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Signaalrapportage Milieu in de regio Rijnmond 
 

 
Het samenwerkingsverband Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR) volgt al 20 jaar de 
toestand van de leefomgevingskwaliteit in de regio Rijnmond. Tot 2014 werd deze toestand jaarlijks 
uitgebreid beschreven in een rapportage. Vanaf 2014 stelt MSR een zogenoemde signaalrapportage 
op. Deze beschrijft alleen de onderwerpen die bestuurlijke aandacht vragen. Het betreft die 
onderwerpen, die opvallende trends vertonen, zowel positief (‘beter dan verwacht’) als negatief 
(‘slechter dan verwacht’), waarvan het doel onder druk staat of waarbij relevante ontwikkelingen aan 
de orde zijn. De gepresenteerde grafieken en kaarten bevatten de meest actuele cijfers die 
beschikbaar zijn.  
 
In algemene zin treedt stagnatie op in de verbetering van de leefomgevingskwaliteit en lijken doelen 
daardoor niet tijdig gehaald te gaan worden.  
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Afval 
 
Doel onder druk 
Gescheiden inzameling huishoudelijk afval  
Het landelijke doel voor 2012 was dat gemiddeld 50% van het huishoudelijk afval gescheiden 
ingezameld moest zijn. En dat 65% van het huishoudelijk afval in 2015 gerecycled wordt (IenM, 2011). 
Voor alle gemeenten in de regio Rijnmond geldt dat het doel voor 2012 niet gehaald is. Met name in 
het grootstedelijk gebied is dat niet gelukt, zoals blijkt uit onderstaande figuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relevante ontwikkelingen  
Van Afval Naar Grondstof (VANG) 
Begin 2014 heeft Staatssecretaris Mansveld een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het 
programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). VANG richt zich nadrukkelijk op het realiseren van een 
meer circulaire economie; een economisch systeem dat gericht is op maximaal hergebruik van 
producten en grondstoffen.  
 
Eén van de ambities van VANG is om de hoeveelheid afval die wordt gestort en verbrand in tien jaar 
te halveren. Om dit te bereiken is onder andere het streven dat het percentage gescheiden inzameling 
en recycling van huishoudelijk afval omhoog gaat van 50% nu naar 75% in 2020. Het ministerie van 
I&M is in gesprek met gemeenten om afspraken te maken die leiden tot een hoger percentage 
gescheiden inzameling.  
 
Circulaire economie  
Een circulaire economie omvat de hele productieketen, dus zowel de productie en de inzet 
van grondstoffen, als het gebruik en de afdankfase. Gemeenten kunnen hier aan bijdragen bij de 
inkoop van producten. Een aantal bedrijven en gemeenten, waaronder de gemeente Rotterdam, 
hebben hun intenties dan ook vastgelegd in de ‘green deal circulair inkopen’.  
 
Voor de hele Nederlandse economie zou het beter benutten van de kansen gericht op een circulaire 
economie jaarlijks ruim €7 miljard en meer dan 50.000 banen kunnen opleveren (TNO, Kansen voor 
de circulaire economie in Nederland, 2013).  
 
Voor het realiseren van een circulaire economie zit bestaande (afval)wet- en regelgeving soms nog in 
de weg zoals bij de nuttige toepassing van groen- en agrarisch afval. Initiatieven in deze biobased 
economie sector vormen een belangrijk onderdeel van een circulaire economie. Dit vraagt om een 
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integrale analyse en mogelijke heroverweging. Enerzijds dienen de toekomstige mogelijkheden van 
alternatieve inzamelmethoden zoals omgekeerd inzamelen en nascheiding te worden verkend. 
Anderzijds kunnen ook fiscale en financiële prikkels worden ingezet om een circulaire economie te 
bevorderen. De financiële prikkel kan plaatsvinden via negatieve vormen (zoals belasten op basis van 
gewicht of aantal ledigingen) dan wel via een positieve prikkel. Een voorbeeld hiervan is Afval Loont 
(Rotterdam Hoogvliet), waarbij inwoners geld ontvangen voor de ingeleverde afvalstoffen (oud papier, 
kunststoffen, textiel, frituurvet en blik/metalen). 
 
Omdat de verwerking van gescheiden afvalstromen in bijna alle gevallen goedkoper is -en in veel 
gevallen zelfs geld oplevert - is afvalscheiding ook een belangrijk middel om de afvalstoffenheffing en 
milieubelasting te kunnen verlagen. Rotterdam is begin 2014 gestart met het scheiden van plastic en 
is een pilot gestart voor het gescheiden inzamelen van GFT.  
  
Gemeentebestuurders wordt aanbevolen om bij vernieuwing van het contract voor afvalinzameling en 
-verwerking in te zetten op het versterken van bronscheiding bij huishoudens voor textiel, 
papier/karton, glas en kunststofafval. Verder kan het inzamelen van grof huishoudelijk afval worden 
verbeterd en het opgehaalde grof huishoudelijk afval beter worden gesorteerd. Om het doel van 75% 
gescheiden inzameling en recycling van huishoudelijk afval in 2020 eenvoudiger te halen kan een 
brief aan de verantwoordelijke wethouders worden gestuurd om hen hierover te informeren.   
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Bodem 
 
Doel onder druk 
Een belangrijke afspraak uit het bodemconvenant is dat de bevoegde overheden de locaties waar 
gevaar voor de volksgezondheid kan optreden, de zogenaamde humane risicolocaties, in 2015 
hebben gesaneerd of tenminste de risico's hebben beheerst. Van deze locaties moesten de bevoegde 
overheden volgens het convenant op 31 december 2010 een overzicht hebben. Deze datum is 
vanwege de latere opstart van het uitvoeringsprogramma opgeschoven naar juli 2012. 
 
Het overzicht met de locaties waar sprake is van overige risico’s (ecologie en verspreiding) moest er 
conform het convenant uiterlijk 31 december 2015 zijn. De convenantpartijen hebben besloten om 
deze datum naar voren te halen, naar juli 2013. De datum waarop bij deze locaties maatregelen zijn 
genomen of zijn voorzien, is niet veranderd: eind 2015. De risico’s dienen dan te zijn beheerst. 
 
Overzicht van spoedlocaties  
In 2013 zijn overzichten gemaakt van spoedlocaties. De spoedlocaties zijn ingedeeld naar locaties 
met humane - en/of ecologische - en/of verspreidingsrisico’s. Er zijn 85 spoedlocaties, waarvan 24 
met humane risico’s. Voor de drie bevoegde gezagen voor de Wet Bodembescherming (Wbb) in 
Rijnmond is het beeld als volgt: 
- In Schiedam zijn er vijf spoedlocaties, waarvan twee met humane risico’s. 
- In Rotterdam zijn er 56 spoedlocaties; op achttien hiervan is sprake van humane risico’s.  
- Elders in de regio (bevoegd gezag: provincie) zijn er nog 24 spoedlocaties, waarvan vier met 
 humane risico’s.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het onderzoek naar de humane spoedlocaties bevindt zich in de eindfase en het onderzoek naar de 
spoedlocaties op grond van verspreiding en ecologie is volop aan de gang. Clusters met 
(spoed)locaties waarbij sprake is van verspreiding van verontreinigingen kunnen met het instrument 
gebiedsgericht grondwaterbeheer worden aangepakt. In Rotterdam is ook een inventarisatie naar 
diffuus verontreinigde humane spoedlocaties uitgevoerd. Het Rijk heeft voor de aanpak van deze 
locaties in de lopende budgetperiode geen middelen gereserveerd. Om eind 2015 de benodigde 
maatregelen genomen te hebben, zijn die middelen wel nodig. De bevoegde gezagen voor de Wbb 
trekken inmiddels samen op om voldoende financiële middelen bij het Rijk voor de sanering van met 
name de humane spoedlocaties te regelen. Voor gebiedsgericht grondwaterbeheer in de Botlek zijn 
die financiële middelen inmiddels ontvangen.  
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Energie 
 
Slechter dan verwacht 
 
Energiebesparing industrie 
De verbetering van de energie-efficiëntie in de industrie bleef van 2006 tot en met 2013, met een 
gemiddelde jaarlijkse energie-efficiëntie van 0,5%, onder het door het RCI gestelde doel van 2%. In 
het in 2013 opgestelde SER-akkoord, en het daar op gebaseerde RCI Actieplan Energie, is het doel 
voor de industrie bijgesteld naar jaarlijks 1,5% energiebesparing.  
 
Het wordt aanbevolen om voor het verbeteren van de energiebesparing drie sporen te volgen.  
- Voor het intensiveren van het toezicht op niet-vergunningplichtige bedrijven kunnen 

gemeentebestuurders prestatie-afspraken met het Rijk maken, zoals in het SER-energieakkoord is 
aangegeven.  

- Voor de vergunningplichtige bedrijven kan de provinciale nota Intensivering Energiebeleid benut 
worden om de handhaving en toezicht op energiebesparende maatregelen de komende jaren te 
versterken. Het bevoegd gezag kan daarbij de inzet vooral te richten op het middensegment van 
bedrijven dat wel wil besparen maar een extra stimulans nodig heeft. Samenwerking tussen 
verschillende omgevingsdiensten in Zuid-Holland kan daarbij voor kostenefficiency zorgen. 

- En voor de industrie, waaronder de ETS-bedrijven, biedt de richtlijn energie efficiency, nieuwe 
instrumenten. Deze moet voor het einde van dit jaar in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd 
zijn. Op basis van deze richtlijn worden energie- en restwarmteproducerende bedrijven verplicht een 
kosten-baten analyse uit te voeren voor de toepassing van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
en efficiënte stadsverwarming. Bovendien moeten deze bedrijven vierjaarlijks een energie-audit 
uitvoeren. Het bevoegd gezag, veelal de provincie, zal deze audit moeten beoordelen en kan 
daarbij toetsen op optimale benutting van de potentiële energiebesparing. Dit is mede relevant in 
het licht van het Deltaplan Energie en het Rotterdams Actieplan Energie. 

   
Warmte-kracht koppeling  
Het gebruik van warmte-kracht koppeling (WKK), energetisch efficiënt doordat elektriciteit en warmte 
tegelijk worden opgewekt, loopt terug en de dreiging is dat die terugloop versnelt in de komende jaren 
(Davidse, 2013). De voornaamste oorzaken zijn de lage vergoeding voor elektriciteit, de hoge gasprijs 
en het wegvallen van subsidies. In de glastuinbouw kan dit op termijn positief uitpakken omdat 
‘restproducten’ als CO2 en warmte uit de industrie gebruikt kunnen worden. Ook kan het een gunstig 
effect op de NOx-depositie (zie bij thema ‘lucht’) hebben. Voor de industrie betekent de terugloop van 
WKK echter een verslechtering van de energie-efficiëntie op systeemniveau.  
 
Het wordt aanbevolen om het belang van de industriele wkk’s te onderzoeken voor het optimaal 
benutten van de stoom en warmte-infrastructuur als onderdeel van het Deltaplan Energie van het 
HbR. Dit sluit ook aan bij de ambitie van het RCI Actieplan Energie.  
 
Beter dan verwacht 
Benutting restwarmte industrie  
Het benutten van restwarmte uit de industrie loopt sneller dan voorzien. Eind 2013 waren al ruim 
14.000 woningeguivalenten aangesloten (aansluitingen op bijvoorbeeld kantoren of ziekenhuizen 
worden omgerekend naar aantal woningen).  
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De AVR levert hoogwaardige warmte aan andere bedrijven via de stoompijp en laagwaardige warmte 
aan het stedelijk gebied via de leiding over Zuid en de leiding over Noord (deze laatste nog in aanleg). 
Ook is een derde warmteleiding, naar Den Haag, in studie. Verder is het Programmabureau warmte 
koude Zuid-Holland opgericht, dat zich onder meer inspant voor een betere benutting van industriële 
restwarmte. 
 
Duurzame mobiliteit 
Er is in 2013 een start gemaakt met het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) door drie 
binnenvaartschepen en 202 vrachtwagens. Ook was er de laatste twee jaar bijna een verdubbeling 
van het aantal elektrische voertuigen in de regio: van 941 in 2011 naar 1799 in 2013, waarvan de 
meeste op groene energie rijden. De totale impact van deze trends is nog niet groot, maar ze leiden 
een transitie in naar een schone manier van transport. Dit levert niet alleen een bijdrage aan het 
terugdringen van de CO2-uitstoot, maar ook aan een betere luchtkwaliteit en minder geluidsbelasting.  
 
Zonnepanelen 
De groei in nieuwe zonnepanelen, vooral bij particulieren, heeft in 2013 doorgezet, ondanks het 
stopzetten van de subsidie in augustus 2013. Wel heeft de stadsregio Rotterdam in 2013 voor 
veertien regiogemeenten de Zonatlas gelanceerd, een nieuwe webtool die voor ieder dak berekent 
hoe geschikt het is voor zonnepanelen. 
Het (via projecten of subsidies bekend) aantal daken in de regio Rijnmond met zonnepanelen groeide 
van 2518 eind 2011 naar 4265 eind 2012. Dit aantal groeide door naar 5887 daken eind 2013.   
 
Het wordt aanbevolen om de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam transport en duurzame 
energie-opwekking nauwlettend te blijven volgen en te blijven stimuleren. Op de lange termijn gaat dat 
ook geld opleveren, zowel voor bewoners als bedrijven.  
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Externe Veiligheid 
 
Slechter dan verwacht 
Borging externe veiligheid in ruimtelijke ordening blijft aandachtspunt  
Uit recent onderzoek blijkt dat bij 33% van de ruimtelijke plannen het aspect externe veiligheid niet 
juist wordt onderbouwd (Koepelproject provinciaal belang in ruimtelijke ordening, vervolgonderzoek 
2013. DCMR, 2014).  
In een dichtbevolkt gebied als Rijnmond is het onvermijdelijk dat nieuwe bestemmingen, zoals 
woningen, hun plaats krijgen binnen de invloedssfeer van risicobronnen. Daarom is het van belang 
dat de gemeente borgt dat de onderbouwing van het onderwerp externe veiligheid op de juiste wijze 
en structureel in het proces van ruimtelijke ordening wordt meegenomen. Daarmee worden nieuwe 
saneringssituaties nabij risicobronnen (bedrijven, spoor, etc.) voorkomen. Ook worden latente 
saneringssituaties inzichtelijk gemaakt, zodat eventuele planschade voorkomen kan worden.  
 
Het wordt aanbevolen om gemeenten te informeren over het belang van de borging van externe 
veiligheid in ruimtelijke plannen. Het wordt gemeentebestuurders aanbevolen om de opgestelde 
’Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee‘ (DCMR, 2013) toe te passen 
om externe veiligheid in ruimtelijke plannen te borgen. 
 
Relevante Ontwikkelingen 
Vervolg programmafinanciering onzeker 
De uitvoering van externe veiligheid in het Rijnmondgebied is in 2013 mede gefinancierd door 
middelen vanuit de rijksoverheid. Deze programmafinanciering voor externe veiligheid loopt tot en met 
het jaar 2014. Staatssecretaris Mansveld heeft in december 2013 aangegeven dat deze 
programmafinanciering externe veiligheid zal worden opgevolgd door een programma genaamd 
’Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018‘. Nog niet bekend is welke middelen voor de regio 
beschikbaar blijven. Helder is wel dat er geen financiering meer is voor projectmatige activiteiten, en 
dat ook structurele taken, zoals de advisering over ruimtelijke ontwikkelingen, onder druk komen te 
staan. Als de financiering niet wordt voortgezet is er zelfs geen financiering voor de uitvoering van de 
wettelijke adviestaak die de VRR heeft bij ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Regionale partijen zetten zich samen met de VRR al in voor het behoud van voldoende middelen voor 
de uitvoering van de wettelijke externe veiligheidstaken.  
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Geluid  
 
Relevante ontwikkelingen 
Het doel is om het aantal geluidgehinderden in het Rijnmondgebied met 30% te reduceren in 2025 ten 
opzichte van 2006. Bij het opstellen van de EU-geluidbelastingkaarten over 2011 voor Rotterdam, 
Vlaardingen en Schiedam bleek het niet mogelijk een betrouwbaar verschil te bepalen ten opzichte 
van de geluidsituatie in 2006. Dit komt door gewijzigde basisdata en rekenmodellen. Daarnaast zijn 
voor de overige zogenaamde agglomeratiegemeenten bij de DCMR geen cijfers over 2011 bekend. 
Dit betekent dat een reductie van het aantal geluidgehinderden regionaal niet kan worden vastgesteld. 
  
Het wordt aanbevolen het bovengenoemde doel te heroverwegen. Enerzijds omdat de EU binnenkort 
met nieuwe rekenvoorschriften zal komen en het dan ook in 2016 moeilijk wordt om het verschil ten 
opzichte van 2011 te bepalen. Anderzijds omdat gebleken is dat de gehanteerde maatstaf (het aantal 
geluidgehinderden) niet één op één gerelateerd is aan het effect van (geluidbeperkende) maatregelen.  
Het voorstel is om het doel te baseren op een reductie van het aantal dB op de gevel, met 
bijvoorbeeld minmaal 3 dB. Dit is een hoorbaar verschil en draagt bij aan minder hinder en 
gezondheidschade door geluid. De gemeente Rotterdam gebruikt deze aanpak reeds bij het Actieplan 
Geluid 2013-2018. Daarnaast wordt aanbevolen om een regionaal geluidregister op te stellen, zodat 
verschilmetingen eenduidig bepaald kunnen worden.  
 
Geluidhinder door windturbines 
In de eerste vijf maanden van 2014 heeft de DCMR 769 geluidklachten ontvangen over (nieuwe) 
windturbines. Mensen die dichtbij windturbines wonen, hebben vooral last van het geluid dat 
windturbines met zich meebrengen. Dergelijke hinder kan tot gezondheidsklachten leiden. Het geluid 
van windturbines is minder luid dan van andere bronnen, zoals verkeer en industrie, maar wordt 
sneller als hinderlijk ervaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door het karakter van het geluid (zoeven en 
zwiepen). (I. van Kamp et al., 2013). Sensortechnologie (geluidmeetkastjes op gevels van woningen) 
vergroot het inzicht in de hinderbeleving van burgers. Zodoende wordt kennis en inzicht verkregen in 
de impact van windmolenparken op de leefomgevingskwaliteit, geluidshinder en gezondheid.  
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Lucht 
 
Doel onder druk 
Langs drukke wegen wordt de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2) mogelijk niet overal op tijd 
(2015) gehaald. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn daar dan niet mogelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de meetpunten Rotterdam-Noord en Overschie was in 2013 het doel nog niet gehaald.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de gemeenten in het Rijnmondgebied, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland 
worden in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) maatregelen 
genomen. Het streven is in 2015 overal in de regio aan de grenswaarde voor NO2 te voldoen. 
Voorbeelden zijn de subsidie- en kortingsregelingen havengeld voor schone schepen, de 
sloopregeling voor oude auto’s en de succesvolle uitrol van de laadinfrastructuur voor elektrische 
voertuigen in alle gemeenten. Ook de milieuzone voor vrachtverkeer in het centrum van Rotterdam en 
het programma Schoon op Weg kunnen genoemd worden als maatregelen die de luchtkwaliteit 



Signaalrapportage MSR 2014 pagina 10 van 11 

verbeteren. Al deze maatregelen zorgen niet alleen voor minder NO2 in de lucht, maar zullen ook de 
hoeveelheid roet verminderen. Dit lijkt nog onvoldoende om aan de grenswaarde van NO2 in 2015 te 
voldoen. In het najaar van 2014 zal bekeken worden welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn. 
Ook wordt onderzocht wat het effect van de sanering van lage (industriële) NOx-bronnen is. 
 
Het wordt aanbevolen om, zoals Rotterdam dat heeft gedaan, bij aanbestedingstrajecten in te zetten 
op schone voertuigen en schone technologieën te blijven stimuleren. Zodoende verbetert niet alleen 
de luchtkwaliteit, maar wordt er ook gewerkt aan een leefbare en duurzame stad.  
 
Stikstofdepositie  
De uitstoot van NOx en de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden speelt op dit moment een rol bij 
de (Natuurbeschermingswet) vergunningverlening van nieuwe bedrijven en bij de beroepen tegen de 
havenbestemmingsplannen. De discussie spitst zich toe op de hoogte van de depositie in de Natura 
2000-gebieden. Er is een relatie met de ontwikkeling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
en de Natura2000 beheersplannen. Eventuele gevolgen en juridische houdbaarheid zijn nog 
onduidelijk.  
 
Geuroverlast 
Zeker in de directe omgeving van de industrie kan er geregeld sprake zijn van stankhinder. De grote 
industrie in het Rijnmondgebied levert hieraan een belangrijke bijdrage. Vanaf 2009 stijgt het aantal 
stankklachten. Het aantal stankklachten in 2013 bedroeg 7.283 en was daarmee circa 30% hoger dan 
in 2012. Deze stijging komt vooral door twee bedrijven die samen ruim 1.500 klachten veroorzaakten. 
Beide bedrijven treffen extra voorzieningen, waardoor de geuruitstoot sterk zou moeten afnemen. De 
overige stankklachten bestaan voornamelijk uit klachten die niet aan een veroorzaker toegewezen zijn 
(ruim duizend) en klachten over horeca en midden- en kleinbedrijf. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De DCMR is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de elektronische neus (e-nose). Het 
Havenbedrijf Rotterdam heeft het initiatief genomen om te komen tot een regiodekkend e-nose 
netwerk: het We-nose project. Door de inzet van een groot aantal e-noses, zowel bij bedrijven als in 
woongebieden, kunnen  bepaalde geurstoffen sneller gedetecteerd worden en kan door handelen bij 
de industrie de geurhinder beperkt worden. 
 
Relevante ontwikkelingen 
Naast de concentraties van NO2 en fijn stof, is ook de concentratie van het schadelijke elementair 
koolstof (roet) langs drukke wegen hoog. Nationaal en internationaal is men ervan overtuigd dat roet 
een veel efficiëntere indicator is dan fijn stof. Het instrumentarium om roet te meten en hieraan te 
rekenen is inmiddels beschikbaar. Op verzoek van de Tweede Kamer worden de roetmetingen de 
komende jaren uitgebreid.  
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Water 
 
Slechter dan verwacht 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) richt zich op de bescherming van het oppervlaktewater en 
stelt zich ten doel dat alle Europese wateren in het jaar 2015 een 'goede toestand' hebben bereikt en 
dat er binnen heel Europa duurzaam wordt omgegaan met water. Nederland heeft uitstel gevraagd tot 
2021. De goede toestand wordt afgemeten aan de chemische kwaliteit en de ecologische toestand.  
Op basis van de Kaderrichtlijn water rapportage uit 2012 van de waterbeheerders blijkt dat de 
chemische kwaliteit van de regionale wateren over het algemeen slecht is. Voor de ecologische 
toestand van deze wateren wordt het merendeel als matig beoordeeld. In 2013 voldeed nog geen 
enkel waterlichaam aan de gestelde normen.  
 
Gezamenlijk starten Rijkswaterstaat, stadsregio Rotterdam, Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf 
de komende jaren projecten om de ecologische kwaliteit te verbeteren. Zoals het initiatief ’Groene 
Poort in de Nieuwe Waterweg‘. Dit wordt actief door het Wereld Natuurfonds gesteund. Overige KRW-
maatregelen zoals natuuroevers en getijdenparken zorgen voor een verrijking van het ecologische 
watersysteem waardoor vogels en vissen er voedsel kunnen vinden. Voor de chemische kwaliteit geldt 
dat deze negatief beïnvloed wordt door bovenstroomse lozing van prioritaire stoffen die zich aan 
slibdeeltjes binden. Hiervoor formuleert Rijkswaterstaat in het nieuwe stroombeheerplan (2015 – 
2020) een aanpak die met bovenstroomse gebieden is afgestemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze rapportage is opgesteld door het samenwerkingsverband MSR, bestaande uit:  
DCMR Milieudienst Rijnmond  
gemeente Rotterdam  
GGD Rotterdam-Rijnmond  
Havenbedrijf Rotterdam N.V.  
Provincie Zuid-Holland 
Stadsregio Rotterdam  
 
De volledige beschrijving van de toestand van de leefomgevingskwaliteit is te vinden op 
www.msronline.nl 
 
Voor nadere informatie, secretariaat MSR, telefoon 010 2468 388, msr@dcmr.nl 
 
Schiedam, juli 2014 


