
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 5 juli 2022  
Ons kenmerk 27/5.4/2022001012 
Behandeld door team Water, Bodem en Milieu   
Onderwerp: Geursituatie ETP Wijster   
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
In juni 2021 bent u geïnformeerd over de geurmonitoring die wordt uitgevoerd 
op en rondom het Energie Transitie Park (ETP) te Wijster naar aanleiding van 
klachten over geuroverlast. De monitoring wordt uitgevoerd door de Regionale 
Uitvoeringsdienst (hierna RUDD) in gezamenlijke opdracht van de gemeente  
Midden-Drenthe en de provincie. 
 
De RUDD heeft naar aanleiding van de monitoring een rapport opgesteld. Dit 
rapport is gedeeld met de betrokken bedrijven die gevestigd zijn op het  
ETP-terrein, waarbij zij de mogelijkheid hebben gekregen om te reageren  
voordat het rapport openbaar wordt gemaakt. Een aantal bedrijven heeft van 
deze mogelijkheid gebruikgemaakt. De inhoudelijke reacties die wij hebben ont-
vangen, worden meegenomen in het vervolgproces. 
 
Het rapport 
In het rapport worden de klachten die het afgelopen jaar zijn ingediend ge- 
analyseerd aan de hand van uitgevoerde veldwaarnemingen, geurmonitoring 
door elektronische geursensoren en de gemeten windrichting. Op grond van de 
analyse wordt geconcludeerd dat voor 98% van de ingediende geurklachten het 
ETP-terrein de geurbron was. Daarnaast is er onderzoek gedaan op basis van de 
data uit de elektronische geursensoren en verspreidingsberekeningen, om zo de 
overlast toe te kennen aan een specifieke bron op het ETP-terrein. Uit dit onder-
zoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden 
aangewezen. Wel komt naar voren dat er twee locaties zijn met de meest domi-
nante geur in de regio, namelijk de composteringsinstallatie van Attero en  
Noblesse. Om met voldoende zekerheid één bron aan te kunnen wijzen per 
klacht, moeten er meer veldwaarnemingen worden uitgevoerd en moet het  
e-neuzennetwerk worden uitgebreid. 
Vervolg 
Op dit moment wordt er een concreet voorstel voorbereid door de RUDD voor de 
uitbreiding van de geurmonitoring op het ETP-terrein. Ondertussen wordt de 
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huidige geurmonitoring voortgezet. Het voorstel wordt na het zomerreces voor- 
gelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan ons. Bij dit voor-
stel wordt ook rekening gehouden met de huidige stand van zaken wat betreft 
de ingediende klachten in de afgelopen maanden. Wij brengen u op de hoogte 
wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de geursituatie op het  
ETP-terrein. 
 
Het rapport is beschikbaar via het ETP-loket op de website van de gemeente 
(www.middendrenthe.nl/etp) en wordt ook gedeeld met de twee belangen- 
organisaties Dorpsbelangen Wijster en Plaatselijk Belang Drijber. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Rapport Geursituatie ETP-Wijster 2020 & 2021 
mb/coll. 
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Onderzoek, conclusies en vervolgstappen

TEAM ADVIES  (LUCHTKWALITEIT )  RUD DRENTHE

in opdracht van gemeente en provincie
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1 .  G e u r o v e r l a s t  E T P - t e r r e i n  n a b i j  W i j s t e r
In de gemeente Midden-Drenthe nabij Wijster bevindt zich het bedrijventerrein ETP Midden- 
Drenthe. ETP staat voor Energie Transitie Park. Op het ETP-terrein bevinden zich bedrijven die
milieubelastende activiteiten uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan afvalverwerkende bedrijven 
of aanverwante industrieën. Geur is een veelvoorkomend milieuaspect wanneer het gaat om 
dergelijke bedrijven en dit is dan ook op te merken in de omgeving. 

Op dit moment zijn de volgende bedrijven gevestigd op het terrein: Attero Noord B.V. 
(Afvalverbranding, -compostering en -verwerking), Noblesse Proteins B.V. (verwerking 
slachtbijproducten van pluimvee), BON Holding B.V. (brandweeropleidingen en oefencentrum) 
en is Green Create (kippenmest bio-vergister) in aanbouw. 
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2 .  H o e  k a n  g e u r o v e r l a s t  o n t s t a a n ?
Bedrijven die zich willen vestigen op een terrein als het ETP in Midden-Drenthe vragen een 
vergunning aan bij de gemeente. De RUD Drenthe treedt, in opdracht van de Drentse 
gemeenten en provincie, op als uitvoeringsinstantie op dit terrein voor vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH). Voor nieuwe bedrijven op het ETP-terrein worden door de RUD 
Drenthe de vergunningen afgegeven. 

Voor het bestaan van de RUD Drenthe werden de vergunningen afgegeven door de Provincie 
Drenthe of Gemeente Midden-Drenthe. Wanneer het gaat om geur worden in een vergunning 
bepaalde grenswaarden meegegeven door onze luchtadviseurs. Hier wordt door de RUD 
Drenthe ook toezicht op gehouden en wanneer nodig op gehandhaafd.  

Het is mogelijk dat bedrijven die zich netjes aan de voorschriften in een verleende vergunning 
houden toch geuroverlast kunnen veroorzaken. Dat komt omdat er bij het verlenen van 
vergunningen wordt gerekend met gemiddelden. Dat wil zeggen dat als het vandaag windstil is
en er geen geur is waar te nemen in mijn buurt, maar morgen door een bepaalde windrichting 
het behoorlijk ruikt, een bedrijf toch aan de wet- en regelgeving kan voldoen. De geur 
overschrijdt weliswaar de grenswaarden op dag 2, maar doordat er op dag 1 geen geur waar te 
nemen was voldoet het bedrijf gemiddeld aan de grenswaarden.  

Daarom wordt er niet meteen gehandhaafd bij klachten en is er niet altijd een directe oplossing 
voor. Daarnaast is het in het geval van het ETP-terrein nog lastig te bepalen wie er 
verantwoordelijk is voor welke klacht. Daarover leest u later meer in dit verslag.  



Woonplaats Aantal

Drijber 26

Wijster 12

Pesse 3

Spier 2

Onbekend 2

Hoogeveen 1

Stuifzand 1

Eindtotaal 47
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3 .  O n d e r z o e k  v a n  d e  k l a c h t e n  i n  2 0 2 0  e n  2 0 2 1
In 2020 en 2021 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd door de RUD Drenthe.  

2020 
In 2020 zijn veldwaarnemingen, elektronische neuzen (geursensoren) en modelberekeningen 
ingezet. Uit deze onderzoeken bleek dat de geurbelasting rond het ETP-terrein hoog is, hoger dan 
wenselijk geacht mag worden in een woonomgeving. Dat gold met name voor de omgevingen aan 
de noordwest- tot noordoostzijde van het ETP. Destijds is geconstateerd dat Attero met meerdere 
activiteiten een dominante geurbron bleek te zijn. Ook Noblesse bleek daar een bijdrage aan te 
leveren, met name aan de westzijde van het ETP. Het advies van de RUD Drenthe was om in de 
toekomst onderzoek te blijven doen, zodat gestuurd kan worden op het niet verder laten 
toenemen, of juist verlagen van de geurbelasting rondom het ETP-terrein. 
 
2021 
Omdat er klachten bleven komen is de RUD Drenthe ook in 2021 blijven onderzoeken. De 
gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe hebben de RUD de opdracht 
gegeven om de feitelijke geursituatie in de omgeving van het ETP vast te leggen. 
Dat wil zeggen, het monitoren van geur om de meldingen 
over overlast te kunnen bevestigen. Daarmee konden 
we een tweetal vragen beantwoorden, namelijk: zijn 
de klachten van omwonenden te koppelen aan het
ETP-terrein? En zo ja, vanaf waar op het ETP-terrein? 

Aantal klachten uit de buurt 
In 2021 zijn er 47 klachtenmeldingen geregistreerd 
rondom het ETP-terrein in Wijster. Twee van de 
klachten waren niet volledig, dus zijn niet meegenomen 
in de analyse. In bijgaande tabel wordt een overzicht 
gegeven van de herkomst van de klacht. De meeste 
klachten komen uit de nabijgelegen kernen Drijber 
en Wijster (woningen Vamweg en Drijberseweg).



Komt de windrichting overeen? Aantal

Windrichting komt overeen 28

Windrichting komt gedeeltelijk overeen 16

Windrichting komt niet overeen 1

Eindtotaal 45
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3 .  O n d e r z o e k  v a n  d e  k l a c h t e n  i n  2 0 2 0  e n  2 0 2 1
De RUD Drenthe heeft de vijfenveertig klachten geanalyseerd om zo goed mogelijk antwoord te 
kunnen geven op de vragen gesteld in de inleiding. Daaruit kwamen een aantal bevindingen. 

Komt overeen
62%

Komt gedeeltelijk overeen
36%

Komt niet overeen
2%a. Windrichting 

We hebben onderzoek gedaan naar de 
heersende windrichting op het moment van de 
klacht en of deze juist was in relatie tot de 
locatie van de klacht.  

Uit bovenstaande tabel en figuur komt naar 
voren dat in 98% van de klachten het 
aannemelijk is dat de klager de geuren van het 
ETP-terrein heeft kunnen waarnemen. Bij 1 
klacht (2%) is het onwaarschijnlijk geweest dat 
het ETP-terrein te ruiken is geweest.

b. Onderzoek naar de bron van de geur 
We gaan ervan uit dat voor 44 klachten het ETP-terrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de 
geurhinder op basis van onderzoek naar windrichting. Vervolgens is gekeken of een specifieke
locatie op het ETP-terrein aan te wijzen is. Daarvoor heeft de RUD Drenthe onderzoek gedaan 
op basis van data van e-neuzen (geursensoren) en verspreidingsberekeningen.  

Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden 
aangewezen. Onderstaande tabel geeft de mogelijke geurbronnen over de unieke klachten 
weer. 



Potentiele bronnen Aantal

Attero GECO
Noblesse
Attero AWZI
Attero Stort
Attero Huisvuil
Attero Kunststof
BON
Anders

40
39
21
17
13
6
2
6
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3 .  O n d e r z o e k  v a n  d e  k l a c h t e n  i n  2 0 2 0  e n  2 0 2 1

Uit dit onderzoek blijkt dat het (nu nog) moeilijk is om een specifieke bron op het terrein aan te 
wijzen als geurveroorzaker. Dat komt doordat er aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn, 
zoals veldwaarnemingen én het plaatsen van meer sensoren. Wel kan uit deze gegevens 
worden opgemaakt dat de Geco van Attero en Noblesse het best voldoen aan de criteria voor 
mogelijke hinderveroorzaker.  
 
Veldwaarnemingen met omwonenden uit Drijber is een mooi voorbeeld van het vinden van een 
veroorzakende activiteit. Dit onderzoek gaf een duidelijke verklaring voor wat in Drijber 
‘Noblesselucht’ wordt genoemd. Dit blijkt door waarnemingen te koppelen aan de 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Attero, die het water van Noblesse zuivert. 

c. Verder onderzoek 
De RUD Drenthe heeft geadviseerd om veldwaarnemingen toe te voegen aan het onderzoek 
om zo de klachten in de toekomst beter te kunnen duiden. Ook is het advies het e- 
neuzennetwerk uit te breiden. Het is duidelijk geworden dat de positionering van de 
elektronische neuzen nu te veel is gepositioneerd aan de westelijke buitengrens van het ETP- 
terrein. Met deze methoden kunnen de verschillen makkelijker zichtbaar worden gemaakt.



08

4 .  C o n c l u s i e s  o n d e r z o e k e n
Klachten 
In 2021 bleek dat voor 98% van de geurklachten het ETP-terrein daar de veroorzaker van was. 
Uit de geanalyseerde gegevens komt het beeld naar voren dat er 2 locaties zijn met de meest 
dominante geur in de regio namelijk; de GECO van Attero (40) en Noblesse (39), gevolgd door 
de AWZI (21) en Stort (17). Echter is het de RUD Drenthe nog niet gelukt een specifieke bron 
en activiteit per klacht met voldoende zekerheid aan te kunnen wijzen. Hiervoor zullen in de 
toekomst veldwaarnemingen en een uitgebreider e-neuzennetwerk een oplossing kunnen 
bieden.  

Zo waren voor Drijber de klachten moeilijk aantoonbaar, omdat er nog niet voldoende e-neuzen 
beschikbaar zijn aan die zijde van het ETP-terrein. 

Weersomstandigheden 
De meeste klachten ontstaan bij westelijke (Drijber) en zuid-zuidwestelijke wind (Vamweg). 
Daarnaast kan meteodata een verband leggen met windstille of van richting veranderende 
situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door windluwe of windstille condities 
geureenheden zich cumulatief kunnen opbouwen in de omgeving van de bron en vervolgens 
met een zacht briesje worden verplaatst naar omliggende woonkernen rondom het ETP-terrein. 
  
Alle gegronde klachten zijn afkomstig van locaties binnen een straal van 5 kilometer rondom het 
ETP-terrein. Daarbuiten wordt het aannemelijker dat het gaat om een andere onbekende bron, 
niet afkomstig van het ETP-terrein. 
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5 .  a c t i e s  v o o r  h e t  v e r m i n d e r e n  v a n  o v e r l a s t
Wat gaan we doen met de onderzoeksresultaten om geuroverlast te verminderen?  

Vergunningen 
De vergunningen van sommige bedrijven op het ETP-terrein gaan door de RUD Drenthe 
aangepast worden op geurwaarden, zodat we beter kunnen handhaven bij stankoverlast.  
 
Geurveroorzakende activiteiten 
De RUD Drenthe zet het onderzoek voort en breidt deze uit. Zo kunnen we geurveroorzakende 
activiteiten binnen de bedrijven beter aanwijzen. Daardoor kunnen deze onderdelen waar 
mogelijk worden aangepast of kunnen wij er beter en specifieker op handhaven.  

Maatregelen door bedrijven 
Bedrijven op het terrein nemen dankzij overleg met de RUD Drenthe maatregelen. Je kunt 
hierbij denken aan het plaatsen van overkappingen, (nieuwe) afdekking of schoorstenen. 
Activiteiten van een bedrijf veroorzaken door deze maatregelen minder geur. Ook kijken de 
bedrijven naar de eigen afvalwaterzuivering (geurveroorzaker) en wordt er gerichter naar 
andere oplossingsmogelijkheden gezocht.  

Behandeling van klachten 
De gemeente Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe optimaliseren de 
klachtenbehandeling om gerichter klachten te kunnen behandelen voor een vollediger beeld. 
Het doel is om zo snel mogelijk de bedrijfsomstandigheden vast te stellen voor een gerichtere 
aanpak tijdens ervaren overlast.  

Positief effect 
De geursituatie op het ETP-terrein verbetert dankzij de inzet van de gemeente, provincie, RUD 
Drenthe en door input van de omwonenden. Met uitgebreider onderzoek kunnen we deze trend 
nog verder doorzetten. Daarnaast zijn de bedrijven op het ETP-terrein bewust van hun invloed 
op de omgeving en willen dit zelf zo veel mogelijk voorkomen.  

Rol omwonenden 
De omwonenden die overlast van geur ondervinden worden steeds meer betrokken bij 
veldwaarnemingen om data en metingen van onze e-neuzen te kunnen ondersteunen.  
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6 .  v e r v o l g
De RUD Drenthe heeft de Provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe geadviseerd over
het uitbreiden van de monitoring. Op die manier kan de geur worden toegekend aan de 
verschillende bronnen op het terrein en kan er waar nodig gerichter gehandhaafd worden.  

Vragen?
Heeft u vragen? Meer informatie vindt u op de website van de gemeente 
Midden-Drenthe. 

Overlast melden?
Overlast melden kan via de website van de gemeente Midden-Drenthe door 
een melding doen via dit meldingformulier of telefonisch via (0593) 53 92 22 
tijdens kantooruren.

https://www.middendrenthe.nl/website/!suite86.scherm0325?mPag=9327
https://www.middendrenthe.nl/website/!suite86.scherm0325?mPag=9327
https://www.middendrenthe.nl/website/!suite86.scherm0325?mVrg=18322
https://www.middendrenthe.nl/website/!suite09.scherm1089?mWfrs=466112&mNch=17bltmz9o0

