van alle soorten die 

bij een vogelgroep horen is een gemiddelde genomen; dit levert de groepsindex op. De reeks 

indexen is statistisch getoetst, waarbij zowel de trend over de hele tijdreeks 1990-2019, als die 

over de laatste tien jaar wordt berekend. 

Deze indicator volgt de trend van de ontwikkeling van verschillende broedvogelsoorten per 

terreintype. De terreintypes zijn: open water, riet, struweel en jong bos, opgaand loofbos en 

weide en akker. Vanwege de overzichtelijkheid worden hier alleen de trends in het 

Rijnmondgebied getoond. In de indicatoren 2049A, 2049B, 2049C, 2049D en 2049E zijn de 

uitkomsten per terreintype vergeleken met de trend van Nederland. De getoonde indexen zijn 

gerelateerd aan het basisjaar 1990 (index = 100). De lijnen van de verschillende soortgroepen 

in de grafiek zeggen niks over de talrijkheid ten opzichte van elkaar, maar laat alleen zien hoe 

de ontwikkeling van de soortgroep ten opzichte van 1990 is.

De ontwikkeling vanaf het begin van de tellingen in 1990 tot 2019 is te vinden in het rapport 

‘Broedvogels in de Regio Rijnmond: jaarverslag 2019’. Tevens is hier per terreintype terug te 

vinden welke vogelsoorten meegenomen zijn in de groepsindex.

Conclusie 

De laatste tien jaar zijn de aantallen vogels van open water, opgaand loofbos, riet, struweel en 

jong bos in de Rijnmondregio stabiel. De vogelgroep weide en akker laat de laatste tien jaar 

een matige daling zien.

2049 Broedvogels landelijk gebied
Natuur Natuur &
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Beleid/doel 

Alle, van nature in het wild voorkomende vogelsoorten zijn beschermd op grond van de 

Europese vogelrichtlijn. De bescherming van vogels in Nederland is geregeld in de Wet 

natuurbescherming. 

Toelichting 

Sinds 1984 worden de populaties van algemene en schaarse broedvogels gemonitord met het 

Broedvogel Monitoring Project (BMP), georganiseerd door Sovon in samenwerking met het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarlijks wordt in een groot aantal steekproefgebieden een 

vaste selectie van soorten geïnventariseerd. Van de afzonderlijke indexen van alle soorten die 

bij een vogelgroep horen is een gemiddelde genomen; dit levert de groepsindex op. De reeks 

indexen is statistisch getoetst, waarbij zowel de trend over de hele tijdreeks 1990-2019, als die 

over de laatste tien jaar wordt berekend. 

De grafiek geeft de landelijke en Rijnmond-indexcijfers weer van broedvogelsoorten van het 

terreintype ‘landelijk gebied, open water’ over de afgelopen tien jaar, waardoor vergelijking 

mogelijk is. De landelijke gegevens lopen één jaar achter op die van de Rijnmondregio. De 

getoonde indexen zijn gerelateerd aan het basisjaar 1990 (index = 100). 

De ontwikkeling vanaf het begin van de tellingen in 1990 tot 2019 is te vinden in het rapport 

‘Broedvogels in de Regio Rijnmond: jaarverslag 2019’. Tevens is hier per terreintype terug te 

vinden welke vogelsoorten meegenomen zijn in de groepsindex.

Conclusie 

De broedvogels van open water zijn toegenomen sinds 1990, zowel in de Rijnmond als 

landelijk. De trend in de Regio Rijnmond is echter de laatste tien jaar stabiel. Wel laten de 

indexen in 2019 een sprong omhoog zien. In grote lijnen volgt de aantalsontwikkeling de 

landelijke trend.

2049a Broedvogels landelijk gebied open water
Natuur Natuur &
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Beleid/doel

Alle, van nature in het wild voorkomende vogelsoorten zijn beschermd op grond van de 

Europese vogelrichtlijn. De bescherming van vogels in Nederland is geregeld in de Wet 

natuurbescherming. 

Toelichting 

Sinds 1984 worden de populaties van algemene en schaarse broedvogels gemonitord met het 

Broedvogel Monitoring Project (BMP), georganiseerd door Sovon in samenwerking met het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarlijks wordt in een groot aantal steekproefgebieden een 

vaste selectie van soorten geïnventariseerd. Van de afzonderlijke indexen van alle soorten die 

bij een vogelgroep horen is een gemiddelde genomen; dit levert de groepsindex op. De reeks 

indexen is statistisch getoetst, waarbij zowel de trend over de hele tijdreeks 1990-2019, als die 

over de laatste tien jaar wordt berekend. 

De grafiek geeft de landelijke en Rijnmond-indexcijfers weer van broedvogelsoorten van het 

terreintype ‘landelijk gebied, riet’ over de tien jaar, waardoor vergelijking mogelijk is. De 

landelijke gegevens lopen één jaar achter op die van de Rijnmondregio. De getoonde indexen 

zijn gerelateerd aan het basisjaar 1990 (index = 100). 

De ontwikkeling vanaf het begin van de tellingen in 1990 tot 2019 is te vinden in het rapport 

‘Broedvogels in de Regio Rijnmond: jaarverslag 2019’. Tevens is hier per terreintype terug te 

vinden welke vogelsoorten meegenomen zijn in de groepsindex.

Conclusie 

De groep van rietvogels is zowel over de periode 1990 tot 2019 als de laatste tien jaar stabiel in 

de Rijnmondregio. Ook landelijk zijn de aantallen de laatste tien jaar stabiel. Het indexcijfer 

voor de Rijnmondregio in 2019 is het hoogste cijfer sinds het begin van de metingen in de 

regio.

2049b Broedvogels landelijk gebied riet
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Beleid/doel

Alle, van nature in het wild voorkomende vogelsoorten zijn beschermd op grond van de 

Europese vogelrichtlijn. De bescherming van vogels in Nederland is geregeld in de Wet 

natuurbescherming. 

Toelichting 

Sinds 1984 worden de populaties van algemene en schaarse broedvogels gemonitord met het 

Broedvogel Monitoring Project (BMP), georganiseerd door Sovon in samenwerking met het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarlijks wordt in een groot aantal steekproefgebieden een 

vaste selectie van soorten geïnventariseerd. Van de afzonderlijke indexen van alle soorten die 

bij een vogelgroep horen is een gemiddelde genomen; dit levert de groepsindex op. De reeks 

indexen is statistisch getoetst, waarbij zowel de trend over de hele tijdreeks 1990-2019, als die 

over de laatste tien jaar wordt berekend. 

De grafiek geeft de landelijke en Rijnmond-indexcijfers weer van broedvogelsoorten van het 

terreintype ‘landelijk gebied, weide en akkers’ over de afgelopen tien jaar, waardoor 

vergelijking mogelijk is. De landelijke gegevens lopen één jaar achter op die van de 

Rijnmondregio. De getoonde indexen zijn gerelateerd aan het basisjaar 1990 (index = 100). 

De ontwikkeling vanaf het begin van de tellingen in 1990 tot 2019 is te vinden in het rapport 

‘Broedvogels in de Regio Rijnmond: jaarverslag 2019’. Tevens is hier per terreintype terug te 

vinden welke vogelsoorten meegenomen zijn in de groepsindex.

Conclusie 

De trend van de groep van weide- en akkervogels in de Regio Rijnmond is zowel over de 

periode 1990 tot 2019 als de laatste tien jaar negatief. Wel zijn de indexen in 2019 hoger dan 

die van de drie jaren daarvoor. De trend volgt de landelijke aantalsontwikkeling.

2049c Broedvogels landelijk gebied weide en akkers
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Beleid/doel

Alle, van nature in het wild voorkomende vogelsoorten zijn beschermd op grond van de 

Europese vogelrichtlijn. De bescherming van vogels in Nederland is geregeld in de Wet 

natuurbescherming. 

Toelichting 

Sinds 1984 worden de populaties van algemene en schaarse broedvogels gemonitord met het 

Broedvogel Monitoring Project (BMP), georganiseerd door Sovon in samenwerking met het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarlijks wordt in een groot aantal steekproefgebieden een 

vaste selectie van soorten geïnventariseerd. Van de afzonderlijke indexen van alle soorten die 

bij een vogelgroep horen is een gemiddelde genomen; dit levert de groepsindex op. De reeks 

indexen is statistisch getoetst, waarbij zowel de trend over de hele tijdreeks 1990-2019, als die 

over de laatste tien jaar wordt berekend. 

De grafiek geeft de landelijke en Rijnmond-indexcijfers weer van broedvogelsoorten van het 

terreintype ‘landelijk gebied, struweel en jong bos’ over de afgelopen tien jaar, waardoor 

vergelijking mogelijk is. De landelijke gegevens lopen één jaar achter op die van de 

Rijnmondregio. De getoonde indexen zijn gerelateerd aan het basisjaar 1990 (index = 100). 

De ontwikkeling vanaf het begin van de tellingen in 1990 tot 2019 is te vinden in het rapport 

‘Broedvogels in de Regio Rijnmond: jaarverslag 2019’. Tevens is hier per terreintype terug te 

vinden welke vogelsoorten meegenomen zijn in de groepsindex.

Conclusie 

Soorten van ‘’struweel’’ en ‘’jong bos’’ laten in de Rijnmondregio een matig positieve trend zien 

sinds 1990, maar deze trend is de laatste tien jaar gestabiliseerd. De indexwaarde voor 2019 is 

gemiddeld voor deze periode. Ook landelijk zijn de aantallen stabiel.

2049d Broedvogels landelijk gebied struweel en jong bos
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Beleid/doel

Alle van nature in het wild voorkomende vogelsoorten zijn beschermd op grond van de 

Europese vogelrichtlijn. De bescherming van vogels in Nederland is geregeld in de Wet 

natuurbescherming. 

Toelichting 

Sinds 1984 worden de populaties van algemene en schaarse broedvogels gemonitord met het 

Broedvogel Monitoring Project (BMP), georganiseerd door Sovon in samenwerking met het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarlijks wordt in een groot aantal steekproefgebieden een 

vaste selectie van soorten geïnventariseerd. Van de afzonderlijke indexen van alle soorten die 

bij een vogelgroep horen is een gemiddelde genomen; dit levert de groepsindex op. De reeks 

indexen is statistisch getoetst, waarbij zowel de trend over de hele tijdreeks 1990-2019, als die 

over de laatste tien jaar wordt berekend. 

De grafiek geeft de landelijke en Rijnmond-indexcijfers weer van broedvogelsoorten van het 

terreintype ‘landelijk gebied, opgaand loofbos’ over de afgelopen tien jaar, waardoor 

vergelijking mogelijk is. De landelijke gegevens lopen één jaar achter op die van de 

Rijnmondregio. De getoonde indexen zijn gerelateerd aan het basisjaar 1990 (index = 100). 

De ontwikkeling vanaf het begin van de tellingen in 1990 tot 2019 is te vinden in het rapport 

‘Broedvogels in de Regio Rijnmond: jaarverslag 2019’. Tevens is hier per terreintype terug te 

vinden welke vogelsoorten meegenomen zijn in de groepsindex.

Conclusie 

De indexen soorten van ‘’ouder opgaand bos’’ in de Rijnmondregio zijn op de lange termijn 

positief, maar de laatste tien jaar stabiel. Wel is de index voor 2019 de hoogste van de laatste 

vijf jaar. Ook landelijk zijn de aantallen van deze groep jarenlang toegenomen, maar de laatste 

tien jaar gestabiliseerd.

2049e Broedvogels landelijk gebied opgaand loofbos
Natuur Natuur &

Landschap

Thema’s

https://www.dcmr.nl/publicaties/broedvogels-in-de-regio-rijnmond-jaarverslag-2019.html


Beleid/doel 

Sommige vlindersoorten zijn heel gevoelig voor veranderingen in de omgeving waar ze leven. 

Het aantal vlinders op een bepaalde plek is daarom een goede indicator om te meten hoe het 

met de natuur in de omgeving gaat. Daarnaast zijn vlinders bestuivers en zijn ze voedsel voor 

andere dieren. 

Toelichting 

De grafiek toont een overzicht van de relatieve aanwezigheid van vijf dagvlindersoorten die 

karakteristiek zijn voor een natuurlijk stedelijk gebied. Dit betreffen de volgende soorten: 

landkaartje, bruin blauwtje, icarusblauwtje, hooibeestje en bruin zandoogje. Deze soorten zijn 

typerende voor natuurlijke delen in de stad en geven een indicatie van de waarde van de 

natuurlijke delen en natuurlijk beheerde delen van het gebied. Per jaar is gekeken hoeveel 

procent van de getelde vlinders in het gebied tot de vijf stadsnatuurvlindersoorten behoort. De 

gegevens zijn afkomstig uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). 

Conclusie

In 2019 zijn 20.128 vlinderwaarnemingen doorgegeven. Van deze behoorden er 3.896 (19,36% 

) tot de vijf aandachtsoorten. Sinds 2000 schommelt het aandeel stadsnatuurvlindersoorten 

tussen de 12% en 21%. 

5055 Dagvlinders
Natuur Natuur &

Landschap

Thema’s



Beleid/doel

Alle, van nature in het wild levende vogels in Nederland, worden beschermd op grond van de 

Europese vogelrichtlijn. Deze bescherming is geregeld in de Wet natuurbescherming. 

Vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. De hoeveelheid 

stadsvogels zegt iets over de kwaliteit van voedsel- en broedgebieden (waaronder stedelijk 

groen). 

Toelichting 

In 2007 startte het Meetnet Urbane Systemen (MUS) onder beheer van Sovon Vogelonderzoek 

Nederland. Het meetnet volgt de ontwikkeling van het aantal broedvogels in bebouwde 

gebieden. Het meetnet is afhankelijk van tellingen door vrijwilligers. De indexen zijn per 

afzonderlijke soort berekend. Vervolgens zijn de indexen van afzonderlijke soorten 

omgerekend naar groepsindexen voor soorten van bebouwing, stedelijk water en stedelijk 

groen door het gemiddelde te berekenen. De telgebieden liggen verspreid over het bebouwde 

gebied in de Rijnmondregio.

De grafiek laat de index van het aantal broedvogels in de stad in de Rijnmondregio van de 

afgelopen tien jaar zien. Het basisjaar voor de index is 2007 (index = 100). Er is een 

onderverdeling gemaakt naar drie typen leefgebied die in het stedelijk gebied veel voorkomen: 

soorten van bebouwing (zoals de huismus en de gierzwaluw), soorten van stedelijk water 

(zoals de fuut, wilde eend en meerkoet) en soorten van stedelijk groen (zoals de merel en de 

koolmees). In indicator 8036A, 8036B en 8036C zijn de uitkomsten per leefgebied vergeleken 

met de trend van Nederland.

De ontwikkeling vanaf het begin van de tellingen in 2007 tot 2019 is te vinden in het rapport 

‘Broedvogels in de Regio Rijnmond: jaarverslag 2019’. Tevens is hier per terreintype terug te 

vinden welke vogelsoorten meegenomen zijn in de groepsindex.

Conclusie

Er is in de afgelopen tien jaar geen duidelijke algemene trend waarneembaar in het 

Rijnmondgebied. Met de soorten van stedelijk water en stedelijk groen gaat het beter dan in het 

indexjaar 2007. Met de soorten van bebouwing gaat het slechter dan in 2007.

8036 Broedvogels in bebouwde gebieden
Natuur Natuur &

Landschap

Thema’s

https://www.dcmr.nl/publicaties/broedvogels-in-de-regio-rijnmond-jaarverslag-2019.html


Beleid/doel

Alle, van nature in het wild levende vogels in Nederland, worden beschermd op grond van de 

Europese vogelrichtlijn. Deze bescherming is geregeld in de Wet natuurbescherming. 

Vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van leefomgeving. De hoeveelheid stadsvogels 

zegt iets over de kwaliteit van voedsel- en broedgebieden (waaronder stedelijk groen). 

Toelichting 

In 2007 startte het Meetnet Urbane Systemen (MUS) onder beheer van Sovon Vogelonderzoek 

Nederland. Het meetnet volgt de ontwikkeling van het aantal broedvogels in bebouwde 

gebieden. Het meetnet is afhankelijk van tellingen door vrijwilligers. De indexen zijn per 

afzonderlijke soort berekend. Vervolgens zijn de indexen van afzonderlijke soorten 

omgerekend naar groepsindexen voor soorten van bebouwing, stedelijk water en stedelijk 

groen door het gemiddelde te berekenen. De telgebieden liggen verspreid over het bebouwde 

gebied in de Rijnmondregio.

De grafiek laat de index van het aantal broedvogels van de bebouwing in de Rijnmondregio en 

van Nederland van de afgelopen tien jaar zien. Het basisjaar voor de index is 2007 (index = 

100). 

De ontwikkeling vanaf het begin van de tellingen in 2007 tot 2019 is te vinden in het rapport 

‘Broedvogels in de Regio Rijnmond: jaarverslag 2019’. Tevens is hier per terreintype terug te 

vinden welke vogelsoorten meegenomen zijn in de groepsindex.

Conclusie

De groepsindex voor de soorten van bebouwing is zowel in het Rijnmondgebied als landelijk in 

2019 iets lager dan in 2018. Over de periode 2010-2019 is in Rijnmond geen duidelijke trend 

waarneembaar, de landelijke trend is licht afnemend. 

8036a Broedvogels in bebouwde gebieden bebouwing
Natuur Natuur &

Landschap

Thema’s

https://www.dcmr.nl/publicaties/broedvogels-in-de-regio-rijnmond-jaarverslag-2019.html


Beleid/doel

Alle van nature in het wild levende vogels in Nederland worden beschermd op grond van de 

Europese vogelrichtlijn. Deze bescherming is geregeld in de Wet natuurbescherming. 

Vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van leefomgeving. De hoeveelheid stadsvogels 

zegt iets over de kwaliteit van voedsel- en broedgebieden (waaronder stedelijk groen). 

Toelichting 

In 2007 startte het Meetnet Urbane Systemen (MUS) onder beheer van Sovon Vogelonderzoek 

Nederland. Het meetnet volgt de ontwikkeling van het aantal broedvogels in bebouwde 

gebieden. Het meetnet is afhankelijk van tellingen door vrijwilligers. De indexen zijn per 

afzonderlijke soort berekend. Vervolgens zijn de indexen van afzonderlijke soorten 

omgerekend naar groepsindexen voor soorten van bebouwing, stedelijk water en stedelijk 

groen door het gemiddelde te berekenen. De telgebieden liggen verspreid over het bebouwde 

gebied in de Rijnmondregio.

De grafiek laat de index van het aantal broedvogels van stedelijk groen in de Rijnmondregio en 

van Nederland van de afgelopen tien jaar zien. Het basisjaar voor de index is 2007 (index = 

100). 

De ontwikkeling vanaf het begin van de tellingen in 2007 tot 2019 is te vinden in het rapport 

‘Broedvogels in de Regio Rijnmond: jaarverslag 2019’. Tevens is hier per terreintype terug te 

vinden welke vogelsoorten meegenomen zijn in de groepsindex.

Conclusie

De groepsindex voor de soorten van stedelijk groen in Rijnmond is in 2019 iets hoger dan in 

2018 en over de periode 2010-2019 is geen duidelijke trend zichtbaar. De landelijke indexen 

van deze groep laten een voortdurende afname zien.

8036b Broedvogels in bebouwde gebieden stedelijk groen
Natuur Natuur &

Landschap

Thema’s

https://www.dcmr.nl/publicaties/broedvogels-in-de-regio-rijnmond-jaarverslag-2019.html


Beleid/doel

Alle van nature in het wild levende vogels in Nederland worden beschermd op grond van de 

Europese vogelrichtlijn. Deze bescherming is geregeld in de Wet natuurbescherming. 

Vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van leefomgeving. De hoeveelheid stadsvogels 

zegt iets over de kwaliteit van voedsel- en broedgebieden (waaronder stedelijk groen). 

Toelichting 

In 2007 startte het Meetnet Urbane Systemen (MUS) onder beheer van Sovon Vogelonderzoek 

Nederland. Het meetnet volgt de ontwikkeling van het aantal broedvogels in bebouwde 

gebieden. Het meetnet is afhankelijk van tellingen door vrijwilligers. De indexen zijn per 

afzonderlijke soort berekend. Vervolgens zijn de indexen van afzonderlijke soorten 

omgerekend naar groepsindexen voor soorten van bebouwing, stedelijk water en stedelijk 

groen door het gemiddelde te berekenen. De telgebieden liggen verspreid over het bebouwde 

gebied in de Rijnmondregio.

De grafiek laat de index van het aantal broedvogels van stedelijk water in de Rijnmondregio en 

van Nederland van de afgelopen tien jaar zien. Het basisjaar voor de index is 2007 (index = 

100). 

De ontwikkeling vanaf het begin van de tellingen in 2007 tot 2019 is te vinden in het rapport 

‘Broedvogels in de Regio Rijnmond: jaarverslag 2019’. Tevens is hier per terreintype terug te 

vinden welke vogelsoorten meegenomen zijn in de groepsindex.

Conclusie

De groepsindex van de soorten van stedelijk water bereikte in 2019 het hoogste niveau tot nu 

toe in de Rijnmondregio. Landelijk is dit beeld minder uitgesproken in is er een 2019 zelfs 

sprake van een lichte afname voor het derde jaar op rij. 

8036c Broedvogels in bebouwde gebieden stedelijk water
Natuur Natuur &

Landschap

Thema’s

https://www.dcmr.nl/publicaties/broedvogels-in-de-regio-rijnmond-jaarverslag-2019.html


Beleid/doel

Bodemverontreiniging met lood kan vooral voor jonge kinderen een gezondheidsrisico vormen. 

Lood heeft bij jonge kinderen (0 tot 7 jaar) een nadelig effect op de ontwikkeling van de 

hersenen en kan leiden tot een iets lager IQ. De huidige interventiewaarde bodem (norm met 

een signaalwaarde) biedt onvoldoende bescherming voor de gezondheid van deze kinderen. 

De GGD ’en adviseren om te streven naar een loodblootstelling bij kinderen die zo laag als 

redelijkerwijs mogelijk is. In de notitie Lood in bodem en gezondheid van 23 maart 2020 geven 

de GGD en gezondheidskundige risicowaarden voor voldoende, matige en onvoldoende 

bodemloodkwaliteit. 

De bevoegde gezagen in de Rijmondregio brengen de omvang en de risico’s van de diffuse 

bodemverontreiniging met lood in beeld, om daar vervolgens beleid voor te kunnen 

ontwikkelen. 

Toelichting 

Uit deze kaart blijkt waar in de Rijnmond-regio aandachtsgebieden zijn voor diffuse 

loodverontreinigingen. De gegevens zijn afkomstig van de Provincie Zuid-Holland. In de regio 

Rijnmond is de bodem door eeuwenoud gebruik van de bodem op veel plaatsen diffuus 

verontreinigd geraakt met lood. Diffuus verontreinigd wil zeggen dat een duidelijke bron en 

begrenzing van de verontreiniging niet is aan te wijzen. In bepaalde gebieden is het gehalte 

lood in die mate verhoogd dat, in combinatie met het gebruik van de bodem, sprake kan zijn 

van negatieve effecten op de volksgezondheid. 

De gemeenten Rotterdam en Schiedam brengen in 2020 de omvang van het diffuse probleem 

met lood in hun grondgebied in beeld. In 2020 heeft Schiedam de Nota Bodembeheer 2020-

2030 vastgesteld.

Conclusies

Voor de regio Rijnmond zijn onderzoeksgegevens van de bovengrond (maaiveld tot 0,5 meter 

beneden maaiveld) en van bodemonderzoeksrapporten vanaf 1995 voor dit onderzoek 

gebruikt.

Voor de regio Rijnmond geldt dat er vooral in historische stads- en dorpskernen en 

lintbebouwingen een verhoogde kans bestaat op hoge loodgehalten in de bodem. Deze 

potentieel verhoogde loodgehalten leiden mogelijk tot gezondheidseffecten. Daarom zijn zij als 

aandachtsgebied bestempeld.

2050 Aandachtsgebieden diffuse loodverontreiniging
Natuurlijke

systemen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel 

Het Rijk heeft met de vertegenwoordigers van de provincies en de gemeenten in Nederland 

afgesproken de spoedeisende bodemverontreinigingslocaties in Nederland in kaart te brengen. 

Het streven is deze locaties uiterlijk in 2020 te saneren, of als dat niet mogelijk is, te beheersen.

Bij spoedeisende saneringen is er sprake van een risico voor mens en milieu, daarom moeten 

voor deze verontreinigingen maatregelen worden genomen binnen een bepaalde termijn.

Voor niet spoedeisende locaties is geen termijn vastgesteld, het moment van aanpak wordt 

bepaald door de ruimtelijke dynamiek.

De wetgeving voor bodemsaneringen is sinds 1987 geregeld in de Wet bodembescherming.

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking en vervangt het de Wet bodembescherming. 

Het is de bedoeling de spoedeisende bodemverontreinigingslocaties voor de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet zoveel mogelijk af te ronden.

Toelichting 

De kaart geeft een overzicht van de spoedeisende bodemverontreinigingslocaties in het 

werkgebied van de DCMR. De bevoegde gezagen Wet bodembescherming (Provincie Zuid-

Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Schiedam) zijn verantwoordelijk voor het opstellen 

van de spoedlijsten voor hun grondgebied. De weergegeven locaties zijn in overeenstemming 

met de opgaven van de bevoegde gezagen aan het Rijk op 1 oktober 2019.

Op de kaart staan de locaties weergegeven waar sprake is van (actuele) risico’s en waar nog 

geen afdoende sanerende maatregelen zijn getroffen. Op een locatie kan sprake zijn van 

meerdere risico's. Bij de weergave op kaart is de hoogste prioriteit gegeven aan humane 

risico's, op dergelijke locaties kunnen dus ook verspreidings- en/of ecologische risico's spelen. 

Vervolgens is op dezelfde manier prioriteit gegeven aan verspreidingsrisico's.

Het overzicht is een momentopname. Een deel van de weergegeven spoedlocaties is inmiddels 

beheerst of gesaneerd. Gesaneerde spoedlocaties verdwijnen van de lijsten en het kaartbeeld. 

Ook kunnen er nog nieuwe spoedlocaties worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld naar aanleiding 

van onderzoek naar diffuse bodemverontreinigingen (zie 2050).

2051 Spoedeisende bodemverontreinigingssituaties
Natuurlijke

systemen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen

Conclusie

In de regio is nog sprake van enkele tientallen spoedlocaties. Het gaat daarbij vooral om 

locaties met verspreidingsrisico’s, veelal in het Rotterdamse havengebied, en diffuus 

verontreinigde locaties met humane risico’s. De bevoegde gezagen monitoren de 

voortgang van de aanpak van de locaties.



4013 Uitgevoerde bodemsaneringen
Natuurlijke

systemen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen

Beleid/doel 

Het wettelijk kader met betrekking tot het bodembeleid is vastgelegd in de Wet 

bodembescherming (Wbb). De saneringen van verontreinigde bodem en grondwater worden 

door middel van de Wbb geregeld. 

Bodemverontreinigingen komen veel voor in Nederland. Meestal worden mensen hier in 

geringe mate aan blootgesteld en zijn er geen schadelijke gevolgen te verwachten voor hun 

gezondheid. Soms kan de blootstelling wel groot zijn, bijvoorbeeld doordat kinderen grond 

binnenkrijgen via hand- mondcontact, door groenten uit eigen tuin te eten of doordat vluchtige 

stoffen in de binnenlucht van woningen komen. Het beleid met betrekking tot bodemsaneringen 

is gericht op het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreinigingen en de 

directe en indirecte gevolgen daarvan. Een sanering betekent niet altijd het verwijderen van de 

vervuilde grond. In veel gevallen is het voldoende om bijvoorbeeld een isolatielaag aan te 

brengen, zodat men niet in contact kan komen met de verontreinigde grond.

Toelichting 

De kaart geeft een ruimtelijk beeld van de uitgevoerde bodemsaneringen in 2019 in het DCMR 

werkgebied. Deze kaart is tot stand gekomen aan de hand alle instemmingsbesluiten op de 

jaarlijks ingediende saneringsverslagen. Met de saneringen worden risico’s van 

bodemverontreiniging voor het huidig of toekomstig gebruik van de bodem weggenomen. 

Sanering kan ook noodzakelijk zijn voor verantwoord grondverzet, bijvoorbeeld bij 

graafwerkzaamheden. Achteraf is instemming van het bevoegd gezag nodig, in de vorm van 

een instemmingsbesluit. 

De gegevens komen uit het bodeminformatiesysteem Squit iBis van de DCMR en de 

gemeenten.

Conclusie

Er zijn in 2019 op 205 locaties één of meer (deel)saneringen uitgevoerd. Circa 1/3 van de 

gegevens (65 locaties) heeft betrekking op tijdelijke uitname van grond, een aparte categorie 

binnen het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Dit betreft grond die, zonder te zijn bewerkt, op 

of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities wordt teruggeplaatst. 



Beleid/doel 

Het wettelijk kader met betrekking tot het bodembeleid is vastgelegd in de Wet 

bodembescherming (Wbb). De saneringen van verontreinigde bodem en grondwater worden 

door middel van de Wbb geregeld. 

Bodemverontreinigingen komen veel voor in Nederland. Meestal worden mensen hier in 

geringe mate aan blootgesteld en zijn er geen schadelijke gevolgen te verwachten voor hun 

gezondheid. Soms kan de blootstelling wel groot zijn, bijvoorbeeld doordat kinderen grond 

binnenkrijgen via hand- mondcontact, door groenten uit eigen tuin te eten of doordat vluchtige 

stoffen in de binnenlucht van woningen komen. Het beleid met betrekking tot bodemsaneringen 

is gericht op het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreinigingen en de 

directe en indirecte gevolgen daarvan. Een sanering betekent niet altijd het verwijderen van de 

vervuilde grond. In veel gevallen is het voldoende om bijvoorbeeld een isolatielaag aan te 

brengen, zodat men niet in contact kan komen met de verontreinigde grond.

Toelichting 

Voorafgaand aan bouw- of graafwerkzaamheden moet de bodemkwaliteit worden onderzocht. 

Voor werkzaamheden op of in ernstig verontreinigde grond is instemming van het bevoegd 

gezag nodig. Na afloop wordt een evaluatierapport opgesteld. 

De indicator brengt de activiteit op het gebied van bodemsanering in de regio in beeld aan de 

hand van het aantal saneringsmeldingen dat jaarlijks door DCMR, namens het bevoegd gezag, 

wordt goedgekeurd. Dit betreft zowel omvangrijke saneringen als projecten waarbij 

verontreinigde grond na tijdelijke uitname weer wordt teruggeplaatst. Een nazorgplan is alleen 

vereist bij actieve nazorg van een mobiele restverontreiniging. Dit betreft een klein deel van de 

jaarlijks uitgevoerde saneringen.

De gegevens komen uit het bodeminformatiesysteem Squit iBis van de DCMR en de 

gemeenten.

Conclusie

Het aantal goedgekeurde meldingen van bodemsaneringen ten behoeve van bouw- of 

graafwerkzaamheden vertoont door de jaren heen een licht stijgende lijn. Deze trend wordt in 

2019 doorgezet.

5058 Voortgang bodemsanering
Natuurlijke

systemen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die zich richt op het in stand houden en 

verbeteren van watersystemen (kwalitatief en kwantitatief) in alle lidstaten. De watersystemen 

en bijbehorende doelen en maatregelen zijn beschreven in zogenoemde 

‘stroomgebiedbeheerplannen’ (sgbp’s). Het Rijnmondgebied valt onder het 

stroomgebiedbeheerplan Rijndelta (deel Rijn-West). Dit is opgesteld voor de periode 2016-

2021. Een stroomgebied bestaat uit oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De ‘toestand’ 

van de waterlichamen wordt gemonitord door de waterbeheerders. In het Rijnmondgebied zijn 

de drie waterschappen (Hollandse Delta, Delfland en Schieland & Krimpenerwaard) en 

Rijkswaterstaat (rijkswateren) verantwoordelijk voor de uitvoering van de monitoring. 

Toelichting 

De resultaten van de monitoring die de waterbeheerders uitvoeren, worden verzameld en 

gepubliceerd door het Informatiehuis Water (IHW). De beheerders verzamelen informatie over 

de chemische, biologische en ecologische waterkwaliteit. Op de kaart is de chemische 

waterkwaliteit van de KRW-waterlichamen in het Rijnmondgebied in 2019 weergegeven. De 

chemische kwaliteit wordt door 33 prioritaire stoffen bepaald. Als één stof niet voldoet aan de 

gestelde norm, is het oordeel over de chemische waterkwaliteit onvoldoende. In indicator 2061 

en 9040 zijn de biologische en ecologische waterkwaliteit weergegeven. 

Conclusie

In 2019 had het overgrote deel van de wateren in het Rijnmondgebied een onvoldoende 

chemische waterkwaliteit. Slechts enkele wateren op dat deel van de Zuid-Hollandse eilanden 

dat tot het Rijnmondgebied behoort (IJsselmonde, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee), 

voldoen. 

2060 Chemische waterkwaliteit
Natuurlijke

systemen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die zich richt op het in stand houden en 

verbeteren van watersystemen (kwalitatief en kwantitatief) in alle lidstaten. De watersystemen 

en bijbehorende doelen en maatregelen zijn beschreven in zogenaamde 

‘stroomgebiedbeheerplannen’ (sgbp’s). Het Rijnmondgebied valt onder het 

stroomgebiedbeheerplan Rijndelta (deel Rijn-West). Dit is opgesteld voor de periode 2016-

2021. Een stroomgebied bestaat uit oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De ‘toestand’ 

van de waterlichamen wordt gemonitord door de waterbeheerders. In het Rijnmondgebied zijn 

drie waterschappen (Hollandse Delta, Delfland en Schieland en Krimpenerwaard) en 

Rijkswaterstaat (rijkswateren) verantwoordelijk voor de uitvoering van de monitoring. 

Toelichting 

De resultaten van de monitoring die de waterbeheerders uitvoeren, worden verzameld en 

gepubliceerd door het Informatiehuis Water (IHW). De beheerders verzamelen informatie over 

de chemische, biologische en ecologische waterkwaliteit. Op de kaart is de biologische 

waterkwaliteit van de KRW-waterlichamen in het Rijnmondgebied in 2019 weergegeven. Het 

oordeel voor biologische waterkwaliteit wordt bepaald met behulp van meerdere parameters: 

algen (fytoplankton), waterplanten (overige flora), vissen en macrofauna. Om een beter beeld 

te krijgen is de biologische waterkwaliteit uitgesplitst voor deze parameters en zijn hier aparte 

kaarten voor opgesteld (zie indicatoren 2061A, 2061B, 2061C en 2061D). Deze indicator geeft 

een oordeel over de totale biologische waterkwaliteit. 

In indicator 2060 en 9040 zijn de chemische en ecologische waterkwaliteit weergegeven.

Conclusie

In 2019 had het overgrote deel van de wateren in het Rijnmondgebied een matige tot goede 

biologische waterkwaliteit. Van veel binnenwateren was de kwaliteit echter ontoereikend tot 

slecht.

2061 Biologische waterkwaliteit
Natuurlijke

systemen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die zich richt op het in stand houden en 

verbeteren van watersystemen (kwalitatief en kwantitatief) in alle lidstaten. De watersystemen 

en bijbehorende doelen en maatregelen zijn beschreven in zogenaamde 

‘stroomgebiedbeheerplannen’ (sgbp’s). Het Rijnmondgebied valt onder het 

stroomgebiedbeheerplan Rijndelta (deel Rijn-West). Dit is opgesteld voor de periode 2016-

2021. Een stroomgebied bestaat uit oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De ‘toestand’ 

van de waterlichamen wordt gemonitord door de waterbeheerders. In het Rijnmondgebied zijn 

drie waterschappen (Hollandse Delta, Delfland en Schieland en Krimpenerwaard) en 

Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de uitvoering van de monitoring. 

Toelichting 

De resultaten van de monitoring die de waterbeheerders uitvoeren, worden verzameld en 

gepubliceerd door het Informatiehuis Water (IHW). De beheerders verzamelen informatie over 

de chemische, biologische en ecologische waterkwaliteit. Het oordeel over de biologische 

waterkwaliteit wordt bepaald met behulp van meerdere parameters: algen (fytoplankton), 

waterplanten (overige flora), vissen en macrofauna. Indicator 2061 geeft een overzicht van de 

totale biologische waterkwaliteit. 

Op de kaart 2061Ais het oordeel over de parameter fytoplankton van de KRW-waterlichamen in 

het Rijnmondgebied in 2019 weergegeven. Tot fytoplankton behoren zowel algen als bacteriën. 

Ook de blauwalg behoort tot het fytoplankton. 

In de gerelateerde indicatoren 2060 en 9040 zijn de chemische en ecologische waterkwaliteit 

weergegeven

Conclusie

In 2019 hadden vrijwel alle wateren in het Rijnmondgebied een matige tot goede biologische 

waterkwaliteit ten aanzien van fytoplankton. Slechts een paar wateren hadden een 

ontoereikende kwaliteit. Geen van de wateren had een slechte kwaliteit.

2061a Biologische waterkwaliteit fytoplankton
Natuurlijke

systemen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die zich richt op het in stand houden en 

verbeteren van watersystemen (kwalitatief en kwantitatief) in alle lidstaten. De watersystemen 

en bijbehorende doelen en maatregelen zijn beschreven in zogenaamde 

‘stroomgebiedbeheerplannen’ (sgbp’s). Het Rijnmondgebied valt onder het 

stroomgebiedbeheerplan Rijndelta (deel Rijn-Rest). Dit is opgesteld voor de periode 2016-

2021. Een stroomgebied bestaat uit oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De ‘toestand’ 

van de waterlichamen wordt gemonitord door de waterbeheerders. In het Rijnmondgebied zijn 

drie waterschappen (Hollandse Delta, Delfland en Schieland en Krimpenerwaard) en 

Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de uitvoering van de monitoring. 

Toelichting 

De resultaten van de monitoring die de waterbeheerders uitvoeren, worden verzameld en 

gepubliceerd door het Informatiehuis Water (IHW). De beheerders verzamelen informatie over 

de chemische, biologische en ecologische waterkwaliteit. Het oordeel over de biologische 

waterkwaliteit wordt bepaald met behulp van meerdere parameters: algen (fytoplankton), 

waterplanten (overige flora), vissen en macrofauna. Indicator 2061 geeft een overzicht van de 

totale biologische waterkwaliteit. 

Op de kaart 2061B is het oordeel over de parameter macrofauna van de KRW-waterlichamen 

in het Rijnmondgebied in 2019 weergegeven. Macrofauna is een verzamelnaam voor 

ongewervelde dieren die in het water leven en die met het blote oog zichtbaar zijn. Macrofauna 

wordt gevormd door bijvoorbeeld kevers, slakken, platwormen, bloedzuigers en larven van 

libellen. Door bestrijdingsmiddelen kan sterfte van macrofauna optreden. 

In de gerelateerde indicatoren 2060 en 9040 zijn de chemische en ecologische waterkwaliteit 

weergegeven

Conclusie

In 2019 hadden de rijkswateren in het Rijnmondgebied een matige tot goede biologische 

kwaliteit macrofauna. Veel binnenwateren hadden echter een ontoereikende kwaliteit. Geen 

van de wateren had een slechte kwaliteit.

2061b Biologische waterkwaliteit macrofauna 
Natuurlijke

systemen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die zich richt op het in stand houden en 

verbeteren van watersystemen (kwalitatief en kwantitatief) in alle lidstaten. De watersystemen 

en bijbehorende doelen en maatregelen zijn beschreven in zogenaamde 

‘stroomgebiedbeheerplannen’ (sgbp’s). Het Rijnmondgebied valt onder het 

stroomgebiedbeheerplan Rijndelta (deel Rijn-West). Dit is opgesteld voor de periode 2016-

2021. Een stroomgebied bestaat uit oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De ‘toestand’ 

van de waterlichamen wordt gemonitord door de waterbeheerders. In het Rijnmondgebied zijn 

drie waterschappen (Hollandse Delta, Delfland en Schieland en Krimpenerwaard) en 

Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de uitvoering van de monitoring. 

Toelichting 

De resultaten van de monitoring, die de waterbeheerders uitvoeren, worden verzameld en 

gepubliceerd door het Informatiehuis Water (IHW). De beheerders verzamelen informatie over 

de chemische, biologische en ecologische waterkwaliteit. Het oordeel over de biologische 

waterkwaliteit wordt bepaald met behulp van meerdere parameters: algen (fytoplankton), 

waterplanten, vissen en macrofauna. Indicator 2061 geeft een overzicht van de totale 

biologische waterkwaliteit. 

Op de kaart 2061C is het oordeel over de parameter waterplanten (overige flora) van de KRW-

waterlichamen in het Rijnmondgebied in 2019 weergegeven. De staat van de overige flora 

wordt beïnvloed door de hoeveelheid voedingsstoffen in het water: te veel voedingsstoffen 

leiden tot groei van algen en kroos, die daardoor licht wegnemen van andere waterplanten. 

Oorzaken van te veel voedingsstoffen in het water zijn bijvoorbeeld overbemesting in 

landbouwgebieden, eenden voeren en hondenpoep. 

In de gerelateerde indicatoren 2060 en 9040 zijn de chemische en ecologische waterkwaliteit 

weergegeven.

Conclusie

In 2019 hadden met name de wateren op de eilanden een ontoereikende kwaliteit voor het 

aspect waterplanten. Het oordeel over de grote rijkswateren was overwegend goed, met 

uitzondering van de Grevelingen.

2061c Biologische waterkwaliteit overige flora 
Natuurlijke

systemen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die zich richt op het in stand houden en 

verbeteren van watersystemen (kwalitatief en kwantitatief) in alle lidstaten. De watersystemen 

en bijbehorende doelen en maatregelen zijn beschreven in zogenaamde 

‘stroomgebiedbeheerplannen’ (sgbp’s). Het Rijnmondgebied valt onder het 

stroomgebiedbeheerplan Rijndelta (Rijn-West). Dit is opgesteld voor de periode 2016-2021. 

Een stroomgebied bestaat uit oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De ‘toestand’ van de 

waterlichamen wordt gemonitord door de waterbeheerders. In het Rijnmondgebied zijn drie 

waterschappen (Hollandse Delta, Delfland en Schieland en Krimpenerwaard) en 

Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de uitvoering van de monitoring. 

Toelichting 

De resultaten van de monitoring, die de waterbeheerders uitvoeren, worden verzameld en 

gepubliceerd door het Informatiehuis Water (IHW). De beheerders verzamelen informatie over 

de chemische, biologische en ecologische waterkwaliteit. Het oordeel over de biologische 

waterkwaliteit wordt bepaald met behulp van meerdere parameters: algen (fytoplankton), 

waterplanten (overige flora), vissen en macrofauna. Indicator 2061 geeft een overzicht van de 

totale biologische waterkwaliteit. 

Op de kaart 2061D is het oordeel over de parameter vissen van de KRW-waterlichamen in het 

Rijnmondgebied in 2019 weergegeven. De visstand is afhankelijk van de hoeveelheid voedsel 

in het water, mogelijkheden om te kunnen trekken en de watertemperatuur. 

In de gerelateerde indicatoren 2060 en 9040 zijn de chemische en ecologische waterkwaliteit 

weergegeven

Conclusie

In 2019 had een groot deel van de Rijnmondse wateren een matige biologische kwaliteit voor 

wat betreft vissen. In het Haringvliet was de kwaliteit ontoereikend. 

2061d Biologische waterkwaliteit vis
Natuurlijke

systemen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die zich richt op het in stand houden en 

verbeteren van watersystemen (kwalitatief en kwantitatief) in alle lidstaten. De watersystemen 

en bijbehorende doelen en maatregelen zijn beschreven in zogenoemde 

‘stroomgebiedbeheerplannen’ (sgbp’s). Het Rijnmondgebied valt onder het 

stroomgebiedbeheerplan Rijndelta (Rijn-West). Dit is opgesteld voor de periode 2016-2021. 

Een stroomgebied bestaat uit oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De ‘toestand’ van de 

waterlichamen wordt gemonitord door de waterbeheerders. In het Rijnmondgebied zijn drie 

waterschappen (Hollandse Delta, Delfland en Schieland en Krimpenerwaard) en 

Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de uitvoering van de monitoring. 

Toelichting 

De resultaten van de monitoring die de waterbeheerders uitvoeren, worden verzameld en 

gepubliceerd door het Informatiehuis Water (IHW). De beheerders verzamelen informatie over 

de chemische, biologische en ecologische waterkwaliteit. Op de kaart is de ecologische 

waterkwaliteit van de KRW-waterlichamen in het Rijnmondgebied in 2019 weergegeven. De 

ecologische waterkwaliteit wordt bepaald aan de hand van vier parameters: biologie, fysisch-

chemisch, overig relevante stoffen en hydromorfologie. Het oordeel voor ecologische 

waterkwaliteit wordt bepaald met behulp van “maatlatten” (beoordelingsmethodieken). Hiervoor 

worden de resultaten uit de monitoring gebruikt. 

In de gerelateerde indicatoren 2060 en 2061 zijn de chemische en ecologische waterkwaliteit 

weergegeven.

Conclusie

In 2019 hadden alle Rijnmondse wateren een matige tot slechte ecologische waterkwaliteit. Er 

waren geen wateren waarover het oordeel ‘goed’ was. 

9044 Ecologische waterkwaliteit
Natuurlijke

systemen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel

In 1996 is het Verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en 

binnenvaart gesloten (Scheepsafvalstoffenverdrag, SAV). Inzameling van afval gaat via het 

principe: de vervuiler betaalt. Het verdrag regelt de afvalpreventie in de binnenvaart, de 

daarmee samenhangende bedrijfstakken, en de verzameling, afgifte en inname van afval ter 

verwerking en verwijdering. Ondertekenaars waren Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, 

Luxemburg en Zwitserland. Het verdrag stimuleert het opzetten van ontvangstfaciliteiten voor 

de beroepsbinnenvaart in het stroomgebied van Rijn, Maas en Schelde.

Het SAV bestaat uit drie delen die de verzameling, afgifte en inname beschrijven van:

- Deel A: olie- en vethoudende afvalstoffen

- Deel B: afval van de lading

- Deel C: overig scheepsbedrijfsafval, zoals huisvuil en klein gevaarlijk afval 

(KGA).

Toelichting 

De Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) is namens Het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor een aantal uitvoeringstaken van het SAV.

Vanaf het jaar 2011 houdt de SAB cijfers bij van de inzameling van scheepsafval uit de 

binnenvaart. 

De grafiek toont het verloop het aantal afgiftes van scheepsafval door de binnenvaart in de 

regio Rijnmond (het aantal maal dat een binnenvaartschip zich heeft gemeld bij een 

afgiftepunt). Vanaf 2016 zijn er poetsdoeken en oliefilters beschikbaar (dit komt door een 

verandering in het registratiesysteem van de SAB, eerder werden deze onder één noemer 

geregistreerd). Sinds 2017 wordt onder de categorie ‘Oliefilters’ ook overig vast oliehoudend 

afval meegenomen. In indicator 5042 worden de hoeveelheden ingezameld afval weergeven.

Conclusie 

De inzameling laat tussen 2012 en 2016 een dalende trend zien. Vanaf 2016 is de ontwikkeling 

van het aantal afgiftes van scheepsafvalstoffen in de binnenvaart redelijk constant. 

5027 Scheepsafvalstoffen binnenvaart (afgiftes)
Natuurlijke

hulpbronnen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel

Om verontreiniging door schepen te voorkomen is in 1973 het MARPOL-verdrag gesloten. 

MARPOL staat voor ‘Marine Pollution'. Dit is een internationaal verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging door schepen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Via de Wet 

Voorkoming Verontreiniging door Schepen (WVVS) geeft Nederland uitvoering aan het 

MARPOL-verdrag.

Toelichting 

MARPOL stimuleert het opzetten van ontvangstinstallaties voor afval in zeehavens. De haven 

van Rotterdam heeft een aantal ontvangstvoorzieningen. De verantwoordelijkheid hiervoor 

berust bij de havenmeester. Private inzamelaars mogen, mits zij over een vergunning 

beschikken, ook scheepsafval inzamelen. Vanaf het jaar 2000 houdt de havenmeester cijfers 

bij van de ingezamelde hoeveelheden scheepsafval uit de zeevaart. In 2019 zijn er 18.591 

zeeschepen geweest die afval afgegeven hebben. 

De grafiek toont de ontwikkeling in het aantal keer dat scheepafval is afgegeven, uitgesplitst 

naar soort over de periode 2010 – 2019. 

De opgave over 2018 was niet compleet. Omdat dit na publicatie van de cijfers bekend werd bij 

het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), zijn de aantallen niet achteraf gecorrigeerd. Vergelijking 

met voorgaande jaren vindt voor 2019 daarom plaats met het jaar 2017.

Conclusie 

In 2019 werd in totaal 128.747 keer afval afgegeven. Dit is een daling van 5% ten opzichte van 

2017. Huishoudelijk scheepsgebonden afval is met 112.296 afgiftes (87%) het meeste 

afgegeven. Rioolwater is met 214 keer het minst vaak afgegeven. 

5028 Scheepsafvalstoffen zeevaart (afgiftes)
Natuurlijke

hulpbronnen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel 

In 1996 is het Verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en 

binnenvaart gesloten (Scheepsafvalstoffenverdrag, SAV). Inzameling van afval gaat via het 

principe: de vervuiler betaalt. Het verdrag regelt de afvalpreventie in de binnenvaart, de 

daarmee samenhangende bedrijfstakken, en de verzameling, afgifte en inname van afval ter 

verwerking en verwijdering. Ondertekenaars waren Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, 

Luxemburg en Zwitserland. Het verdrag stimuleert het opzetten van ontvangstfaciliteiten voor 

de beroepsbinnenvaart in het stroomgebied van Rijn, Maas en Schelde.

Het SAV bestaat uit drie delen die de verzameling, afgifte en inname beschrijven van:

- Deel A: olie- en vethoudende afvalstoffen

- Deel B: afval van de lading

- Deel C: overig scheepsbedrijfsafval, zoals huisvuil en klein gevaarlijk afval 

(KGA).

Toelichting 

De Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) is namens het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor een aantal uitvoeringstaken van het SAV.

Vanaf het jaar 2011 houdt de SAB cijfers bij van de inzameling van scheepsafval uit de 

binnenvaart. 

Er worden zowel vaste stoffen als vloeistoffen ingezameld. Omdat het hier om verschillende 

eenheden gaat (m3 voor vloeistoffen en kilo’s voor de vaste afvalstoffen), zijn er twee aparte 

grafieken voor gemaakt, één voor de vaste stoffen en één voor de vloeistoffen. De twee 

grafieken tonen het verloop van de afgegeven hoeveelheden scheepsafval door de binnenvaart 

in de regio Rijnmond. Vanaf 2016 zijn er gegevens van de categorieën poetsdoeken en 

oliefilters beschikbaar (door een verandering in het registratiesysteem van de SAB, eerder 

werden deze onder één noemer geregistreerd). Sinds 2017 wordt onder de categorie 

‘Oliefilters’ ook overig vast oliehoudend afval meegenomen.

In indicator 5027 is aangegeven hoeveel afgiftes van de verschillende soorten afval hebben 

plaatsgevonden (het aantal maal dat een binnenvaartschip zich heeft gemeld bij een 

afgiftepunt).

5042 Scheepsafvalstoffen binnenvaart (vloeistoffen)
Natuurlijke

hulpbronnen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen

Conclusie

De hoeveelheid ingezameld scheepsafval laat een wisselend verloop zien. In 2012 was er 

een piek in de hoeveelheid ingezameld scheepsafval. In 2016 is de kleinste hoeveelheid 

scheepsafval ingezameld. Sinds 2016 stijgen de hoeveelheden scheepsafval gestaag, met 

uitzondering van de afvalsoort oliehoudend afval. 



Beleid/doel 

Om verontreiniging door schepen te voorkomen is in 1973 het MARPOL-verdrag gesloten. 

MARPOL staat voor ‘Marine Pollution'. Dit is een internationaal verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging door schepen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Via de Wet 

Voorkoming Verontreiniging door Schepen (WVVS) geeft Nederland uitvoering aan het 

MARPOL-verdrag.

Toelichting 

MARPOL stimuleert het opzetten van ontvangstinstallaties voor afval in zeehavens. De haven 

van Rotterdam heeft een aantal ontvangstvoorzieningen. De verantwoordelijkheid hiervoor 

berust bij de havenmeester. Private inzamelaars mogen, mits zij over een vergunning 

beschikken, ook scheepsafval inzamelen. Vanaf het jaar 2000 houdt de havenmeester cijfers 

bij van de ingezamelde hoeveelheden scheepsafval uit de zeevaart. In 2019 zijn er 18.591 

zeeschepen geweest die afval afgegeven hebben. 

De grafiek toont de ontwikkeling in het de hoeveelheid afgegeven scheepafval, uitgesplitst naar 

soort over de periode 2010 – 2019. 

De opgave over 2018 was niet compleet. Omdat dit na publicatie van de cijfers bekend werd bij 

het Havenbedrijf Rotterdam(HbR), zijn de aantallen niet achteraf gecorrigeerd. Vergelijking met 

voorgaande jaren vindt voor 2019 daarom plaats met het jaar 2017.

Conclusie 

In 2019 werd in totaal 397.745 m3 afval ingezameld. Dit is een daling van bijna 14% ten 

opzichte van 2017. Het ingezamelde afval bestond voor grofweg de helft (46%) uit 

ladinggebonden olie-achtige afvalstoffen.

5043 Scheepsafvalstoffen zeevaart (vloeistoffen)
Natuurlijke

hulpbronnen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel

In 2016 is het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ gestart. Dit programma heeft 

als voornaamste doel de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. In een circulaire 

economie bestaat geen afval meer: producten worden efficiënter ontworpen en materialen 

zoveel mogelijk hergebruikt.

Het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) heeft doelen uit dit rijksbrede programma, LAP-doelen 

en Europese doelen verzameld om op het gebied van afval bij te dragen aan de transitie en de 

hoeveelheden vrijkomend afval te verminderen. Het LAP3 loopt van 2017 tot en met 2029. 

Toelichting 

Van de verschillende doelstellingen in het LAP3 volgt MOI de doelstelling om in 2020, 75% van 

het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en de doelstelling van maximaal 100 kilogram 

per inwoner ongescheiden restafval per jaar in te zamelen. In 2025 mag jaarlijks nog maximaal 

30 kilogram per inwoner ongescheiden restafval worden aangeboden. Het onderscheid grof en 

fijn afval is in de nieuwe doelstellingen losgelaten, maar is in deze grafiek nog wel ter 

achtergrondinformatie opgenomen 

Deze indicator richt zich op de ontwikkeling van het scheidingspercentage voor de 

Rijnmondregio over de periode 2009 tot en met 2018. Recentere gegevens zijn nog niet 

beschikbaar in de Afvalmonitor van Rijkswaterstaat. Dit beeld is niet volledig, omdat er geen 

gegevens van de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel bekend zijn bij 

de Afvalmonitor. De lage scheidingspercentages van het huishoudelijk afval van een aantal 

gemeenten, waaronder Rotterdam (hoge afvalproductie in kg. waarvan weinig wordt 

gescheiden), wegen zwaar door in het gemiddelde voor de regio (zie ook indicator 9025). Zie 

indicator 9017 voor een overzicht van de ingezamelde kilo’s per inwoner.

De huidige doelstelling richt zich alleen op het scheidingspercentage voor het totale afval. Voor 

de verschillende gemeenten is het onderscheid in scheiding van afvalsoorten (papier, glas etc) 

nog wel interessant. 

9016 Huishoudelijk afval scheidingspercentage Rijnmond

Conclusie

Het totale scheidingspercentage is in de periode 2009 tot en met 2018 redelijk stabiel 

gebleven. Het scheidingspercentage totaal huishoudelijk afval in de regio Rijnmond lag 

in 2018 op 33%.

Het scheidingspercentage fijn huishoudelijk afval was in 2017 24%; dat van grof 

huishoudelijk afval 63%. De doelstelling voor 2020: 75% van het huishoudelijk afval 

scheiden wordt niet behaald voor de Rijnmond regiogemeenten.

Natuurlijke

hulpbronnen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel

In 2016 is het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ gestart. Dit programma heeft 

als voornaamste doel de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. In een circulaire 

economie bestaat geen afval meer: producten worden efficiënter ontworpen en materialen 

zoveel mogelijk hergebruikt.

Het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) heeft doelen uit dit rijksbrede programma, LAP-doelen 

en Europese doelen verzameld om op het gebied van afval bij te dragen aan de transitie naar 

een circulaire economie en de hoeveelheden vrijkomend afval te verminderen. Het LAP3 loopt 

van 2017 tot en met 2029.

Toelichting 

Van de verschillende doelstellingen in het LAP3 volgt MOI de doelstelling om in 2020, 75% van 

het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en de doelstelling van maximaal 100 kilogram 

per inwoner ongescheiden restafval per jaar in te zamelen. In 2025 mag jaarlijks nog maximaal 

30 kilogram per inwoner ongescheiden restafval worden aangeboden. Er is in de huidige 

doelstellingen geen onderscheid gemaakt in grof en fijn afval. 

Deze indicator toont het verloop van de hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval in het 

Rijnmondgebied over de periode 2008 tot en met 2018. Recentere cijfers zijn nog niet 

beschikbaar in de Afvalmonitor. In de grafiek is een onderverdeling gemaakt in gescheiden en 

ongescheiden afval. Het beeld is niet volledig, aangezien er geen gegevens van de gemeenten 

Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel bekend zijn.

Conclusie 

De totaal gescheiden ingezamelde afvalkilo’s per inwoner nemen de afgelopen vijf jaar gestaag 

toe, de hoeveelheid niet gescheiden afval blijft de afgelopen twee jaar redelijk constant. 

Daardoor stijgt de totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval de laatste 2 jaar weer 

licht, na een gestage daling tussen 2009 en 2016. Het scheidingspercentage is in tien jaar 

(2009-2018) gestegen van 28 naar 33% (zie indicator 9016). 

Beide doelstellingen voor 2020, ‘maximaal 100 kilogram ongescheiden restafval per inwoner 

inzamelen’ en ‘75% van het huishoudelijk afval wordt gescheiden ingezameld’, worden niet 

behaald voor de Rijnmondgemeenten samen, noch door individuele gemeenten (zie 

indicatoren 9025 en 9026).

9017 Huishoudelijk afval gescheiden inzameling Rijnmond
Natuurlijke

hulpbronnen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel

In 2016 is het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ gestart. Dit programma  heeft 

als voornaamste doel de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. In een circulaire 

economie bestaat geen afval meer: producten worden efficiënter ontworpen en materialen 

zoveel mogelijk hergebruikt.

Het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) heeft doelen uit dit rijksbrede programma, LAP-doelen 

en Europese doelen verzameld om op het gebied van afval bij te dragen aan de transitie en de 

hoeveelheden vrijkomend afval te verminderen. Het LAP3 loopt van 2017 tot en met 2029.

Toelichting 

Van de verschillende doelstellingen in het LAP3 volgt MOI de doelstelling om in 2020, 75% van 

het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en de doelstelling van maximaal 100 kilogram 

per inwoner ongescheiden restafval per jaar in te zamelen. In 2025 mag jaarlijks nog maximaal 

30 kilogram per inwoner ongescheiden restafval worden aangeboden. Het onderscheid grof en 

fijn afval is in de nieuwe doelstellingen losgelaten.

Deze indicator geeft het laatst bekende scheidingspercentage per gemeente van de 

Rijnmondregio weer (2018). Dit beeld is niet volledig, er zijn geen gegevens van de gemeenten 

Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel opgenomen in de Afvalmonitor van 

Rijkswaterstaat.

De (gescheiden en ongescheiden) ingezamelde kilo’s per inwoner per gemeente zijn 

opgenomen in indicator 9026. Indicator 9016 toont het verloop van het scheidingspercentage 

over een periode van tien jaar voor de hele regio.

Conclusie

Nog geen enkele gemeente heeft de doelstelling voor 2020, 75% van het huishoudelijk afval 

gescheiden inzamelen, volgens het LAP3 gehaald. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft in 

2018 het hoogste scheidingspercentage gehaald, Rotterdam het laagste. 

9025 Huishoudelijk afval scheidingspercentage gemeente
Natuurlijke

hulpbronnen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen



Beleid/doel

In 2016 is het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ gestart. Het programma heeft 

als voornaamste doel de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. In een circulaire 

economie bestaat geen afval meer: producten worden efficiënter ontworpen en materialen 

zoveel mogelijk hergebruikt.

Het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) heeft doelen uit dit rijksbrede programma, LAP-doelen 

en Europese doelen verzameld om op het gebied van afval bij te dragen aan de transitie naar 

een circulaire economie en de hoeveelheden vrijkomend afval te verminderen. Het LAP3 loopt 

van 2017 tot en met 2029.

Toelichting 

Van de verschillende doelstellingen in het LAP3 volgt MOI de doelstelling om in 2020, 75% van 

het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en de doelstelling van maximaal 100 kilogram 

per inwoner ongescheiden restafval per jaar in te zamelen. In 2025 mag jaarlijks nog maximaal 

30 kilogram per inwoner ongescheiden restafval worden aangeboden. Er is in de huidige 

doelstellingen geen onderscheid gemaakt in grof en fijn afval. 

Deze indicator toont de hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente in het 

Rijnmondgebied voor het laatst beschikbare jaar (2018). De totale hoeveelheid is 

onderverdeeld in ‘gescheiden’ en ‘niet gescheiden’. Het beeld is niet volledig: er zijn geen 

gegevens van de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel bekend bij de 

Afvalmonitor van Rijkswaterstaat.

De gegevens voor de grafiek zijn gesorteerd op ‘niet gescheiden ingezameld’ en toont waar de 

gemeenten staan met betrekking tot de doelstelling ‘maximaal 100 kilo ongescheiden restafval 

in 2020’. Indicator 9025 laat zien hoe de gemeenten er voor staan op de tweede doelstelling: 

75% van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen. In indicator 9017 is de regionale trend 

van het aantal ongescheiden kilogram afval in de regio weergegeven. Indicator 9017 laat de 

regionale trend in de scheidingspercentages zien.

9026 Huishoudelijk afval gescheiden inzameling gemeente
Natuurlijke

hulpbronnen

Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen

Conclusie 

Er is nog geen enkele gemeente die voldoet aan de doelstelling van 2020 van het LAP 3 

(maximaal 100 kilogram per inwoner ongescheiden restafval inzamelen).’Niet gescheiden 

afval’ werd in 2018 het minst ingezameld in de gemeenten Albrandswaard en Lansingerland 

(in beide gemeenten meer dan 200 kg per inwoner). In Vlaardingen werd in 2018 het meest 

‘niet gescheiden afval’ ingezameld (ruim 350 kg per inwoner). 



Beleid/doel 

Veiligheidscultuur gaat over het veiligheidsbewustzijn en het gedrag van medewerkers om 

incidenten te voorkomen. De provincie Zuid-Holland heeft in haar nota vergunningverlening, 

toezicht en handhaving (VTH) 2018-2021 aangegeven dat toezicht op de veiligheidscultuur één 

van de instrumenten is voor het toezicht op provinciale bedrijven. Ook heeft de gemeente 

Rotterdam, de DCMR opdracht gegeven veiligheidscultuur-beoordelingen uit te voeren. In het 

MeerjarenProgramma VTH 2017-2020 van de DCMR is het onderwerp veiligheidscultuur 

opgenomen als focuspunt.

Bij het beoordelen van de veiligheidscultuur gaat het voornamelijk om het vervullen van een 

stimulerende rol, omdat voor cultuur geen wettelijk kader is vastgesteld. 

Toelichting 

Per jaar worden circa 25 Brzo-bedrijven door veiligheidsadviseurs van de DCMR bezocht, 

waarbij interviews worden afgenomen. Deze interviews geven een beeld op hoofdlijnen van de 

fase waarin een bedrijf zich bevindt qua veiligheidscultuur. In de grafiek is het resultaat van de 

beoordelingen gecumuleerd weergegeven. 

Bedrijven die zich in een startende fase bevinden kennen nog geen gestructureerde 

veiligheidscultuur-aanpak, maar zijn doorgaans van plan met een aanpak voor 

veiligheidscultuur te starten. Bedrijven die de startfase achter zich hebben gelaten of al een 

aantal jaren werken aan het verbeteren van de veiligheidscultuur, worden als uitvoerend 

beoordeeld. Bedrijven die al langere tijd met een gestructureerde aanpak werken, aan kritisch 

zelfonderzoek doen en zoeken naar verbeteringen, bevinden zich in de evaluerende fase. 

Wanneer alle Brzo-bedrijven bezocht zijn, start een nieuwe cyclus. Er moeten nog 12 

veiligheidscultuuronderzoeken gedaan worden in 2021, om de eerste volledige ronde te 

voltooien.

Brzo-bedrijven zijn niet alleen gevestigd in het DCMR-werkgebied. Deze grafiek heeft 

betrekking op de Brzo-bedrijven in de provincie Zuid-Holland. De DCMR houdt ook toezicht op 

de risicovolle bedrijven in Zeeland, maar deze zijn niet in de grafiek opgenomen.

2059 Veiligheidscultuur bij BRZO bedrijven
Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’s

Conclusie 

Van de circa 100 Brzo-bedrijven in de provincie Zuid-Holland zijn tot en met 2019, 92 

bedrijven in het kader van de Brzo-inspectie beoordeeld op veiligheidscultuur. Van deze 

bedrijven bevinden zich 34 in de startende, 35 in de uitvoerende en 23 in de evaluerende 

fase. 



Beleid/doel 

Het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) is van toepassing op bedrijven die werken met 

bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Of een bedrijf wel, of niet onder het Brzo-regime 

valt is afhankelijk van de soort en hoeveelheid (gevaarlijke) stof die binnen de inrichting wordt 

opgeslagen.

Het BRZO legt aan deze bedrijven verstrekkende en direct werkende verplichtingen op. Het 

Brzo komt voort uit een Europese richtlijn inzake de risico’s van zware ongevallen (Seveso). 

Seveso III is in Nederland geïmplementeerd in uiteenlopende nationale wet- en regelgeving 

over veiligheid, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet veiligheidsregio’s, de Wet 

milieubeheer en dus het BRZO.

Het doel van het Brzo is de mens en zijn omgeving beter beschermen tegen de gevaren en 

gevolgen van industriële ongevallen.

De DCMR Milieudienst Rijnmond houdt toezicht op de risicovolle bedrijven die vallen onder het 

Brzo in het Rijnmondgebied. Deze worden de Brzo-bedrijven genoemd. In Nederland zijn er 

ongeveer 400 van deze bedrijven; ongeveer een kwart daarvan is gevestigd in het 

Rijnmondgebied.

De DCMR houdt ook toezicht op de risicovolle bedrijven in overig Zuid-Holland en Zeeland.

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2014 werken de inspectiepartners volgens een gezamenlijk 

vastgestelde Landelijke Handhavingsstrategie Brzo. Dit betekent dat geconstateerde 

overtredingen volgens eenzelfde systeem naar ernst ingedeeld worden en voor overtredingen 

van dezelfde zwaarte landelijk dezelfde sanctiemiddelen worden ingezet.

De grafiek toont het aantal en de ernst van het aantal geconstateerde overtredingen in het 

afgelopen jaar, zoals gebleken is tijdens de jaarlijkse Brzo-inspecties in de regio Rijnmond. Dit 

betreffen Brzo-bedrijven in de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, Vlaardingen, Nissewaard 

en Goeree-Overflakkee (in de overige gemeenten van het DCMR werkgebied waren in 2019 

geen actieve Brzo-bedrijven geregistreerd). 

3069 Overtredingen per categorie ernst BRZO bedrijven
Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’s

Conclusie

In 2019 is het aantal geconstateerde overtredingen bij Brzo-bedrijven ten opzichte van 2018 

gestegen van 197 naar 216. In de gemonitorde jaren (2016 tot 2019) is geen van de overtredingen 

ingeschaald als een categorie 1 overtreding (onmiddellijke dreiging).

Van de 95 gecontroleerde bedrijven in 2019 zijn er bij 34 bedrijven geen overtredingen 

geconstateerd.



Beleid/doel 

Het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) is van toepassing op bedrijven die werken met 

bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Of een bedrijf wel, of niet onder het Brzo-regime 

valt is afhankelijk van de soort en hoeveelheid (gevaarlijke) stof die binnen de inrichting wordt 

opgeslagen.

Het BRZO legt aan deze bedrijven verstrekkende en direct werkende verplichtingen op. Het 

Brzo komt voort uit een Europese richtlijn inzake de risico’s van zware ongevallen (Seveso). 

Seveso III is in Nederland geïmplementeerd in uiteenlopende nationale wet- en regelgeving 

over veiligheid, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet veiligheidsregio’s, de Wet 

milieubeheer en dus het BRZO.

Het doel van het Brzo is de mens en zijn omgeving beter beschermen tegen de gevaren en 

gevolgen van industriële ongevallen.

De DCMR Milieudienst Rijnmond houdt toezicht op de risicovolle bedrijven die vallen onder het 

Brzo in het Rijnmondgebied. Deze worden de Brzo-bedrijven genoemd. In Nederland zijn er 

ongeveer 400 van deze bedrijven; ongeveer een kwart daarvan is gevestigd in het 

Rijnmondgebied.

De DCMR houdt ook toezicht op de risicovolle bedrijven in overig Zuid-Holland en Zeeland.

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2014 werken de inspectiepartners volgens een gezamenlijk 

vastgestelde Landelijke Handhavingsstrategie Brzo. Dit betekent dat geconstateerde 

overtredingen volgens eenzelfde systeem naar ernst ingedeeld worden en voor overtredingen 

van dezelfde zwaarte landelijk dezelfde sanctiemiddelen worden ingezet.

De grafiek toont het naleefgedrag van de gecontroleerde Brzo-bedrijven van 2015 tot en met 

2019, zoals die bleek tijdens de jaarlijkse Brzo-inspecties in de regio Rijnmond. Dit betreffen 

Brzo-bedrijven in de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, Vlaardingen, Nissewaard en 

Goeree-Overflakkee (in de overige gemeenten van het DCMR werkgebied waren in 2019 geen 

actieve Brzo-bedrijven geregistreerd). 

3063 Indeling Brzo-bedrijven naar naleefgedrag
Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’s

Overtredingen in categorie 2 (verhoogde dreiging) zijn met 8 % toegenomen ten 

opzichte van 2018. Overtredingen in de categorie 1 (onmiddellijke dreiging) worden 

drie jaar op rij niet geconstateerd. Net zo als in 2018, komen bij 38% van de 

bedrijven alleen overtredingen voor in de lichtste categorie (3: zeer geringe dreiging).

In 2019 zijn er bij de 95 gecontroleerde bedrijven in het Rijnmondgebied, bij 34 

bedrijven geen overtredingen geconstateerd. 

Conclusie

Ten opzichte van 2017 is er een stijging waarneembaar in het percentage bedrijven 

waarbij overtredingen zijn vastgesteld, in 2019 is bij 64% van de Brzo bedrijven minstens 

één overtreding geconstateerd.



Beleid/doel

Het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) legt aan Brzo-bedrijven verstrekkende en direct 

werkende verplichtingen op. Het Brzo komt voort uit een Europese richtlijn inzake de risico’s 

van zware ongevallen (Seveso). Seveso III is in Nederland geïmplementeerd in het Brzo. Het 

Brzo is van toepassing op bedrijven die werken met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke 

stoffen.De Seveso is in Nederland geïmplementeerd in uiteenlopende nationale wet- en 

regelgeving over veiligheid, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet veiligheidsregio’s en 

de Wet milieubeheer. Het doel van het Brzo is de mens en zijn omgeving beter beschermen 

tegen de gevaren en gevolgen van industriële ongevallen.

De DCMR Milieudienst Rijnmond houdt toezicht op de risicovolle bedrijven die vallen onder het 

Brzo in het RIjnmondgebied. Deze worden de Brzo-bedrijven genoemd. In Nederland zijn er 

ongeveer 400 van deze bedrijven; ongeveer een kwart daarvan is gevestigd in het 

Rijnmondgebied. De DCMR houdt ook toezicht op de risicovolle bedrijven in overig Zuid-

Holland en Zeeland.

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2014 werken de inspectiepartners volgens een gezamenlijk 

vastgestelde Landelijke Handhavingsstrategie Brzo. Dit betekent dat geconstateerde 

overtredingen volgens eenzelfde systeem naar ernst ingedeeld worden en voor overtredingen 

van dezelfde zwaarte landelijk dezelfde sanctiemiddelen worden ingezet.

De grafiek toont de stand van zaken van de opvolging op de in 2019 geconstateerde 

overtredingen in de regio Rijnmond op de peildatum 1 maart 2020. 

De gecontroleerde Brzo-bedrijven zijn gevestigd in de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, 

Vlaardingen, Nissewaard en Goeree-Overflakkee (in de overige gemeenten van het DCMR 

werkgebied waren in 2019 geen actieve Brzo-bedrijven geregistreerd). 

Conclusie

In 2019 zijn in totaal 216 overtredingen geconstateerd. Op peildatum 1 maart 2020 was bij 3% 

van de bedrijven (7) nog geen handhavingstraject gestart.

Op dezelfde peildatum waren 116 overtredingen opgeheven (49%) en was voor 93 

overtredingen (43%) het handhavingstraject al wel gestart, maar nog niet afgerond.

3068 Status opvolging overtredingen Brzo bedrijven
Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’s



Beleid/doel

Het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) is van toepassing op bedrijven die werken met 

bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Of een bedrijf wel, of niet onder het Brzo-regime 

valt is afhankelijk van de soort en hoeveelheid (gevaarlijke) stof die binnen de inrichting wordt 

opgeslagen.

Het BRZO legt aan deze bedrijven verstrekkende en direct werkende verplichtingen op. Het 

Brzo komt voort uit een Europese richtlijn inzake de risico’s van zware ongevallen (Seveso). 

Seveso III is in Nederland geïmplementeerd in uiteenlopende nationale wet- en regelgeving 

over veiligheid, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet veiligheidsregio’s, de Wet 

milieubeheer en dus het BRZO.

Het doel van het Brzo is de mens en zijn omgeving beter beschermen tegen de gevaren en 

gevolgen van industriële ongevallen.

De DCMR Milieudienst Rijnmond houdt toezicht op de risicovolle bedrijven die vallen onder het 

Brzo in het Rijnmondgebied. Deze worden de Brzo-bedrijven genoemd. In Nederland zijn er 

ongeveer 400 van deze bedrijven; ongeveer een kwart daarvan is gevestigd in het 

Rijnmondgebied.

De DCMR houdt ook toezicht op de risicovolle bedrijven in overig Zuid-Holland en Zeeland.

Toelichting 

De grafiek toont de verdeling van de Brzo-bedrijven in de regio Rijnmond over de verschillende 

branches. De Brzo-bedrijven zijn gevestigd in de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, 

Vlaardingen, Nissewaard en Goeree-Overflakkee (in de overige gemeenten van het DCMR 

werkgebied waren in 2019 geen actieve Brzo-bedrijven geregistreerd). Er zijn in 2019 in totaal 

95 Brzo-bedrijven die in het DCMR gebied gevestigd zijn. 

Conclusie

Het grootste deel (53%) van de Brzo-bedrijven in de regio Rijnmond valt onder de bedrijfstak 

handel en distributie, gevolgd door de bulkchemie (28%) conform de indeling van het GIR 

(Gemeenschappelijke inspectieruimte). Deze bedrijven vallen binnen de branche indeling die 

de DCMR hanteert voornamelijk in branches tank- op en overslag, chemie en raffinaderijen.

In totaal zijn er in 2019 34 bedrijven (van de 95) waar geen overtredingen zijn geconstateerd.

3070 Brzo-bedrijven naar bedrijfstak 
Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’s



Beleid/doel 

Sinds 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht. Ook geldt er sinds 

2004 de Regeling externe veiligheid (Revi). Deze regeling strekt tot uitvoering van het Bevi. Het 

Bevi heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te 

garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Het Bevi verplicht gemeenten en provincies om gevoelige objecten en risicovolle bedrijven op 

een veilige afstand van elkaar te houden. Het Bevi beperkt ook het totale aantal aanwezige 

personen in de directe omgeving van een risicovol bedrijf.  De normen in het besluit zijn 

gebaseerd op een kansenbenadering, de kans om te overlijden als direct gevolg van een 

ongeval met gevaarlijke stoffen.

Toelichting 

Uit de kaart blijkt waar de risicocontouren (ofwel plaatsgebonden risico) en het toetsingsgebied 

van het groepsrisico loopt van de Bevi-bedrijven in de Rijnmondregio zoals die gelden in 2019. 

Bij een omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit dient het bevoegd gezag hier 

rekening mee te houden.

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft aan hoe groot in de omgeving de overlijdenskans is door 

een ongeval met gevaarlijke stoffen: binnen de contour is het risico groter, buiten de contour is 

het risico kleiner. De kaart toont de risicocontouren PR10-6/jr: dit betekent de kans dat er 

daadwerkelijk een zwaar ongeval plaatsvindt 1 op een miljoen is. Binnen deze (rode) zones is 

de ontwikkeling van kwetsbare functies (zoals woningbouw, kinderdagverblijven, en scholen) 

uitgesloten. 

Het groepsrisico (GR) gaat over de kans dat een groep personen overlijdt als gevolg van een 

ongeval met gevaarlijke stoffen). Voor het GR bestaat geen norm, maar een oriënterende 

waarde. Het bevoegd gezag moet rekening houden met deze oriënterende waarde, maar mag 

daar gemotiveerd van afwijken. Op de kaart zijn met oranje de gebieden aangeven waarin het 

GR bepaald moet worden (en verantwoord) bij het vergunnen van bedrijfsactiviteiten, of 

waaraan getoetst moet worden bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen.

2004 Externe veiligheid bedrijven
Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’s

Conclusie

In totaal beslaat het GR-toetsingsgebied van bedrijven in de regio in 2019 ongeveer 23.807 

ha (19,4% van het werkgebied van de DCMR). Daarvan valt 7.597 ha (6,2%) binnen de 10-6 

contouren; binnen deze rode zones zijn ontwikkelingen als woningbouw uitgesloten.



Beleid/doel 

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen is een risicovolle aangelegenheid. Om gevaarlijke stoffen 

te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen. Hiervoor is een basisnet 

ontwikkeld. Dit is een landelijks aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

via hoofdwegen (snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen. De 

wetgeving hierover staat in de Regeling Basisnet.

Het Basisnet heeft als doel een evenwicht voor de lange termijn te creëren tussen de belangen 

van het vervoer van gevaarlijke stoffen, de bebouwde omgeving en de veiligheid van mensen 

die wonen of verblijven dicht in de buurt van de infrastructuur waar dit vervoer plaatsvindt. Het 

Basisnet stelt verder regels aan het vaststellen en beheersen van de risico's voor het vervoer 

van gevaarlijke stoffen (vervoerskant).

Naast het Basisnet is er voor ruimtelijke ordening in relatie tot transport van gevaarlijke stoffen 

het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Dit besluit is gebaseerd op de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet milieubeheer. Wetgeving en beleid op het gebied van 

externe veiligheid (EV) is gebaseerd op een kansenbenadering; de kans om te overlijden als 

direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Als norm hanteert men daarbij het 

plaatsgebonden risico met de kans van 1 op een miljoen per jaar (PR10-6/jr). 

Toelichting 

In het Basisnet zijn de omvang en het risico van het transport van gevaarlijke stoffen over de 

belangrijkste transportroutes over weg, spoor en (binnen)water in kaart gebracht. Voor het 

transport van gevaarlijke stoffen door (ondergrondse) leidingen is geen Basisnet opgesteld, 

deze komen uit het  Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS).

De kaart toont de PR10-6-contouren langs aangewezen transportroutes (weg, spoor, water en 

de hogedruk-aardgasleidingen) in het Rijnmondgebied. Binnen die contouren zijn geen 

kwetsbare objecten zoals woningbouw, kinderdagverblijven, en scholen toegestaan. Op de 

kaart is in oranje aangegeven in welke gebieden bij ruimtelijke ontwikkelingen getoetst moeten 

worden aan het groepsrisico. 

2006 Externe veiligheid transport
Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’s

Conclusie

De oppervlakte van het groepsrisicotoetsingsgebied van transport van gevaarlijke stoffen binnen 

het Rijnmondgebied was in 2019, 22.663 ha (18,43%). Binnen dit gebied moet het bevoegd 

gezag het groepsrisico verantwoorden (afwegen van de veiligheid versus economische, 

ruimtelijke en politieke belangen). Op 3.911 ha (3,2%) zijn ruimtelijke ontwikkelingen op grond 

van het Bevt uitgesloten.



Beleid/doel 

Sinds 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht. Ook geldt er sinds 

2004 de Regeling externe veiligheid (Revi). Deze regeling strekt tot uitvoering van het Bevi. Het 

Bevi heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te 

garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Het Bevi verplicht gemeenten en provincies om gevoelige objecten en risicovolle bedrijven op 

een veilige afstand van elkaar te houden. Het Bevi beperkt ook het totale aantal aanwezige 

personen in de directe omgeving van een risicovol bedrijf. 

De normen in het besluit zijn gebaseerd op een kansenbenadering, de kans om te overlijden 

als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen

Toelichting 

Bij een omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit rond een dergelijk bedrijf moet het 

bevoegd gezag rekening houden met veiligheidsafstanden ter bescherming van individuen 

(plaatsgebonden risico) en groepen personen (groepsrisico). Het gaat hier niet om de eigen 

werknemers van het bedrijf.

De kaart toont de risicocontouren PR10-6/jr (kans dat er een zwaar ongeval plaatsvindt 1 op 

een miljoen is) en het GR-toetsingsgebied van bedrijven en transportroutes in het 

Rijnmondgebied. Binnen de risicocontouren PR10-6/jr (rode zones) is de ontwikkeling van 

kwetsbare functies (zoals woningbouw, kinderdagverblijven, scholen) uitgesloten. Binnen het 

GR-toetsingsgebied (oranje/gele zones) dient het bevoegd gezag rekening te houden met het 

groepsrisico (GR, de kans dat een groep personen overlijdt als gevolg van een ongeval met 

gevaarlijke stoffen). Voor het GR bestaat geen norm, maar een oriënterende waarde. Het 

bevoegd gezag moet rekening houden met deze oriënterende waarde, maar mag daar 

gemotiveerd van afwijken. 

Waar de kleur op de kaart donkerder is, liggen de transport- en bedrijvencontour over elkaar.

5030 Milieusignaalkaart externe veiligheid
Externe 

veiligheid
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Conclusie

In 2019 viel 8,3% van het oppervlak van het Rijnmondgebied binnen een PR10-6/jr

risicocontour van een inrichting of transportroute (rode zone). 31,0% van het oppervlak van het 

Rijnmondgebied is GR-toetsingsgebied (oranje/gele zone). 



Beleid/doel 

In de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten 

op het gebied van volksgezondheid vastgelegd. Eén van de taken van gemeenten is het 

verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de lokale bevolking. Groen en recreatie 

hebben een positieve invloed op de gezondheid. Het beleid is erop gericht om de hoeveelheid 

groen te vergroten en de kwaliteit van het buurtgroen en speelplekken te versterken.

Toelichting 

De grafiek laat de ontwikkeling zien in het percentage mensen dat de buurt geschikt vindt voor 

kinderen in het jaar 2018. De gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor kinderen van 

de GGD Rotterdam-Rijnmond. Deze monitor wordt elke vier jaar uitgevoerd. In indicator 7007 is 

van het recentste jaar per gemeente weergegeven hoe groot het percentage bewoners is dat 

de buurt geschikt vindt voor kinderen. 

Conclusie

In 2018 is het aantal bewoners dat de buurt geschikt vindt voor kinderen licht afgenomen. In 

2014 vond 86% van de bewoners de buurt geschikt voor kinderen. In 2018 was dit 85%.

9046 Trend tevredenheid kindvriendelijkheid
Woning & 

Woonomgeving

Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’s



Beleid/doel 

In de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten 

op het gebied van volksgezondheid vastgelegd. Eén van de taken van gemeenten is het 

verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de lokale bevolking. Groen en recreatie 

hebben een positieve invloed op de gezondheid. Het beleid is erop gericht om de hoeveelheid 

groen te vergroten en de kwaliteit van het buurtgroen en speelplekken te versterken.

Toelichting 

De grafiek laat de per gemeente het percentage mensen zien dat de buurt geschikt vindt voor 

kinderen in het jaar 2018. De gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor kinderen van 

de GGD Rotterdam-Rijnmond. Indicator 9046 weergeeft de ontwikkeling in het aantal bewoners 

in het Rijnmondgebied dat de buurt geschikt vindt voor kinderen.

Conclusie

In Lansingerland vinden de meeste mensen dat de buurt geschikt is voor kinderen. In de 

gemeente Rotterdam vinden de minste mensen dat de buurt geschikt is voor kinderen. Dit kan 

als reden hebben dat er in Lansingerland meer ruimte is voor kinderen en kinderspeelplaatsen, 

dan in het dicht bevolkte Rotterdam. 

7007 Tevredenheid kindvriendelijkheid buurt
Woonomgeving & 

openbare ruimte
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Beleid/doel 

Het rijksbrede programma Circulaire Economie heeft als voornaamste doel de transitie naar 

een circulaire economie te bevorderen. Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) heeft doelen uit 

dit rijksbrede programma, LAP-doelen en Europese doelen verzameld om op het gebied van 

afval bij te dragen aan de transitie en de hoeveelheden vrijkomend afval te verminderen. Het 

LAP3 loopt van 2017 tot en met 2029. Van de verschillende doelstellingen in het LAP3 volgen 

we in MOI de doelstelling om in 2020, 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te 

zamelen en de doelstelling van maximaal 100 kilogram per inwoner ongescheiden restafval per 

jaar. In 2025 mag jaarlijks nog maximaal 30 kilogram per inwoner ongescheiden restafval 

worden aangeboden. Het onderscheid tussen grof en fijn afval is in de nieuwe doelstellingen 

losgelaten. 

Toelichting 

Bij de gescheiden inzameling van afval speelt de mate van verstedelijking een duidelijke rol. Uit 

ervaringscijfers blijkt dat in wijken met een hoge stedelijkheidsklasse het afval minder goed 

gescheiden aangeleverd wordt. Het CBS bepaalt de stedelijkheidsklasse aan de hand van de 

hoeveelheid adressen in een postcode. De grafiek toont het percentage inwoners per 

stedelijkheidsklasse uitgesplitst per gemeente in het Rijnmondgebied. In de tabel hieronder is 

per gemeente aangegeven in welke stedelijkheidsklasse het zwaartepunt ligt in 2019.

Conclusie 

Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen zijn de gemeenten met de meeste inwoners in de klasse 

‘zeer sterk verstedelijkt’. Bij Nissewaard ligt het zwaartepunt weliswaar in deze categorie, maar 

is het percentage aanmerkelijk lager dan in de hiervoor genoemde gemeenten. Westvoorne, 

Goeree-Overflakkee en Brielle zijn het minst stedelijk. Dit heeft tot gevolg dat ook de 

scheidingspercentages in de gemeenten Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen lager zijn dan in 

andere gemeenten (zie indicator 9016).

2037 Stedelijkheidsklasse
Woonomgeving & 
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Beleid/doel

Geluid, geur en stof dringen vanuit diverse bronnen onze leefomgeving binnen. Overmatige 

belasting van geluid, geur of stof kan leiden tot hinder en overlast. Deze hinder kan door 

burgers worden gemeld bij de DCMR. Veel van deze meldingen worden door bedrijven 

veroorzaakt. De wetgeving met betrekking tot geluid, geur en stof is voor vergunningplichtige

bedrijven verankerd in vergunningvoorschriften. Voor de niet vergunningplichtige bedrijven is 

dit geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De wet- en regelgeving is erop gericht de 

hinder zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. 

Toelichting 

De grafiek laat het totaal aantal klachten per jaar zien, uitgesplitst naar de categorieën geur, 

geluid en stof en overig. 

Conclusie 

In 2019 zijn er bij de meldkamer van de DCMR in totaal 83.590 milieuklachten geregistreerd. 

Dat is een stijging van 32.704 meldingen ten opzichte van 2018 (een stijging van 39%). Er is in 

2019 een sterke stijging waarneembaar in de categorie geluid en een kleine stijging in de 

categorie stof en overig. Het aantal klachten vallend in de categorie geluid is in 2019 met 43% 

toegenomen ten opzichte van 2018. Deze stijging wordt bijna volledig veroorzaakt door 

vliegverkeer (zie indicator 3003). In de categorie geur is een lichte daling waarneembaar.

3085 Klachten over geluid, geur en overig
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Beleid/doel 

In de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten 

op het gebied van volksgezondheid vastgelegd. Eén van de taken van gemeenten is het 

verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de lokale bevolking. Groen en recreatie 

hebben een positieve invloed op de gezondheid. Het beleid is erop gericht om de hoeveelheid 

groen te vergroten en de kwaliteit van het buurtgroen te versterken.

Toelichting 

In de Gezondheidsmonitor van de GGD Rotterdam-Rijnmond is, als onderdeel van het 

onderzoek naar de leefomgeving, onderzocht hoe de bewoners de hoeveelheid en de kwaliteit 

van het groen in de buurt beleven. Dit onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd. In deze 

indicator is de uitkomst op de vraag over hoeveelheid buurtgroen uitgewerkt. De grafiek toont 

de ontwikkeling in het percentage van de inwoners dat aangeeft tevreden te zijn over de 

hoeveelheid buurtgroen in de woonomgeving uitgesplitst naar leeftijdscategorie. Deze 

leeftijdscategorieën bestaan uit ‘’19 t/m 64 jaar’’ en ‘’65 jaar en ouder’’. In indicator 7005 is van 

het recentste jaar per gemeente weergegeven hoe groot het percentage bewoners is dat 

tevreden is met de hoeveelheid buurtgroen.

Conclusie 

Het aantal bewoners dat tevreden is over de hoeveelheid groen is in 2016 zowel in de 

leeftijdscategorie 19 t/m 64 jaar, als 65 jaar en ouder toegenomen ten opzichte van 2012. Van 

de bewoners in de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder is 80% van de mensen tevreden over de 

hoeveelheid groen. In de leeftijdscategorie 19 t/m 64 jaar is dit 67%. 

9048 Trend tevredenheid hoeveelheid buurtgroen
Woonomgeving & 

openbare ruimte
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Beleid/doel 

In de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten 

op het gebied van volksgezondheid vastgelegd. Eén van de taken van gemeenten is het 

werven van inzicht in de gezondheidssituatie van de lokale bevolking. Groen en recreatie 

hebben een positieve invloed op de gezondheid. Het beleid is erop gericht om de hoeveelheid 

groen te vergroten en de kwaliteit van het buurtgroen te versterken.

Toelichting 

In de Gezondheidsmonitor van de GGD Rotterdam-Rijnmond van is, als onderdeel van het 

onderzoek naar de leefomgeving, onderzocht hoe de bewoners de hoeveelheid en de kwaliteit 

van het groen in de buurt beleven. Dit onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd. In deze 

indicator is de uitkomst op de vraag over hoeveelheid buurtgroen uitgewerkt. De grafiek toont 

het meest recente percentage van de inwoners dat aangeeft tevreden te zijn over de 

hoeveelheid buurtgroen in de woonomgeving uitgesplitst naar gemeente. In indicator 9048 is 

de ontwikkeling in het percentage bewoners dat tevreden is met de hoeveelheid buurtgroen in 

de regio weergegeven.

Conclusie 

In Westvoorne zijn mensen het meest tevreden met de hoeveelheid buurtgroen. In Rotterdam 

zijn mensen het minst tevreden met de hoeveelheid. Dit kan als reden hebben dat in 

Westvoorne meer ruimte is voor buurtgroen dan in Rotterdam. 

7005 Tevredenheid hoeveelheid buurtgroen
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Beleid/doel 

In de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten 

op het gebied van volksgezondheid vastgelegd. Eén van de taken van gemeenten is het 

verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de lokale bevolking. Groen en recreatie 

hebben een positieve invloed op de gezondheid. Het beleid is erop gericht om de hoeveelheid 

groen te vergroten en de kwaliteit van het buurtgroen te versterken.

Toelichting 

In de Gezondheidsmonitor van de GGD Rotterdam-Rijnmond is, als onderdeel van het 

onderzoek naar de leefomgeving, onderzocht hoe de bewoners de hoeveelheid en de kwaliteit 

van het groen in de buurt beleven. Dit onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd. In deze 

indicator is de uitkomst op de vraag over de kwaliteit van het buurtgroen uitgewerkt. De grafiek 

toont de ontwikkeling in de groenwaardering van bewoners in verschillende leeftijdsklassen. De 

leeftijdsklassen bij deze indicator zijn ‘’65 jaar en ouder’’ en ‘’19 t/m 64 jaar’’. In indicator 7006 

is van het recentste jaar per gemeente weergegeven hoe groot het percentage bewoners is dat 

tevreden is met de kwaliteit van het buurtgroen. 

Conclusie 

In 2016 is het aantal mensen dat tevreden is over de kwaliteit van het buurtgroen in voor beide 

leeftijdscategorieën toegenomen ten opzichte van 2012. Alleen het aantal mensen dat de 

kwaliteit beoordeeld met een voldoende in de leeftijdscategorie 19 t/m 64 jaar is licht 

afgenomen van 82% naar 81%. Hier staat wel tegenover dat het aantal mensen in deze 

leeftijdscategorie dat het buurtgroen als ruim voldoende waardeert is gestegen van 42% naar 

48%. Mensen in de leeftijdscategorie 19 t/m 64 jaar zijn over het algemeen iets minder 

tevreden met de kwaliteit van het buurtgroen dan mensen in de leeftijdscategorie 65 jaar en 

ouder.

9047 Trend tevredenheid kwaliteit buurtgroen
Woonomgeving & 
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Beleid/doel 

In de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten 

op het gebied van volksgezondheid vastgelegd. Eén van de taken van gemeenten is het 

verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de lokale bevolking. Groen en recreatie 

hebben een positieve invloed op de gezondheid. Het beleid is erop gericht om de hoeveelheid 

groen te vergroten en de kwaliteit van het buurtgroen te versterken.

Toelichting 

In de Gezondheidsmonitor van de GGD Rotterdam-Rijnmond is, als onderdeel van het 

onderzoek naar de leefomgeving, onderzocht hoe de bewoners de hoeveelheid en de kwaliteit 

van het groen in de buurt beleven. Dit onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd. In deze 

indicator is de uitkomst op de vraag over de kwaliteit van het buurtgroen uitgewerkt. De grafiek 

toont het percentage inwoners dat de kwaliteit van het buurtgroen met een voldoende 

waardeert. In indicator 9047 is de ontwikkeling in het aantal mensen dat tevreden is over de 

kwaliteit van het buurtgroen weergegeven.

Conclusie 

In Westvoorne en Barendrecht zijn de mensen het meest tevreden over de kwaliteit van het 

groen. In Schiedam zijn mensen het minst tevreden over de kwaliteit van het groen. Deze 

steden verschillen van een 9,5 (Westvoorne en Barendrecht) tot een 7,8 (Schiedam). 

7006 Tevredenheid kwaliteit buurtgroen
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Beleid/doel

N.v.t.

Toelichting 

In 2017 is er door NBTC-NIPO Research in opdracht van de provincie Zuid-Holland een 

bezoekersonderzoek gedaan in de natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. In dit 

onderzoek is onder andere het aantal bezoekers, het aantal bezoeken en de waardering van 

de bezoekers onderzocht. Deze indicator toont het aantal bezoeken per jaar. In indicator 7012 

en 7009 zijn de waardering en het aantal bezoekers weergegeven.

De kaart laat het aantal miljoen bezoeken per recreatiegebied zien. Soms hebben de cijfers 

betrekking op één specifiek gebied en soms op meerdere gebieden. De locatie van de 

recreatiegebieden dient ter indicatie en komt niet altijd exact overeen met de werkelijkheid.

Conclusie

De groengebieden tussen Rotterdam en Delft en de groengebieden ten noorden van 

Rotterdam worden met 2,5 – 3 en 2 – 2,5 miljoen bezoeken het best bezocht. 

7025 Bezoeken recreatiegebieden
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Beleid/doel 

N.v.t.

Toelichting 

In 2017 is er door NBTC-NIPO Research in opdracht van de provincie Zuid-Holland een 

bezoekersonderzoek gedaan in de natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. In dit 

onderzoek is onder andere het aantal bezoekers, het aantal bezoeken en de waardering van 

de bezoekers onderzocht. Deze indicator toont het aantal bezoekers. In indicator 7012 en 7025 

zijn de waardering en het aantal bezoeken weergegeven.

De kaart laat het aantal unieke bezoekers per recreatiegebied zien. Soms hebben de cijfers 

betrekking op één specifiek gebied en soms op meerdere gebieden. De locatie van de 

recreatiegebieden dient ter indicatie en komt niet altijd exact overeen met de werkelijkheid.

Conclusie

Brouwersdam en  Grevelingezijde en de groengebieden tussen Rotterdam en Delft worden met 

respectievelijk 654.000 en 481.000 bezoekers het best bezocht. Hellegatsplaten en 

Ventjagersplaten, Scheelhoek en Kiekgat en Tiendgorzen, Korendijkse slikken, 

Beningenslikken worden met 42.000, 71.000 en 31.000 het minst bezocht.

7009 Bezoekersaantallen recreatiegebieden
Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’sRecreatie



Beleid/doel 

N.v.t.

Toelichting 

In 2017 is er door NBTC-NIPO Research in opdracht van de provincie Zuid-Holland een 

bezoekersonderzoek gedaan in de natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. In dit 

onderzoek is onder andere het aantal bezoekers, het aantal bezoeken en de waardering van 

de bezoekers onderzocht. Deze indicator toont de waardering. In indicator 7009 en 7025 zijn 

het aantal bezoekers en het aantal bezoeken weergegeven.

De kaart laat de waardering, uitgedrukt als rapportcijfer, per recreatiegebied zien. Soms 

hebben de cijfers betrekking op één specifiek gebied en soms op meerdere gebieden. De 

locatie van de recreatiegebieden dient ter indicatie en komt niet altijd exact overeen met de 

werkelijkheid.

Conclusie

Voor alle recreatiegebieden ligt de waardering boven de 7,5. De waardering van de 

verschillende recreatiegebieden is vergelijkbaar. 

7012 Waardering recreatiegebieden
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Beleid/doel 

De regionale economische groei wordt berekend met behulp van het bruto binnenlands product 

(bbp). 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een landelijke overheidsdienst die is belast met 

tellingen en statistisch onderzoek. Zij publiceren cijfers over de wijzigingen van het bruto 

binnenlands product. Het bbp is de totale toegevoegde waarde van alle in een land 

geproduceerde finale goederen en diensten. De groei of de krimp van de economie wordt door 

middel van het bbp inzichtelijk gemaakt.

De overheid kan door haar beleid invloed uitoefenen op het bbp (door bijvoorbeeld 

investeringen).

Toelichting 

De grafiek laat de economische groei zien van de jaren 2010 tot en met 2020.

De grafiek toont de cijfers voor heel Nederland, de provincie Zuid-Holland en de regio 

Rijnmond. De bron van de cijfers is het CBS. Ten tijde van het ophalen van de cijfers zijn de 

gegevens van de jaren 2018 en 2019 nog niet definitief vastgesteld. In de cijfers zijn alle 

Rijnmondgemeente meegenomen exclusief de gemeente Goeree Overflakkee.

Conclusie 

De cijfers van het CBS laten in 2019 in zowel Nederland, Zuid-Holland en Rijnmond een daling 

van de groei zien ten opzichte van 2018. Deze lagere groei hangt voornamelijk op nationaal 

niveau samen met de internationale economische ontwikkelingen, de Nederlandse uitvoer 

neemt hierdoor minder sterk toe.

Ten opzichte van het bbp van Nederland in 2019 (1,8%) scoort de Rijnmondregio lager, 

namelijk 1,5%. Een mogelijke verklaring hiervoor is het werkloosheidpercentage in de regio 

Rijnmond, deze is relatief gezien hoog in vergelijking met andere regio’s in Nederland.

1095 Regionale economische groei
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Beleid/doel

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

publiceert ieder jaar de rapportage regionale bevolkings- en huishoudensprognose.

Uit de regionale bevolkingsprognose blijkt dat in de komende decennia de meeste gemeenten 

te maken krijgen met bevolkingsgroei en dan vooral de grote steden en de randgemeenten.

In Rotterdam wordt er een toename van de bevolkingsgroei met 15% verwacht tussen 2018 en 

2035.

Dit soort informatie is van belang voor besluitvorming in beleidsdomeinen als wonen, werken, 

zorg en onderwijs. De afzonderlijke Rijnmondgemeenten gebruiken bovenstaande informatie 

voor het opstellen van hun beleid.

Toelichting 

In de grafiek is de ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal huishoudens in de 

gemeenten in de regio Rijnmond weergegeven: in 2019 waren dat Albrandswaard, 

Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan 

den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, 

Vlaardingen en Westvoorne.

De peildatum is 1 januari van het genoemde jaar. De cijfers zijn afkomstig van het CBS.

Zowel inwoners als huishoudens zijn van belang voor de belasting van de leefomgeving. Zo 

produceren meer inwoners meer afval en inwoners die samen een huishouden vormen, 

verbruiken minder energie per persoon. 

Conclusie 

De grafiek laat zien dat de bevolking in de regio gestaag toeneemt. Per 1 januari 2019 heeft het 

Rijnmond gebied 1,31 miljoen inwoners, verdeeld over ruim 619.000 huishoudens. Het 

gemiddeld aantal personen per huishouden vertoont in de jaren 2010 – 2019 een heel licht 

dalende tendens en lag in 2019 op 2,12. In 2010 lag het gemiddeld aantal personen per 

huishouden op 2,14. 

8016 Aantal inwoners en huishoudens
Economische structuur

& bereikbaarheid
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Beleid/doel 

In 2011 is het programma Beter Benutten door de rijksoverheid opgesteld. Door middel van het 

inpassen van maatregelen wil de overheid bestaande wegen en infrastructuur slimmer 

gebruiken en de bereikbaarheid hierbij verbeteren. Dit programma is met positieve resultaten 

beëindigd in 2018.

Naast het afgeronde programma Beter Benutten is in 2008 is de Verkeersonderneming 

opgericht door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, gemeente 

Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam. Het doel van 

deze onderneming is het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam. Dit gebeurt 

door middel van praktische, meetbare maatregelen, per regio op maat gemaakt. 

Toelichting 

Filezwaarte is de lengte maal de duur van de file. De belangrijkste fileveroorzaker is hoge 

intensiteit (spitsfiles), gevolgd door ongevallen en incidenten.

Uit landelijke gegevens van de ANWB blijkt dat de filezwaarte op de Nederlandse wegen in 

2019 met 17 procent is gestegen ten opzichte van 2018. Deze filezwaarte nam niet alleen 

tijdens de spitsuren toe maar ook overdag is de filezwaarte toegenomen.

De grafiek toont de filezwaarte op de vier belangrijke rijkswegtrajecten in de Rijnmondregio 

waar regelmatig files staan. De gegevens zijn afkomstig van Rijkswaterstaat.

Conclusie

Ten opzichte van 2018 is de filezwaarte op het traject A16 Breda-Rotterdam Terbregseplein

met 22% toegenomen. Tijdens de ochtendspits is de A16 richting Rotterdam één van de tien 

grootste knelpunten uit de file top 10 in Nederland.

Op het traject A20 Gouda-Hoek van Hollland is de filezwaarte tussen 2018 en 2019 redelijk 

constant gebleven (toename van 0,6%).

Op het traject A20 Hoek van Holland-Gouda (Terbregseplein) is de filezwaarte de afgelopen 

jaren fors toegenomen, maar tussen 2018 en 2019 met 1% gedaald. 

2044 Filezwaarte
Economische structuur

& bereikbaarheid

Thema’s

Op de A13 Rijswijk-Rotterdam Kleinpolderplein is met de opening van de A4 Midden-

Delfland in 2016 de filezwaarte tijdelijk stevig gedaald (met 35%). Sindsdien neemt de 

filezwaarte op dit traject weer geleidelijk toe, hoewel het niveau van rond 2010 nog 

lang niet bereikt is. Tussen 2018 en 2019 nam de filezwaarte met 10% af.

Bereikbaarheid



Beleid/doel 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft, samen met provincies, 

metropoolregio’s, vervoerders en ProRail, gewerkt aan een toekomstbeeld openbaar vervoer 

2040. Dit toekomstbeeld geeft richting aan het beleid van de overheid en de uitvoering hiervan 

samen met partners.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is opdrachtgever van het regionale en 

stedelijke openbaar vervoer in de 23 gemeenten van de metropoolregio. Hiervoor verleent de 

MRDH concessies aan vervoerbedrijven en verstrekt zij subsidies voor de exploitatie van het 

openbaar vervoer. Het gaat om openbaar vervoer per bus, tram en metro. De trein valt onder 

de verantwoordelijkheid van het Rijk.

Toelichting 

In de Rijnmondregio wordt het OV verzorgd door RET (bus, tram en metro), EBS (bus) en NS 

(trein). Op het eiland Goeree Overflakkee verzorgt Conexxion het OV. In de grafiek zijn de 

reizigerskilometers van de vervoerders RET en EBS weergegeven (concessiegebied Voorne-

Putten & Rozenburg in de regio Rijnmond per vervoerssoort ). Onder reizigerskilometers wordt 

verstaan: het gebruik door reizigers van openbaar vervoer, gemeten in kilometers. 

De afgelegde reizigerskilometers in het OV zijn exclusief de gemeente Goeree-Overflakkee. De 

provincie Zuid-Holland is hier concessieverlener en de cijfers van Goeree-Overflakkee worden 

gecombineerd bijgehouden met die van de Hoekse Waard, dat niet tot de Rijnmondregio 

behoort. Cijfers van het treinverkeer zijn niet meegenomen in deze indicator.

Conclusie 

In 2017 is een stijging van de reizigerskilometers in busvervoer af te lezen in de grafiek. Deze 

is ontstaan doordat in 2017 de ombouw van de Hoekse Lijn startte, van treinrails naar 

metrorails. Het vervoer heeft hierdoor tijdelijk per bus plaatsgevonden.

De reizigerskilometers van de metro stijgen de laatste jaren gestaag. In 2019 zijn de 

reizigerskilometers per metro ten opzichte van 2018 gestegen met 4,8%. Deze stijging is te 

verklaren door de ingebruikname van de metrolijn (Hoekse Lijn) eind september 2019.

Het aantal tramreizigers loopt langzaam verder terug. Het tramnetwerk heeft last van de vele 

werkzaamheden aan de infrastructuur in de stad Rotterdam.

4021 Afgelegde reizigers kilometers openbaar vervoer
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Cijfers 3009 Uitstoot koolwaterstoffen Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

Kiloton

 Industrie

2010 10,8

2011 10,6

2012 10,7

2013 10,1

2014 9,52

2015 10,01

2016 8,29

2017 7,64

2018 6,98

2019 6,68



Cijfers 4001 Uitstoot verzurende stoffen Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

 SO  NO  NH  en HCI

2010 472 295 2

2011 461 308 2

2012 486 276 3

2013 398 282 3

2014 387 262 4

2015 428 261 4

2016 408 256 4

2017 386 243 4

2018 319 228 4

2019 287 231 4



Cijfers 4002 Uitstoot carcinogene koolwaterstoffen Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator



Cijfers 1088 NOx uitstoot Rijnmond bijdrage aan sectoren Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

Nox Rijnmond [g/sec]

Percentage

 Industrie 403,2 39%

 Binnenvaart 73,0 7%

 Zeevaart 324,8 32%

 Wegverkeer 126,3 12%

 Overig 99,8 10%



7017 Luchtkwaliteit stikstofdioxide Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator



7018 Luchtkwaliteit fijnstof PM10 Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator



7019 Luchtkwaliteit fijnstof PM2,5 Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator



7020 Luchtkwaliteit elementaire koolstof (roet) Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator



Cijfers 3082 Smog Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

 Matig  Ernstig

a b

2010 20 0

2011 51 0

2012 25 0

2013 26 0

2014 18 0

2015 21 3

2016 3 0

2017 5 0

2018 10 0

2019 8 0



Cijfers 2046 Fijnstof PM2,5 Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

 Schiedam  Overschie  Maassluis  Ridderkerk  Pleinweg  Zwartewaalstraat  Hoek van Holland  Grenswaarde  Advieswaarde WHO

2011 18 16,2 15,2 18,3 20,4 16,5 16,2 25 10

2012 13,7 15,1 14,4 14,8 16,8 14,1 12,9 25 10

2013 14,8 14,5 13,4 15,3 16,8 13,5 13,4 25 10

2014 13,7 15,5 13,1 14,8 15,7 13,7 14,9 25 10

2015 12,8 13,1 12,1 12,9 13,2 12,1 12 25 10

2016 11,8 11,3 9,3 12,3 14,6 12,3 10,9 25 10

2017 12,6 12,7 11,9 12,9 14,7 11,6 11,3 25 10

2018 13,7 14,2 14,8 14,6 16,6 12,7 12 25 10

2019 12,8 13,2 12,2 12,2 14,7 11,5 11,2 25 10



Cijfers 3067 Benzeen Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

 Schiedam  Hoogvliet  Maassluis  Hoek van Holland  Botlek  Overschie

2010 1,7 0,9 1,1 1,11

2011 1,8 0,7 0,9 0,87

2012 1,2 0,9 1,2

2013 1 0,6 1 0,6

2014 1,1 1,1 0,9 0,8

2015 1 0,6 1,3 0,8 1,8

2016 1 0,9 0,8 1 1,8

2017 0,8 0,5 0,6 0,7 1,7

2018 0,9 0,8 1 0,6 1,3

2019 0,9 0,6 1,2 0,5 0,9



Cijfers 3072 stikstofdioxide Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

 Schiedam  Hoogvliet  Maassluis  Overschie  Ridderkerk  Rotterdam Noord  Hoek van Holland  Pleinweg  Zwartewaalstraat

2010 39,2 35,7 39,1 46,4 45,6 51,5 38,2 32,9

2011 36,6 31,7 35,3 44,2 45 46,2 33,7 47,5 32,4

2012 35,6 30,4 33,3 45,1 45,9 46,1 29,9 44,7 30,2

2013 34,4 30,8 31,8 43 38,7 43,8 29,1 42,6 29

2014 33,6 28,4 30 40,7 40,1 44,4 29,6 42,4 27,5

2015 32,6 26,7 30,5 39,6 38,7 43,7 28,2 43,8 27,3

2016 32,8 27,6 32,1 38 37,6 44,6 29 43,3 27,4

2017 31,3 26,9 31,1 37,8 38 44,3 28,6 42,2 28,2

2018 29,4 26,7 27,9 32,7 32,3 38,9 27 35 25,8

2019 28,6 24,1 27,8 30,3 31 38,6 26,5 35,3 24,1



Cijfers 3075 Zwaveldioxide Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

 99,2-percentiel daggemiddelde  Grenswaarde 99,2-percentiel

µg/m3 µg/m3

a b

2010 18,8 125

2011 13,0 125

2012 13,9 125

2013 12,3 125

2014 15,9 125

2015 11,6 125

2016 13,3 125

2017 14,1 125

2018 14,1 125

2019 12,3 125



Cijfers 3079 Fijnstof PM10 Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

 Vlaardingen  Rotterdam  Schiedam  Overschie  Maassluis  Hoogvliet  Pleinweg  Zwartewaalstraat  Ridderkerk

2009 25 24 24 28 23,60 23,40 23,70

2010 25 23 25 28 25,64 24,61 23,90

2011 27 27 28 26 25,95 25,31 33,00 23,60 24,00

2012 23 24 21 22 21,50 22,80 26,10 20,30 22,50

2013 22 21 20 23 20,04 22,62 26,80 20,30 22,80

2014 23,90 20,30 20,60 23,70 19,80 22,70 25,70 21,90 22,00

2015 17,7 21,5 19,9 22,4 18,4 19,3 22,80 19,5 18,9

2016 20 20 19,7 20,8 15,7 19,4 23,50 20,9 17,8

2017 21,6 19,9 20,6 21,7 19,7 19,6 22,6 18,1 21,1

2018 22,00 21,80 21,00 21,70 24,00 20,20 22,10

2019 21,2 19,1 20,8 19,4 21,5 20,2 20,3



1069 Zwarte rook in Rijnmond Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

Microgram per kubieke meter

Rook

2010 14,40

2011 14,51

2012 12,86

2013 11,90

2014 12,03

2015 11,00

2016 11,00

2017 9,72

2018 9,47

2019 8,97



Cijfers 1086 Fijnstofconcentraties bijdrage van sectoren Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

Concentratie PM10 Percentage PM10

 Industrie 0,79 4,3%

 Binnenvaart 0,04 0,2%

 Zeevaart 0,12 0,7%

 Verkeer 0,43 2,3%

 Overig 0,78 4,2%

 Achtergrond 16,29 88,3%



Cijfers 1087 Fijnstofuitstoot bijdrage van sectoren Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

PM10 Rijnmond [g/sec]

 Industrie 57,9

 Binnenvaart 3,4

 Zeevaart 12,4

 Wegverkeer 12,0

 Overig 14,3



Cijfers 1089 NO2 concentraties bijdrage van sectoren Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

 Industrie 8,0

 Binnenvaart 6,0

Scheepvaart 6,0

Wegverkeer 27,0

 Overig 9,0

 Achtergrond 44,0



1058 Ziekenhuisopnames fijnstof Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

 Luchtwegaandoeningen  Hart-en vaatziekten  Totaal

2014 132 181 313

2015 113 153 267

2016 113 150 263

2017 126 163 289

2018 137 170 307



Cijfers 3020 Vervroegde sterfgevallen door ozon en fijnstof Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

LuchtIndicator

 Fijnstof  Ozon Totaal

2009 113 109 222

2010 128 100 228

2011 126 111 237

2012 103 113 216

2013 99 108 207

2014 92 121 213

2015 87 121 208

2016 87 114 201

2017 99 113 212

2018 108 122 230



Cijfers 3002 Geurklachten Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

GeurIndicator

 Industrie  Overig

2010 2,113 2,334

2011 2,538 2,456

2012 3,022 2,559

2013 4,033 3,251

2014 2,135 3,316

2015 1,451 2,787

2016 1,613 3,142

2017 1,537 4,960

2018 0,551 4,780

2019 0,630 4,588



Cijfers 3083 Stankcodes (waarschuwingscodes) Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

GeurIndicator

Uren

a

2010 241

2011 134

2012 186

2013 468

2014 164

2015 185

2016 103

2017 167

2018 147

2019 84



3087 Geurklachten Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

GeurIndicator



2062 Aantal vluchten TUG locaties Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

GeluidIndicator



Cijfers 3003 Geluidklachten Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

GeluidIndicator

 Luchtvaart  Bedrijven / Industrie  Horeca / evenementen  Vervoer  Overig

2010 5.955 1.849 4.238 532 909

2011 7.534 2.582 4.072 423 1.499

2012 5.995 2.228 4.156 472 1.488

2013 6.026 1.791 3.534 302 1.367

2014 8.550 2.514 3.862 295 4.088

2015 7.392 2.679 4.046 232 3.725

2016 12.137 1.564 4.372 315 4.317

2017 15.215 3.023 4.227 610 2.976

2018 33.871 3.336 4.028 439 2.410

2019 66.018 3.715 4.710 412 1.994



4034 Geluidklachten vliegverkeer Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

GeluidIndicator



4035 Geluidklachten excl. vliegtuigen Thema’sMilieukwaliteit 

& gezondheid

GeluidIndicator



Cijfers 1008 CO2-uitstoot incl. HIC Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

% ton

 Verkeer & vervoer 17,1 2752496

 Land- en tuinbouw 5,53 889921

 Gebouwde omgeving 23,87 3842089

 Industrie regio 0,88 141.103

 Industrie Rotterdam 52,62 8.468.987

totaal 100 16094596



Cijfers 1009 CO2-uitstoot exclusief HIC Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

% ton

 Verkeer & vervoer 36,10 2752496

 Land- en tuinbouw 11,67 889921

 Gebouwde omgeving 50,38 3842089

 Industrie regio 1,85 141103



Cijfers 1014 CO2-uitstoot Rotterdam incl. HIC Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

1990 24

2010 30

2011 29

2012 28

2013 28

2014 30

2015 33

2016 34

2017 32

2018 30

2019 29



Cijfers 2058 CO2-uitstoot wegverkeer Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

Kiloton  Bebouwde kom  Buitenwegen  Autosnelwegen

2010 524,855 347,406 964,074

2011 528,671 359,028 912,652

2012 523,647 365,179 847,876

2013 518,618 371,326 783,108

2014 513,582 377,476 718,334

2015 502,292 325,785 718,053

2016 522,04 338,646 747,214

2017 528,341 342,226 748,523



Cijfers 5067 CO2-uitstoot Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator
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2010 4.134            3.048           6.803         1.135        

2011 3.951            3.049           6.747         1.058        

2012 4.104            3.022           6.372         952           

2013 4.127            2.996           7.616         904           

2014 4.073            2.969           7.763         903           

2015 4.368            2.945           8.253         929           

2016 4.138            2.718           8.166         927           

2017 3.937            2.752           8.250         940           

2018 3.854            2.752           8.686         907           



Kaart 2047 Bodemenergiesystemen Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator



Cijfers 3051 Aansluitingen industriële restwarmte Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

 Woningen  Zakelijke gebruikers

2010 50 87

2011 51 88

2012 53 90

2013 54 90

2014 55 90

2015 57 80

2016 57 79

2017 58 78

2018 59 70

2019 55 74



Cijfers 4052a Hernieuwbare energie Rijnmond elektriciteit Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

 Afvalverbrandingsinstallatie Biogas uit RWZI  Biomassa WKK  Wind op land  Zonnestroom

2010 1.083            1.500            10                

2011 1.146            62                     1.530            16                

2012 1.341            66                     491                   1.529            38                

2013 1.067            65                     345                   1.412            43                

2014 969               69                     393                   1.606            87                

2015 803               70                     463                   2.106            129              

2016 850               68                     487                   2.131            176              

2017 773               68                     393                   1.831            241              

2018 774               57                     315                   1.832            474              



Cijfers 4052b Hernieuwbare energie Rijnmond warmte Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

 Afvalverbrandingsinstallatie  Biomassaketels bedrijven  Biomassa WKK  Geothermie  Houtkachels woningen  Houtskool  WKO utiliteitsbouw  Biogas RWZI

2010 551 213 876 20 94

2011 497 133 836 20 111 105

2012 395 38 0 161 760 20 127 115

2013 751 27 0 190 712 20 144 103

2014 1845 40 0 285 658 20 178 108

2015 2775 64 255 327 604 20 189 105

2016 2826 68 247 679 598 20 235 114

2017 2684 90 801 593 593 20 241 101

2018 2641 259 1270 800 593 20 252 87



Cijfers 4052c Hernieuwbare energie Rijnmond vervoer Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

 Biobrandstoffen wegverkeer (bijgemengd)  Biobrandstoffen mob.werktuigen (bijgemengd)

2010 589                                                         -                                                                 

2011 808                                                         -                                                                 

2012 735                                                         83                                                                  

2013 693                                                         81                                                                  

2014 784                                                         102                                                                

2015 675                                                         93                                                                  

2016 526                                                         73                                                                  

2017 667                                                         104                                                                

2018 1.130                                                      191                                                                



Cijfers 4053 Opwekking hernieuwbare energie naar soort Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

 Elektriciteit  Warmte  Vervoer

2010 2585 1755 587

2011 2749 1703 803

2012 3446 1616 813

2013 2930 1948 769

2014 3144 3132 881

2015 3586 4340 761

2016 3678 4787 597

2017 3285 5124 776

2018 3418 5922



Cijfers 4055 Hernieuwbare energie Rijnmond eigen opwekking Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

 Elektriciteit  Warmte  Vervoer  Totaal  Doel 2020  Doel 2023

2010 7,5 1,3 1,4 2,3 14 16

2011 8 1,3 2 2,5 14 16

2012 8 1,3 2 2,5 14 16

2013 8,5 1,3 1,9 2,6 14 16

2014 8,9 2,2 2,2 3,3 14 16

2015 10,4 2,8 1,9 3,8 14 16

2016 10,2 3,1 1,5 4 14 16

2017 9 3,3 2 4 14 16

2018 9,8 3,5 3,2 4,3 14 16



Kaart 8021 Opstellingen windenergie Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator



Cijfers 1010 Energielabels woningen Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A t/m A++ 2 2 2 2 3 4 7 8 9 17

B 10 12 11 14 14 15 15 14 13 16

C 36 36 37 36 35 35 34 33 33 30

D 31 28 28 27 27 27 25 24 23 18

E 11 12 13 12 12 11 11 11 11 9

F 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5

G 3 3 2 3 2 2 3 4 4 5



Cijfers 1011 Energielabels utiliteitsgebouwen Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

A++/+++/++++ A+ A B C D E F G

2010 5,2 5,5 18,0 7,7 10,1 8,0 8,8 6,6 30,1

2011 4,7 5,0 18,3 7,6 10,6 8,7 8,6 6,3 30,3

2012 4,2 5,6 22,6 8,1 10,7 8,9 8,1 5,5 26,4

2013 3,5 6,8 28,0 8,7 11,5 8,5 7,0 4,5 21,5

2014 3,2 6,1 28,7 8,8 12,1 9,6 6,9 4,6 20,1

2015 3,0 5,9 31,0 9,2 12,0 8,9 7,0 4,5 18,4

2016 2,0 3,6 32,0 9,1 13,4 10,7 7,7 5,1 16,5

2017 1,4 2,5 33,8 9,8 14,0 10,2 7,4 4,9 16,0

2018 1,1 1,9 35,6 9,8 14,4 10,3 7,3 4,8 14,9

2019 1,1 0,8 43,1 10,3 14,9 8,9 5,8 3,9 11,1



Cijfers 4005 Energiebesparing MJA bedrijven Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

 Binnen het bedrijf  Ketenmaatregelen  Duurzame energie

2013 2,8 3,8 9,9

2014 3,9 7,4 10,1

2015 1,0 7,1 8,3

2016 0,3 7,7 10,5

2017 3,6 10,1 10,5

2018 1,1 12,8 12,1

2019 1,9 15,4 12,5



Cijfers 4010 Voortgang EED project Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator



Cijfers 4011 Voortgang MJA3 project Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

1-8-2017 1-7-2018 1-7-2019 31-12-2019

Werkvoorraad 16

In procedure 26

Nadere informatie gevraagd 16 28 3

Beoordeling definitief 1 31 56 59



Cijfers 4012 Energiebesparing binnen MJA bedrijven Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

Binnen het bedrijf

2010 382

2011 124

2012 52

2013 541

2014 777

2015 156

2016 38

2017 592

2018 723

2019 694



Cijfers 4054 Milieuvriendelijk aangedreven voertuigen Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

 P
e
rs

o
n

e
n

a
u

to
's

 o
p

 a
a
rd

g
a
s

 B
e
d

ri
jf

s
a
u

to
's

 o
p

 a
a
rd

g
a
s

 P
e
rs

o
n

e
n

a
u

to
's

 e
le

k
tr

is
c
h

 B
e
d

ri
jf

s
a
u

to
's

 e
le

k
tr

is
c
h

 B
ro

m
fi

e
ts

e
n

 e
le

k
tr

is
c
h

 H
y
b

ri
d

e
 p

e
rs

o
n

e
n

a
u

to
's

 P
e
rs

o
n

e
n

a
u

to
's

 o
p

 w
a
te

rs
to

f

 B
e
d

ri
jf

s
a
u

to
's

 o
p

 w
a
te

rs
to

f 

 O
v
e
ri

g

2013 0,354 0,08 0,278 0,036 1,357 6,316 0 0 0,038

2014 0,28 0,072 1,503 0,061 1,554 6,63 0 0 0,047

2015 0,545 0,156 4,151 0,099 2,094 8,644 0,003 0,001 0,068

2016 0,575 0,171 5,162 0,113 2,332 9,695 0,007 0,003 0,077

2017 0,581 0,165 5,381 0,12 2,56 11,176 0,007 0,002 0,097

2018 0,54 0,143 6,461 0,152 2,898 12,747 0,005 0,002 0,111

2019 0,29 0,052 8,773 0,229 3,553 13,517 0,011 0,003 0,182



Cijfers 2033 Elektrische auto’s per gemeente Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

Personenauto's Bedrijfsauto's

Maassluis 519 99

Vlaardingen 570 178

Krimpen aan den IJssel 755 0

Goeree-Overflakkee 772 47

Nissewaard 804 93

Schiedam 796 271

Brielle 758 382

Ridderkerk 1063 136

Rotterdam 969 310

Hellevoetsluis 1258 102

Albrandswaard 1355 93

Westvoorne 1042 435

Barendrecht 1561 132

Lansingerland 1563 140

Capelle aan den IJssel 1670 122



Cijfers 7014 Oplaadpunten voor elektrische auto’s Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

2012 118                

2013 248                

2014 905                

2015 1.399             

2016 3.365             

2017 4.060             

2018 4.085             

2019 5.508             



Cijfers 2032 Laadpunten per gemeente Thema’sKlimaat 

& Energie

EnergieIndicator

2019

Albrandswaard 463,0

Barendrecht 626,6

Brielle 552,9

Capelle aan den IJssel 341,2

Goeree-Overflakkee 334,6

Hellevoetsluis 319,6

Krimpen aan den IJssel 337,0

Lansingerland 358,8

Maassluis 283,8

Nissewaard 301,9

Ridderkerk 473,6

Rotterdam 488,2

Schiedam 247,4

Vlaardingen 280,4

Westvoorne 259,8

Aantal (semi)publieke laadpunten voor elektrische auto's per 100.000 inwoners 2019 



Cijfers 1071 Visdief Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator



Cijfers 1072 Lepelaar Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator



Cijfers 8029 Overwinterende vleermuizen Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator
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10/11 4 149 36 4 1 1 195

11/12 1 141 28 5 1 0 176

12/13 2 179 45 1 0 1 228

13/14 1 180 29 1 0 0 211

14/15 0 189 28 0 0 1 218

15/16 2 162 11 1 0 4 180

16/17 1 199 48 0 0 3 251

17/18 0 192 28 2 0 4 226

18/19 1 221 20 4 0 9 255

19/20 1 268 36 7 0 2 314



7016 Stikstofdepositie Natura 2000 gebieden Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator



4032 Stiltegebieden Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator



Cijfers 2049 Broedvogels landelijk gebied Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator
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2010 300 104 140 187 50

2011 365 93 157 170 55

2012 368 102 149 194 60

2013 375 89 149 180 50

2014 327 80 146 170 45

2015 351 89 133 167 51

2016 341 89 146 179 41

2017 327 88 161 175 41

2018 325 95 150 170 38

2019 393 100 159 171 52



Cijfers 2049a Broedvogels landelijk gebied open water Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator

 Rijnmond  Landelijk

2010 301 396

2011 362 390

2012 367 398

2013 373 431

2014 326 442

2015 346 463

2016 338 438

2017 323 446

2018 325 439

2019 393



Cijfers 2049b Broedvogels landelijk gebied riet Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator

 Rijnmond  Landelijk

2010 131 128

2011 140 143

2012 137 131

2013 140 132

2014 144 142

2015 122 140

2016 138 154

2017 153 154

2018 144 141

2019 159



Cijfers 2049c Broedvogels landelijk gebied weide en akkers Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator

 Rijnmond  Landelijk

2010 56 44

2011 61 50

2012 62 48

2013 54 41

2014 46 46

2015 54 44

2016 49 42

2017 46 39

2018 40 36

2019 52



Cijfers 2049d Broedvogels landelijk struweel en jong bos Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator

 Nederland  Rijnmond

2010 89 184

2011 90 173

2012 92 198

2013 86 182

2014 89 166

2015 91 164

2016 94 176

2017 88 166

2018 83 155

2019 171



Cijfers 2049d Broedvogels landelijk gebied opgaand loofbos Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator

 Nederland  Rijnmond

2010 133 101

2011 134 94

2012 137 105

2013 131 92

2014 137 86

2015 143 90

2016 146 94

2017 144 92

2018 141 96

2019 100



Cijfers 5055 Dagvlinders Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator
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2010 17,40 12008 2089

2011 14,74 11936 1759

2012 16,15 9343 1509

2013 20,94 14705 3079

2014 17,91 14104 2526

2015 18,15 13122 2382

2016 17,71 10720 1898

2017 14,39 10440 1502

2018 17,80 10693 1903

2019 19,36 20128 3896



Cijfers 8036 Broedvogels in bebouwde gebieden Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator

 Bebouwing  Groen  Water

2010 47 120 115

2011 54 126 131

2012 50 135 145

2013 55 134 147

2014 63 136 140

2015 70 136 156

2016 63 138 166

2017 60 120 150

2018 56 127 179

2019 53 137 186



Cijfers 8036a Broedvogels in bebouwde gebieden bebouwing Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator

 Rijnmond  Nederland

2010 47 92

2011 54 99

2012 50 90

2013 55 88

2014 63 90

2015 70 91

2016 63 88

2017 60 87

2018 56 84

2019 53 79



Cijfers 8036b Broedvogels in bebouwde gebieden groen Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator

 Rijnmond Nederland

2010 115 103

2011 131 96

2012 145 102

2013 147 108

2014 140 109

2015 156 122

2016 166 113

2017 150 115

2018 179 114

2019 186 111



Cijfers 8036c Broedvogels in bebouwde gebieden water Thema’sNatuur Natuur &

Landschap

Indicator

 Rijnmond  Nederland

2010 115 103

2011 131 96

2012 145 102

2013 147 108

2014 140 109

2015 156 122

2016 166 113

2017 150 115

2018 179 114

2019 186 111



2050  Aandachtsgebieden diffuse loodverontreiniging Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Indicator Natuurlijke

systemen



2051 Spoedeisende bodemsaneringen Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Indicator Natuurlijke

systemen



4013 Uitgevoerde bodemsaneringen Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Indicator Natuurlijke

systemen



Cijfers 5058 Voortgang bodemsanering Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Indicator

 Saneringsplan  Saneringsevaluatie Nazorgplan

2010 176 175 33

2011 198 164 44

2012 206 193 19

2013 206 182 50

2014 213 245 28

2015 268 202 16

2016 242 222 13

2017 357 223 9

2018 293 240 15

2019 290 259 19

Natuurlijke

systemen



2060 Chemische waterkwaliteit Thema’sNatuurlijke

systemen

Indicator Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 



2061 Biologische waterkwaliteit Thema’sNatuurlijke

systemen

Indicator Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 



2061a Biologische waterkwaliteit fytoplankton Thema’sNatuurlijke

systemen

Indicator Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 



2061b Biologische waterkwaliteit macrofauna Thema’sNatuurlijke

systemen

Indicator Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 



2061c Biologische waterkwaliteit overige flora Thema’sNatuurlijke

systemen

Indicator Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 



2061d Biologische waterkwaliteit vis Thema’sNatuurlijke

systemen

Indicator Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 



9044 Ecologische waterkwaliteit Thema’sNatuurlijke

systemen

Indicator Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 



Cijfers 5027 Scheepsafvalstoffen binnenvaart (afgiftes) Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Indicator

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Bilgewater 1.871 2.745 2.570 2.226 1.956 1.463 1.213 1.162 1.151

 Poetsdoeken 0 0 0 0 0 409 1.095 1.062 1.058

 Oliefilters 0 0 0 0 0 394 974 907 934

 Afgewerkte olie 788 1.157 1.214 901 1.042 859 790 745 695

 Emballage 741 1.256 1.339 1.246 834 580 614 635 762

 Restafval 911 1.270 1.144 319 301 204 294 293 341

 Kga 772 1.302 1.201 311 341 324 216 231 272

 Schroefasvet 246 300 348 297 234 190 221 216 238

 Vast oliehoudend afval 2.312 3.063 3.103 2.540 2.332 1.210 0 0 0

Natuurlijke

hulpbronnen



Cijfers 5028 Scheepsafvalstoffen zeevaart (afgiftes) Thema’sNatuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Indicator Natuurlijke

hulpbronnen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

aantal afgiften annex V Scheepsgebonden 40.685 41.992 56.700 53.065 62.178 66.465 95.771 98.744 86.104 112.296

aantal afgiften annex V Ladinggebonden 115 148 351 3.143 1.687 6.344 12.067 28.511 6.767 9.143

aantal afgiften annex I (scheepsgeb) 6.246 7.564 8.231 9.900 10.558 8.152 6.165 6.540 6.168 5.969

aantal afgiften annex I (ladinggeb) 1.019 1.449 1.381 1.343 1.454 1.337 989 912 944 990

aantal afgiften annex II (WWT+OTH) 530 500 443 416 390 376 373 312 328 263

aantal afgiften annex IV (BLW) 123 239 352 260 254 310 213 207 188 214



Cijfers 5042 Scheepsafvalstoffen (vloeistoffen) Thema’sIndicator

Soort Eenheid 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Bilgewater m3 3139 3860 3659 2935 2812 2319 2772 2511 2651

 Afgewerkte olie m3 429 536 507 411 591 509 473 499 458

 Poetsdoeken ton 0 0 0 0 0 20 60 72 73

 Oliefilters ton 0 0 0 0 0 15 31 36 35

 Restafval ton 46 59 40 13 11 10 23 20 29

 Emballage ton 23 37 35 29 21 13 15 17 16

 Kga ton 28 41 34 13 11 10 8 11 12

 Schroefasvet ton 11 14 14 14 14 11 15 11 13

 Vast oliehoudend afval ton 101 130 123 109 101 54 0 0 0

Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Natuurlijke

hulpbronnen



Cijfers 5043 Scheepsafvalstoffen zeevaart ((vloeistoffen) Thema’sIndicator Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Natuurlijke

hulpbronnen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Olie-achtig (ladinggebonden) 156 111 165 214 193 223 178 230 197 182           

 Olie-achtig (scheepsgebonden) 72 84 88 99 105 96 83 104 85 105           

 Huishoudelijk (scheepsgebonden) 36 45 69 63 72 68 69 60 55 72              

 Schadelijk vloeibaar (ladinggebonden) 32 29 23 23 19 20 14 10 14 14              

 Huishoudelijk (ladinggebonden) 1 1 4 15 14 22 29 42 11 21              

 Rioolwaterafval 8 9 23 19 8 5 6 6 3 6                



Cijfers 9016 Huishoudelijk afval scheidingspercentage Thema’sIndicator

Scheidingspercentages regio

 Fijn afval  Grof afval  Totaal  Doel 2020

2009 20 56 28 75

2010 21 60 30 75

2011 21 60 29 75

2012 20 63 29 75

2013 21 68 32 75

2014 20 68 31 75

2015 20 67 31 75

2016 21 71 33 75

2017 23 64 32 75

2018 24 63 33 75

Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Natuurlijke

hulpbronnen



Cijfers 9017 Huishoudelijk afval gescheiden inzameling Thema’sIndicator

gescheiden/ongescheiden inzameling

 Gescheiden  Niet gescheiden  Totaal scheidingspercentage

2009 157 395 552 28%

2010 159 377 536 30%

2011 149 360 508 29%

2012 147 351 498 29%

2013 152 325 477 32%

2014 147 330 477 31%

2015 145 327 473 31%

2016 149 312 461 32%

2017 156 307 463 34%

2018 163 306 469 35%

Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Natuurlijke

hulpbronnen



Cijfers 9025 Huishoudelijk afval scheidingspercentage Thema’sIndicator

2018  Scheidingspercentage Doel 2020

Capelle aan den IJssel* 0 75

Krimpen aan den IJssel* 0 75

Rotterdam 22 75

Vlaardingen 26 75

Schiedam 31 75

Barendrecht 45 75

Maassluis 49 75

Nissewaard 49 75

Ridderkerk 50 75

Brielle 51 75

Hellevoetsluis 51 75

Lansingerland 53 75

Albrandswaard 55 75

Westvoorne 58 75

Goeree-Overflakkee 59 75

Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Natuurlijke

hulpbronnen



Cijfers 9026 Huishoudelijk afval gescheiden inzameling Thema’sIndicator

 Niet gescheiden  Gescheiden

Capelle aan den IJssel* 0 0

Krimpen aan den IJssel* 0 0

Vlaardingen 351,5 123,5

Barendrecht 324,1 263,9

Rotterdam 322,5 91,5

Westvoorne 308,3 428,7

Schiedam 302,5 133,5

Maassluis 301 232

Nissewaard 288,1 277,9

Hellevoetsluis 287,6 297,4

Brielle 284,7 299,3

Goeree-Overflakkee 268,8 394,2

Ridderkerk 253,2 247,8

Albrandswaard 217,7 266,3

Lansingerland 212,6 240,4

Natuurlijke systemen

& hulpbronnen 

Natuurlijke

hulpbronnen



Cijfers 2059 Veiligheidscultuur BRZO bedrijven Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’sIndicator

 Startend  Uitvoerend  Evaluerend

2013 2 0 0

2014 5 3 0

2015 11 11 3

2016 18 16 6

2017 24 22 13

2018 28 28 17

2019 34 35 23



Cijfers 3069 Overtredingen per categorie ernst BRZO Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’sIndicator

2016 2017 2018 2019

 CAT 1: onmiddellijke dreiging 1 0 0 0

 CAT 2: geen onmiddellijke dreiging 45 22 29 50

 CAT 3: zeer geringe dreiging 146 136 168 166



Cijfers 3063 Indeling Brzo-bedrijven naar naleefgedrag Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’sIndicator

 2015  2016 2017 2018 2019

 Geen overtredingen 41% 33% 47% 44% 36%

 Uitsluitend overtredingen in categorie 3 (zeer geringe dreiging) 46% 41% 36% 38% 38%

 Een of meerdere overtredingen in categorie 2 of in categorie 2 en 3 (zeer geringe en verhoogde dreiging)5% 25% 17% 18% 26%

 Uitsluitend overtredingen in categorie 2 (verhoogde dreiging) 5% 0% 0% 0% 0%

Minimaal 1 overtreding in categorie 1 (onmiddellijke dreiging) 3% 1% 0% 0% 0%



Cijfers 3068 Status opvolging overtredingen BRZO Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’sIndicator

Percentage

Aantal 

overtred

ingen 

2018

 Overtreding opgeheven 54% 116

 Handhavingstraject gestart 43% 93

 Handhavingstraject nog niet 

gestart
3% 7

Totaal 100% 216



Cijfers 3070 Brzo-bedrijven naar bedrijfstak Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’sIndicator

Percentage bedrijven Aantal bedrijven 

 Bulkchemie 27 26

 Petrochemie 5 5

 Rubber en Kunststof 4 4

 Fijnchemie 1 1

 Energie 2 2

 Afval 2 2

 Handel en distributie 53 50

 Overslag en transport 4 4

 Overig 1 1

totaal 100 95



Kaart 2004 Externe veiligheid bedrijven Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’sIndicator



Kaart 2006 Externe veiligheid transport Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’sIndicator



Kaart 5030 Milieusignaalkaart externe veiligheid Externe 

veiligheid

Thema’sVeiligheidsrisico’sIndicator



Cijfers 9046 Trend tevredenheid kindvriendelijkheid Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’s

 Buurt is geschikt voor kinderen 0 t/m 11 jaar

2014 86

2018 85

Indicator Woning & 

Woonomgeving



Cijfers 7007 Tevredenheid kindvriendelijke buurt Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’sIndicator

Gemeente

 2018

Rotterdam 79

Schiedam 83

Vlaardingen 87

Nissewaard 88

Capelle aan den IJssel 89

Westvoorne 89

Hellevoetsluis 91

Maassluis 91

Krimpen aan den IJssel 93

Ridderkerk 93

Goeree Overflakkee 94

Barendrecht 96

Brielle 96

Albrandswaard 97

Lansingerland 98

Woning & 

Woonomgeving



Cijfers 2037 Stedelijkheidsklasse Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’s
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Westvoorne 0 0 6 67 27

Albrandswaard 0 1 54 42 3

Goeree-Overflakkee 0 7 14 42 38

Brielle 0 9 29 38 24

Lansingerland 0 36 43 16 6

Barendrecht 3 63 29 4 1

Hellevoetsluis 4 51 25 11 8

Ridderkerk 5 63 22 4 6

Krimpen aan den IJssel 9 72 15 3 0

Maassluis 10 71 16 2 0

Capelle aan den IJssel 31 60 9 0 0

Nissewaard 35 33 13 11 8

Vlaardingen 64 30 5 1 0

Rotterdam 70 19 7 3 1

Schiedam 70 23 6 0 0

Indicator Woning & 

Woonomgeving



Cijfers 3085 Klachten over geluid, geur en overig Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’s

 Totaal  Geluid  Geur  Stof en overig

2010 19 13 4 1

2011 22 16 5 1

2012 21 14 6 1

2013 21 13 7 1

2014 26 19 5 1

2015 23 18 4 1

2016 28 23 5 1

2017 33 26 6 1

2018 51 44 5 1

2019 84 77 5 2

Indicator Woning & 

Woonomgeving



Cijfers 9048 Trend tevredenheid hoeveelheid buurtgroen Groen Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’sIndicator

 19 t/m 64 jaar  65 jaar en ouder

2008 56 71

2012 66 78

2016 67 80



Cijfers 7005 Tevredenheid hoeveelheid buurtgroen Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’sIndicator

Hoeveelheid

 2016

Rotterdam 64

Schiedam 66

Maassluis 67

Nissewaard 73

Lansingerland 75

Vlaardingen 75

Hellevoetsluis 76

Ridderkerk 76

Goeree Overflakkee 78

Albrandswaard 79

Brielle 79

Barendrecht 82

Capelle aan den IJssel 82

Krimpen aan den IJssel 85

Westvoorne 87

Groen



Cijfers 9047 Trend tevredenheid kwaliteit buurtgroen Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’sIndicator
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2008 86 70 44 33

2012 89 82 58 42

2016 90 81 61 48

Groen



Cijfers 7006 Tevredenheid kwaliteit buurtgroen Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’sIndicator

2016 2008 2012

Schiedam 78 66 78

Maassluis 79 74 83

Rotterdam 79 68 80

Vlaardingen 82 78 88

Hellevoetsluis 84 84 87

Goeree Overflakkee 87 79 87

Lansingerland 89 72 88

Nissewaard 89 81 85

Brielle 90 85 89

Capelle aan den IJssel 91 75 89

Ridderkerk 91 88 91

Albrandswaard 93 84 93

Krimpen aan den IJssel 93 83 91

Barendrecht 95 81 90

Westvoorne 95 95 93

Groen



Kaart 7025 Bezoeken recreatiegebieden Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’sRecreatieIndicator



Kaart 7009 Bezoekersaantallen recreatiegebieden Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’sIndicator Recreatie



Kaart 7012 Waardering recreatiegebieden Woonomgeving & 

openbare ruimte

Thema’sIndicator Recreatie



Cijfers 1095 Regionale economische groei Thema’sEconomische structuur

& bereikbaarheid

Economische

Structuur

Indicator

 Nederland  Zuid-Holland  Rijnmond
2010 1,3 0,9 2,8

2011 1,6 -0,2 0,9

2012 -1 0,2 1,6

2013 -0,1 -1,2 -2,1

2014 1,4 0,2 -1

2015 2 2,6 5,4

2016 2,2 1,2 1,4

2017 2,9 1,6 2,5

2018 2,6 2,7 2,6

2019 1,8 1,3 1,5



Cijfers 8016 Aantal inwoners en huishoudens Thema’sEconomische structuur

& bereikbaarheid

Economische

Structuur

Indicator

 Inwoners  Huishoudens Per huishouden

2010 1,248 0,583 2,139

2011 1,257 0,591 2,127

2012 1,265 0,596 2,121

2013 1,267 0,598 2,119

2014 1,270 0,597 2,129

2015 1,279 0,603 2,121

2016 1,286 0,607 2,118

2017 1,295 0,611 2,120

2018 1,303 0,615 2,119

2019 1,312 0,619 2,118



Cijfers 2044 Filezwaarte Indicator
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2009 179.961 85.331 127.102 161.457

2010 191.540 84.897 108.741 127.373

2011 175.795 65.459 103.347 113.066

2012 238.915 75.788 109.299 111.499

2013 217.901 81.120 119.452 104.148

2014 158.275 83.590 109.483 59.939

2015 169.631 103.211 114.777 65.210

2016 180.095 68.761 69.786 42.484

2017 221.888 69.228 73.476 76.904

2018 251.928 86.382 86.382 83.261

2019 247.761 86.945 114.612 74.858

Thema’sBereikbaarheid Economische structuur

& bereikbaarheid



Cijfers 4021 Afgelegde reizigerskilometers OV Indicator

 Bus  Tram  Metro

2011 145.844.000 126.700.000 460.400.000

2012 139.003.000 121.000.000 494.400.000

2013 145.240.600 113.813.000 508.749.200

2014 146.236.400 117.441.800 531.213.400

2015 152.737.834 123.544.200 555.809.300

2016 157.051.757 129.523.500 559.205.700

2017 178.735.818 132.610.600 598.844.400

2018 184.639.411 130.685.049 618.000.841

2019 176.015.999 128.344.976 648.944.416

Thema’sBereikbaarheid Economische structuur

& bereikbaarheid


