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Aan: 

De leden van Provinciale Staten 

van Limburg 

 

 Brunssum, 12 oktober 2018 

 

 Betreft: Vliegenoverlast gemeente 
Brunssum 

 

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

Reeds enige jaren ondervindt de wijk Brunssum-Oost overmatige vliegenoverlast. Bewoners 

hebben zich meermaals tot politieke partijen, het gemeentebestuur, het Provinciebestuur en de 

GGD Zuid Limburg gewend. Ondanks al deze contacten is de overlast in de loop der jaren niet 

afgenomen, maar eerder toegenomen. Dat zorgt er voor dat emoties (zowel boosheid als 

wanhoop) bij buurtbewoners hoog op beginnen te lopen en men ook andere mogelijkheden 

zoekt om de aandacht op het probleem te vestigen. Inmiddels heeft u via verschillende media 

kunnen vernemen hoe ernstig de overlast ervaren wordt. 

In de directe omgeving bevindt zich het Schutterspark; een laagdrempelig familiepark met 

verschillende dagattracties en kleinschalige horecavoorzieningen. De ondernemers aldaar geven 

aan dat de vliegenoverlast hun bedrijfsvoering op een negatieve manier beïnvloed. Klanten 

blijven uitgerekend op de dagen met het mooiste weer weg vanwege de vliegenoverlast. 

Graag schetsen wij kort hoe wij denken dat het probleem ontstaat en geven wij een aantal 

mogelijke oplossingsrichtingen om te voorkomen dat deze vorm van overlast zich in Brunssum 

en op andere plekken (zoals bijvoorbeeld in Stein) blijft voordoen: 

 

De oorzaak 

Onderzoek heeft uitgewezen dat het bedrijf tpD Recycling een van de mogelijke veroorzakers 

van de vliegenoverlast is. Het bedrijf sorteert, zuivert en verwerkt plasticafval tot kleine ‘vlokken’, 

die uiteindelijk weer gebruikt kunnen worden om grondstof voor gerecycleerd plastic van te 

maken. 
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Het bedrijf ligt op steenworp afstand van woningen en op loopafstand van de aangrenzende 

woonbuurten in Brunssum-Oost. Het is bovendien gevestigd in een bedrijfspand waar vliegen 

relatief eenvoudig hun weg naar buiten kunnen vinden. 

De kern van het probleem zit echter in het feit dat het plastic dat aldaar verwerkt wordt in 

ongezuiverde staat aankomt en opgeslagen wordt. De etensresten en andere overblijfselen 

werken als een magneet op vliegen en vormen een ideale voedingsbodem voor hen om zich te 

vermeerderen. 

(Mogelijke) Oplossingsrichtingen 

Het gemeentebestuur heeft samen met het Provinciebestuur reeds een aantal 

kortetermijnoplossingen uitgevoerd; de buitenopslag, die het bedrijf tpD Recycling op slechts 

een paar honderd meter van de woonwijk had, is inmiddels leeggeruimd en het plasticafval 

staat binnen opgeslagen. 

Wat de Partij van de Arbeid Brunssum betreft, zou er echter ook aan oplossingen voor de lange 

termijn gewerkt moeten worden. Een eerste logische vraag, die daarbij gesteld kan worden, is of 

deze vorm van afvalverwerkende bedrijven op dermate korte afstanden van woonbuurten hun 

activiteiten zouden moeten kunnen uitvoeren. (bevoegdheid lokale overheid) 

Een andere vraag is of het toezicht op bedrijfsactiviteiten en het handhaven op mogelijke 

overtredingen van vergunningen verscherpt kan worden. Tevens zou nader onderzocht moeten 

worden of het bedrijf tpD Recycling inderdaad de veroorzaker van het grootste deel van de 

overlast is. (bevoegdheid provinciale overheid) 

Maar bovenal moeten we constateren dat, hoewel afvalrecycling in de kern een goede zaak is, 

het systeem van afvalinzameling, -verwerking en hergebruik mogelijk aanpassing behoeft. Kan 

er bijvoorbeeld meer aan wet- en regelgeving gedaan worden om producenten te dwingen 

minder plastic te gebruiken als verpakkingsmateriaal? Kan er meer aan voorlichting gedaan 

worden om minder plastics in huis te halen? En kan er (voor zover ze er nog niet zijn) gewerkt 

worden aan wettelijke regels, die er voor zorgen dat het plastic afval op een eerder moment in 

het afvalverwerkingsproces gezuiverd wordt? Waarom wordt het plastic niet bij de eerste 

sortering meteen gezuiverd, maar vervoeren we het van Brunssum naar Rotterdam/Duitsland, 

om het vervolgens gesorteerd maar nog steeds vuil weer terug naar Brunssum te vervoeren en 

het daar op te slaan? (bevoegdheid landelijke overheid / afvalverwerkende bedrijven) 

http://www.brunssum.pvda.nl/
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Aangezien het woongenot, het ondernemerschap en de gezondheid van de Brunssumers ons 

aan het hart gaat, vragen wij uw (hernieuwde) aandacht voor dit probleem. De temperaturen 

zullen gunstiger gaan worden nu het herfst/winter wordt. Daarom juist willen wij de vaart erin 

houden en er samen met u voor zorgen dat de oorzaak van de vliegenoverlast met ingang van 

het volgend voorjaar opgelost is. 

De Partij van de Arbeid Brunssum wil graag meedenken over het vinden van en realiseren van 

oplossingen. Wij zijn bereid daartoe met u in overleg te treden. 

In afwachting van uw reactie, namens de fractie van de Partij van de Arbeid Brunssum, 

 

 

Haico Offermans 

@: brunssum.pvda@gmail.com 

m: 06-41582245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie aan: College van B&W van de gemeente Brunssum, gemeenteraad van 

Brunssum en Limburgse media. 

 

Brief van gelijke strekking: Reinigingsdiensten RD4, Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid. 
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