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Onderwerp: Verzoek om handhaving

Geachte voorzitter/leden,

De heer R. Van der Sluis uit Meppel heeft bij brief van 20 december 2012 een verzoek om handhaving
ingediend. Uw commissie Omgevingsbeleid heeft op 22februari 2012 besloten de afhandeling van het
verzoek in handen te stellen van ons college.

Een afschrift van de brief aan de heer Van der Sluis is bijgevoegd

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter

Bijlage(n):
jk/coll.
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Behandeld door de heer D.W. Klein Bramel (0592) 36 52 95
Onderwerp: Verzoek om handhaving

Geachte heer Van der Sluis,

Bij brief van 20 december 2011 hebt u bij provinciale staten van Drenthe een verzoek
om handhaving ingediend. ln de vergadering van de provinciale Statencommissie
Omgevingsbeleid van 22 februari 2012 is besloten de afhandeling van uw verzoek in
handen te stellen van ons college.

ln uw verzoek om handhaving stelt u dat er bij Constar aan de Jan van de Boschkade
te Meppel veel meer geluidsuitstoot is door toename van de bedrijfs- en productie-

activiteiten. U stelt tevens dat door een ander gebruik en werkwijze van de mixers er
sprake is van een extra gevelbelasting.

Verder verzoekt u tot handhaving van de verleende sloop- en bouwvergunning die een
sloop en herbouw betekende, van onder andere de mengtoren.

Ten aanzien van het vorenstaande merken wij het volgende op.

Ten opzichte van de aangevraagde, vergunde situatie hebben zich bij Constar wijzi-
gingen voorgedaan. Constar heeft besloten de afgebroken centrale niet meer te her-
bouwen. De betonmortel zal in het vervolg worden aangevoerd via de vestiging van
Constar aan de Zomerdijk te Meppel. Akoestisch heeft dit gevolgen. De geluidsbelas-

ting ten gevolge van de activiteiten van Constar zal afnemen omdat als gevolg van de
wijzigingen een aantal geluidsbronnen is komen te vervallen.



2

Van de door u gestelde toename van de geluidsbelasting is naar onze mening dan
ook geen sprake.

ln de gewijzigde situatie is er geen mengcentrale meer. Ook worden er geen schepen
meer gelost met zand en vindt er geen aanvoer meer plaats van vrachtwagens met
cement. ln de vigerende milieuvergunning is vergund dat Constar 200 kuub aan be-
tonmortel mag produceren Als gevolg van het niet herbouwen van de centrale zal er
vanuit de inrichting ook geen betonmortel aan derden meer worden geleverd. De aan
derden geleverde betonmortel wordt rechtstreeks geleverd vanaf de vestiging van
Constar aan de Zomerdijk.
Er wordt in de nieuwe situatie enkel nog betonmortel aangevoerd ten behoeve van de
produktie van betonwaren. Het aantal verkeersbewegingen met betonmixers binnen
de inrichting is ten opzichte van de vergunde situatie dan ook verminderd.
Ten aanzien van de geluidsimmissie vanwege verkeersbewegingen op een openbare
weg (op of buiten het industrieterrein) van en naar de inrichting merken wij het vol-
gende op. Deze behoeft niet te worden getoetst aan de voor de inrichting geldende
equivalente en piekgeluidgrenswaarden.

Wij zullen voor wat betreft de verleende milieuvergunning geen consequenties verbin-
den aan de wijzigingen die zich ten opzichte van de vergunde situatie hebben voorge-
daan. De reden daarvan is dat vanuit milieuoptiek er sprake is van een significante
verbetering. lmmers, de geluidsbelasting als gevolge van de inrichting zal minder zijn
dan voorheen omdat er sprake is van minder geluidsbelastende activiteiten. Daar-
naast is de verwachting dat binnen een jaar de betonindustrie onder de algemene
regels van het Activiteitenbesluit zal gaan vallen. Nu de vergunning aanpassen aan de
gewijzigde situatie is naar onze mening weinig zinvol

Omdat er naar onze mening geen sprake is van een overtreding van de vergunning
voorschriften zien wij geen reden handhavend op te treden. Wij zijn dan ook voor-
nemens uw verzoek tot handhaving af te wijzen. Wel zal het bedrijf in het kader van
regulier toezicht worden bezocht en gecontroleerd.

Zienswijze

Voordat een bestuursorgaan een aanvraag tot het geven van een beschikking geheel
of gedeeltelijk afiruijst, stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze naat
voren te brengen. Daarop stellen wij u in de gelegenheid om uw mening te geven ( in
overeenstemming met artikel 4.7 van de Algemene wet bestuursrecht). Dit moet dan
uiterlijk binnen twee weken na verzenddatum van deze brief gebeuren. U kunt dit
mondeling of, bij voorkeur schriftelijk doen. Schriftelijk door uw reactie te sturen aan
het college van gedeputeerde staten van Drenthe, ter attentie van mevrouw
R. Bruinsma. Mondeling door met haar te bellen. Haar telefoonnummer is
(0592) 36 5276.
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gedeputeerde stateR van Drenthê,


