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Aan:
de heren P.A Zwiers en
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(i.a.a. de overige Statenleden)
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Behandeld door de heer H.A. Booij (0592) 36 58 74
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde betreffende stankoverlast nieuwbouw Noblesse te Wijster

Geachte heren Zwiers en Bosch,
ln uw brief van 20 februari 2020 stelde u een aantal vragen over de herstart van het
bedrijf Noblesse Proteïns (Noblesse) te Wijster.
ln antwoord op uw vragen willen wij u eerst het volgende aangeven. Wij kunnen ons
de zorgen over de geursituatie rond Wijster en de kans op hernieuwde geurhinder in
de omgeving goed voorstellen bij het nieuws dat Noblesse binnenkort haar fabriek in
Wijster na de brand van vorig jaar gaat herstarten. Van belang is te weten dat de
gemeente Midden-Drenthe voor Noblesse het bevoegde gezag is. Wij hebben dan
ook geen directe betrokkenheid bij de herstart van het bedrijf.
Wij trekken samen met de gemeente op waar het gaat over activiteiten en overleg
rond het beheer van de milieusituatie rond het gehele Energie Transitie Park
Midden-Drenthe te Wijster (ETP{errein).
Uw vragen beantwoorden wij als volgt

Vraaq

1

Gelden voor de nieuwe fabriek van Noblesse ook aanvullende eisen ten opzichte van
de oude fabriek om de ongewenste oude situatie uit te sluiten?

Antwoord

1

De gemeente is bevoegd gezag voor Noblesse, de RUDD neemt namens de
gemeente de VTHlaken rond Nob/esse voor haar rekening. Zij hebben ons
het volgende laten weten.

2

De herbouw en herstart van Nob/esse na de brand vindt qua omgevingsvergunning voor het milieudeel plaats op grond van de bestaande vergunning
waarover Nob/esse beschikt. De strikte eisen voor geur in deze vergunning
zijn en blijven van toepassing.
Verdergaande maatregelen om tot een verbetering van de geursituatie te
komen zijn in een proefperiode geÍesf met een positief resultaat. De procedure tot een veranderingsvergunning om door aanpassingen in installaties
geuruitstoot verder te verminderen wordt momenteel doorlopen. De bedoeling
is dat Noblesse haar productie komend voorjaar kan gaan opstarten in de
gewijzigde en voor geur betere bedrijfssituatie.

Vraaq2
Zijn de'strenge regels' rondom Rika Greenparks ook toe te passen op Noblesse?
Antwoord 2
Wij zijn bevoegd gezag voor het bedrijf RIKA Greenparks Wijster BV (RIKA)
dat zich wilgaan vestigen naast Noblesse. Wl hebben RIKA naar het
voorbeeld van de geurvoorschriften geldend voor Nob/esse en in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving, een oprichtingsvergunning
verstrekt met daarin een pakket geurvoorschriften.
De gemeente is bevoegd gezag voor Noblesse en bepaalt de voorschriften
voor dit bedrijf.

Vraaq 3
Bent u het eens met de uitspraak van de directeur van Noblesse, dat er technisch niet
meer mogelijk is?

Antwoord 3
De beoordeling of er technisch meer mogelijk is, is aan het bevoegd gezag.

Vraas 4
lndien u vindt dat er meer technisch mogelijk is, ziet u mogelijkheden om dit te realiseren?

Antwoord 4

Zielen3
Vraaq 5
Bent u het met ons eens dat de komst van RIKA in geen geval tot meer stankoverlast
en aanverwante problemen mag leiden?
Antwoord 5
Voor RIKA zijn strikte geurnormen opgenomen en is in een uitgebreide controle- en meetverplichting voorzien. Juist om te voorkomen dat er geuroverlast
ontstaat, dan wel bij geuroverlasÍ zo sne/ mogelijk aanvullende maatregelen te
kunnen nemen.

3

Vraaq 6
Hoe gaat u de stankoverlast en eventuele cumulatie monitoren?

Antwoord 6
Samen met de gemeente en de RUDD hebben wij in 2019 een plan gemaakt
om de geursituatie rond het ETP-terrein de komende tijd extra in de gaten te
houden. Srnds begin dit jaar, dus voor de start van RIKA en voor herstart van
Nob/esse, is het programma van geurmonitoring in uitvoering. Gedurende de
maanden januari en februari is de feitelijke situatie vasÍgesÍe/d zonder
bijdrage van de beide bedrijven. Na de opstart van Nob/esse zal dit
programma worden herhaald. De RUDD coórdineert de uitvoering van dit
programma waarvoor ook deskundige externe partijen zijn ingeschakeld.
Meldingen van omwonenden over geurutaarneming of stankoverlast zullen op
de gebruikelijke wijze worden geregistreerd en in behandeling genomen. Wij
hebben met de gemeente afgesproken elkaar op de hoogte te houden en de
kosten van deze geurmonitoring te delen.

VraaqT
Mocht er toch meer overlast komen, ziet u mogelijkheden om hierop te handhaven?

Antwoord 7
Bijovertreding van de vergunningvoorschriften zijn wij bU RIKA het bevoegde
gezag en de gemeenÍe is dat bij Nob/esse. Beiden hebben de bevoegdheid
handhavend op te treden. Bij overtreding van de voorschriften zullen wfi dat
ook doen. Daarbij kan het zo zijn dat overlast niet binnen een dag of week
(volledig) weg te nemen is. Het doel is dat het bedrijf zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, zalvoldoen aan de voorschriften.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

mb/coll

, secretaris

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC ASSEN
20 februari 2020
Betreft:

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende Stankoverlast
nieuwbouw Noblesse te Wijster.

Geachte voorzitter,
Noblesse zal begin maart weer beginnen met proefdraaien in hun nieuwe fabriek. In deze
nieuwe fabriek zijn geen extra maatregelen genomen om de geuruitstoot te beperken ten
opzichte van de oude situatie. Volgens de directie ligt de geuroverlast op een acceptabel
niveau en zijn er geen nieuwe technieken beschikbaar.
In het verleden is er erg veel overlast geweest in de omliggende dorpen. Naast de
stankoverlast is er sprake geweest van meerdere branden en liet de communicatie te
wensen over. Een compleet onwenselijke situatie die niet herhaald moet worden.
Tegelijkertijd lezen we dat Rika Greenparks bezwaar maakt tegen de, in hun ogen, te strenge
regels rondom stankoverlast voor de omgeving. Toch zal ook hier stank vrijkomen, waardoor
het risico op cumulatie van stank toeneemt.
De Statenfractie van de PvdA Drenthe hecht er grote waarde aan dat (stank)overlast voor de
omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen.
De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:
1. Gelden voor de nieuwe fabriek van Noblesse ook aanvullende eisen ten opzichte
van de oude fabriek om de ongewenste oude situatie uit te sluiten?
2. Zijn de ‘strenge regels’ rondom Rika Greenparks ook toe te passen op Noblesse?
3. Bent u het eens met de uitspraak van de directeur van Noblesse, dat er technisch
niet meer mogelijk is?

4. Indien u vindt dat er meer technisch mogelijk is, ziet u mogelijkheden om dit te
realiseren?
5. Bent u het met ons eens dat de komst van RIKA Greenparks in geen geval tot
meer stankoverlast en aanverwante problemen mag leiden?
6. Hoe gaat u de stankoverlast en eventuele cumulatie monitoren?
7. Mocht er toch meer overlast komen, ziet u mogelijkheden om hierop te
handhaven?

Namens de fractie van de PvdA,
Peter Zwiers
Rudolf Bosch

