
 

Verslag Informatiebijeenkomst over aanpak vliegenoverlast op Heijplaat, Rotterdam 

N+P komt met preventieplan na uitspraak rechter 
 

N+P op Heijplaat gaat met een preventie- en bestrijdingsplan werken dat vliegenoverlast op 

Heijplaat tegen moet gaan. De nieuwe bedrijfsmanager Edwin Altena kondigde dit aan op de 

informatieavond over de aanpak van vliegenoverlast op 8 december 2022 in De Huiskamer 

2.0 op Heijplaat. Met deze melding geeft het bedrijf een andere wending aan de 

overlastproblematiek. Eerst moet het plan nog door DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) 

en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) worden getoetst. 

Altena: ‘We zijn meteen in actie gekomen. Geen duwbakken meer en alle containers staan 

vanaf nu binnen of zullen worden afgedekt .’ 

Het bedrijf wil op meer fronten meewerken. Altena: ‘Hang bij ons binnen ook meetbakjes op 

waarmee we zicht krijgen op de hoeveelheid en de soorten vliegen. Wij hebben twijfels of wij 

veel aas- en vleesvliegen of larven van die vliegen binnen hebben. Als dat wel zo is, 

bedenken we ook daar een plan voor. Wij willen niet wegduiken.’ 

 

Uitspraak rechtbank 

Helemaal onverwacht was het besluit om overlast verder te voorkomen niet. De rechtbank 

Den Haag had 21 oktober 2022 al gemeld dat N+P een bestrijdings- en preventieplan moet 

indienen bij DCMR en de provincie Zuid-Holland. Martijn Griep, handhavingsjurist bij DCMR: 

‘Ook stelde de rechtbank dat N+P de hoofdoorzaak is van het hoge aantal vliegen op 

Heijplaat en dat het bedrijf tot het moment van de uitspraak de verleende vergunning 

overtrad.’ Ondanks het feit dat het bedrijf de overlast nu verder gaat aanpakken, gaat het 

bedrijf wel in hoger beroep. Edwin Altena: ‘Wij vinden dat wij niet in overtreding zijn.’ 

 

Toegespitst onderzoek 

De uitspraak van de rechter en de opstelling van N+P brengen de aanpak van de 

vliegenoverlast in een nieuwe fase. Andere ontwikkelingen sluiten daar op aan. Zo 

onderstreepte Inge Krijger van het KAD dat ook volgens hun recente bevindingen N+P 

aantoonbaar de bron is. Het KAD doet in opdracht van DCMR en de provincie 

vliegenmonitoringsonderzoeken. Inge Krijger: ‘Het effect van N+P op de vliegenpopulatie 

reikt tot op heel Heijplaat. Er zijn beduidend meer vliegen gevangen op Heijplaat dan in 

andere wijken waar we hebben gemeten.’ 

Het KAD kondigde aan dat, in overleg met DCMR en de provincie, het lopende onderzoek 

naar vliegenoverlast in 2023 wordt toegespitst; geen breed onderzoek meer met veel 

meetpunten in Heijplaat en in andere Rotterdamse wijken. Daarvoor in de plaats komt een 

drie maanden durend toegespitst onderzoek in de zomer op Heijplaat en in één goed 

vergelijkbare andere wijk (de zogeheten referentiewijk).  

 

Op weg naar normering en wetgeving 

Het gaat daarbij niet meer over hóe de vliegenplaag zich ontwikkelt, maar meer over een 

beter getalsmatig inzicht van de overlast. De bedoeling is dat van deze toegespitste 

onderzoeksresultaten normen kunnen worden afgeleid. Nienke de Wilde, directeur Toezicht 

en Handhaving van DCMR: ‘Onderbouwde normen kunnen de basis zijn voor landelijke 

wetgeving voor de overlast van vliegen. We zijn daarover in gesprek met het ministerie en 

gaan daar in 2023 mee door. Inzet van het overleg is dat dit soort overlast wordt vertaald 

naar wetgeving.’ 



Als dat lukt, schrijft Heijplaat in positieve zin geschiedenis. Want ook elders in het land lopen 

bewoners en organisaties tegen het probleem aan dat vliegenoverlast niet op grond van 

regelgeving kan worden tegengegaan. Objectieve normen voor vliegenoverlast ontbreken tot 

nu toe. 

In de tussentijd worden ook langs de hekken van N+P vallen geplaatst. Op grond van deze 

gegevens kan wellicht beter worden vastgesteld wat de effecten voor de gemeenschap van 

Heijplaat kunnen zijn als op enig moment de concentratie vliegen bij het bedrijf toeneemt. 

 

Aanleverende gemeenten reageren niet 

N+P verwerkt vervuild afval, bestaand uit verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons 

(PMD). Op 8 december werd uit verschillende hoeken benadrukt dat het vuil aanleveren van 

PMD bij het bedrijf op Heijplaat de basis van het probleem is. Om die reden zijn onlangs door 

de provincie alle gemeenten aangeschreven die PMD-afval aanleveren bij N+P. Boodschap 

van deze brief: zorg dat PMD-afval schoon wordt verscheept naar Heijplaat. Op één 

gemeente na heeft geen enkele gemeente op deze oproep gereageerd, zo bleek 8 

december op de informatieavond. 

 

Schoon aanleveren  

Het schoon aanleveren is een effectief middel tegen vliegenoverlast, zo vertelde ook Rinus 

Groen van de bewonerswerkgroep Vliegenteam Heijplaat op de informatieavond. Rinus 

Groen: ‘In Engeland wordt alleen schoon PMD aangenomen. Daardoor is er daar geen 

overlast door PMD-afval.’ 

N+P-manager Edwin Altena onderschreef dit: ‘Als er in Engeland van vervuild PMD-afval 

sprake is, wordt het geweigerd.’ 

 

Werkgroep Vliegenteam Heijplaat 

Alle partijen waren het er 8 december over eens dat de aanpak van de vliegenoverlast beter 

wordt. Maar daarmee is de overlast nog niet opgelost. Regelmatige signalering, metingen en 

rapportages blijven noodzakelijk. De vrijwilligers van werkgroep Vliegenteam Heijplaat 

spelen daar een belangrijke rol in.  

Zo waren twee vrijwilligers van het Vliegenteam, Sandra Everts-van Meurs en Rinus Groen, 

bij een bewonersavond in Beek waar men ook vliegenoverlast heeft. Ook daar is een 

vergelijkbaar PMD-verwerkend bedrijf. Groen: ‘Het was net of we terug in de tijd gingen toen 

de gemeente Rotterdam en DCMR nog naar mogelijke andere oorzaken zochten.’ Everts en 

Groen hebben daar afgesproken elkaar op de hoogte te houden en gezamenlijk op te 

trekken in de strijd tegen vliegenoverlast veroorzaakt door PMD-afval. 

 

Het Vliegenteam van Rinus Groen zoekt versterking. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich bij hem 

aanmelden. Het team is te bereiken via e-mail rinusgroen@upcmail.nl. 

 


