
 
 

 

 

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40  

3011 AD Rotterdam 

Postadres: Postbus 70012  

3000 KP Rotterdam 

 

Website: www.rotterdam.nl 

E-mail: bbo@rotterdam.nl 

Inlichtingen: drs. M.R. te Veldhuis 

Telefoon: 0651314211 

 

Portefeuillehouder: Wethouder Bonte 

Cluster: Stadsontwikkeling  

Ons kenmerk: BS20/00989 - 20bb009757 

Uw kenmerk: HBR-1930045 

 

Datum: 24 juli 2020 

 

Betreft: Stofoverlast Hoek van Holland 

 

 

 

 

 

Aan de directies van Deltalinqs en 

Havenbedrijf Rotterdam N.V.  

 

Geachte heer Janssen, geachte heer Hoogsteden, 

 

In uw brief van 17 juli jl. geeft u aan te betreuren dat de bewoners van Hoek van Holland 

overlast ervaren en onderschrijft u het belang van een duurzame en gezonde leefomgeving. 

Ook geeft u aan dat u veel waarde hecht aan een goede samenwerkingsrelatie met de 

inwoners, belangenorganisaties en betrokken gemeenten. Wij onderschrijven dit. Dat is tevens 

een van de redenen waarom vorig jaar de ‘Stofwerkgroep’ in het leven is geroepen, waarvoor 

alle betrokken partijen zijn uitgenodigd. U geeft aan dat naar uw mening in de correspondentie 

vanuit wethouder Bonte een voorschot is genomen op de uitkomsten van nog lopende 

onderzoeken(en), waarbij u doelt op de passage dat DCMR op basis van de windrichting, 

windsnelheid en de meetgegeven die beschikbaar zijn gesteld door EMO en EECV, 

concludeert, dat het stof mede van EMO en EECV afkomstig is.  

 

Recent is de noodzaak en urgentie om de stofoverlast te beëindigen opnieuw duidelijk 

geworden. Vanaf eind mei dit jaar zijn er ruim 500 meldingen van stofoverlast bij de DCMR 

binnen gekomen. In de genomen monsters van het stof is onder andere kolenstof 

aangetroffen. Bij verschillende onaangekondigde controles in juni en juli constateerden 

inspectiemedewerkers van de DCMR bovendien bij zowel EMO als EECV verschillende 

overtredingen. Ook is er bij EMO sprake geweest van zichtbare stofverspreiding buiten de 

inrichting. Deze overtredingen baren ons zorgen. 

 

Op 3 juli jl. is wethouder Bonte door het actiecomité ‘Hoek van Holland Schoon’ uitgenodigd 

om in gesprek te gaan met bewoners. Wethouder Bonte is op deze uitnodiging in gegaan en 

op 15 en 18 juli hebben gesprekken met bewoners plaatsgevonden. In deze bijeenkomsten 

heeft wethouder Bonte aangegeven dat hij kort na de zomer opnieuw in gesprek gaat met de 

bewoners en de gebiedscommissie, waarbij ook de bedrijven EMO en EECV zijn uitgenodigd. 

Deze gesprekken vinden plaats op dinsdag 6 en vrijdag 9 oktober. Ook u bent van harte 

uitgenodigd om bij deze gesprekken aanwezig te zijn. 

 

Naar aanleiding van de recente stofoverlast heeft wethouder Bonte op 10 juni jl. EMO en 

EECV per brief verzocht een plan van aanpak op te stellen met maatregelen om de frequentie 

en de ernst van de stofoverlast in de toekomst te verminderen. Deze week heeft wethouder 
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Bonte met zowel EMO als EECV een gesprek gevoerd. Beide bedrijven hebben aangegeven 

sinds 1 à 2 weken extra preventieve maatregelen te hebben genomen, waaronder het verder 

uitbreiden van het afdekken van kolen- en ertshopen met een ‘pulplaag’ en extra besproeiing. 

De bedrijven hebben aangegeven dat deze extra maatregelen ten minste tot de uitkomsten 

van het aanvullend onderzoek en de volgende bewonersavonden van kracht blijven.  

 

Daarnaast heeft wethouder Bonte van EMO het gevraagde plan van aanpak ontvangen, welke 

aan de DCMR is voorgelegd met het verzoek te beoordelen of de genoemde maatregelen 

daadwerkelijk voldoende zijn om stofoverlast te voorkomen. EECV heeft in het gesprek met 

wethouder Bonte de hoofdlijnen van hun plan van aanpak gepresenteerd. Het plan van 

aanpak zelf, wordt spoedig nagestuurd, waarna ook het plan van EECV ter beoordeling aan 

DCMR wordt voorgelegd.  

  

De gemeente hecht groot belang aan een gezonde leefomgeving voor omwonenden. De 

DCMR zal in de komende periode daarom intensief controles bij beide bedrijven blijven 

uitvoeren. Onze inzet is om, samen met de bedrijven EMO en EECV en in gesprek met alle 

betrokkenen, tot gepaste maatregelen te komen waardoor er niet langer sprake is van 

stofoverlast. 

 

 

 


