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Onderwerp: Afhandeling handhavingsverzoek Van der Sluis te Meppel

Geachte voorzitter/leden,

De heer R. Van der Sluis uit Meppel heeft op 30 maart jl. via de e-mail een hand-

havingsverzoek ingediend.

Uw Statencommissie Omgevingsbeleid heeft besloten om de afhandeling in handen te

stellen van ons college.

Het handhavingsverzoek van de heer Van der Sluis is inmiddels schriftelijk afgehan-

deld. Een afschrift van de brief aan de heer Van der Sluis is bÜgevoegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris voorzitter
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Onderwerp: Handhavingsverzoek

Geachte heer Van der Sluis,

U hebt op 30 maart 2O12 een handhavingsverzoek aan provinciale staten gezonden

De Statencommissie Omgevingsbeleid heeft dit verzoek voor verdere afhandeling in

handen gesteld van ons college van gedeputeerde staten.

De door u ervaren geluidhinder richt zich op het bedrijf Agrifirm te Meppel.

Onderzoek
Agrifirm wordt meerdere keren per jaar door prov[nciale toezichthouders gecontroleerd

op naleving van de milieuvergunning en ook worden in de omgeving geluidsmetingen

uitgevoerd.

ln de periode2OOT-2OO9 is het bedrijf enkele keren aangeschreven op een overtre-

ding van de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning. Na onderzoek bleek dat de
vergunningsvoorschriften waren gebaseerd op een onjuist akoestisch model. Dit ís in

2011 hersteld in een nieuwe vergunning.
Ook heeft Agrifirm in december 2009 een defecte geluidsdemper vervangen.

Een meting in de maand juli 2011 heeft aangetoond dat het bedr'tjf voldoet aan de

geluidsvoorschriften in de nieuwe vergunníng.

ln november/december 2O11 is naar aanleiding van klachten gedurende enkele weken

een continumeting uitgevoerd in de omgeving van Agrifirm. Dat heeft evenmin een

oorzaak opgeleverd voor de geluidsklachten.

Ook Agrífirm kon geen aanwijsbare oorzaak vinden voor de ervaren overlast.

Na nieuwe klachten in maart 2012 over een centr¡fugeachtig geluid is op 13 april,

24 april en 15 meijl. een uitgebreid onderzoek uitgevoerd op het bedrijventerrein

H ierbij is gebruikgem aakt van gelu idmeetapparatuur.
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Er is vastgesteld dat er bij Agrifirm en bij een naastgelegen bedrijf geluídsbronnen zijn

die een hoge toon veroorzaken. ln beide gevallen betreft het een afwíjking van de

vergu nde bedrijfssituatie.

Het meest aannemelijk is dat de overlast wordt veroo¡zaakldoor een technisch defect

aan apparatuur bij een van de bedrijven.

Omdat beide bronnen níet permanent aanwezig zijn was het niet eenvoudig om de

oorzaak van de klachten te traceren.

Bij beide bedrijven is een handhavingstraject gestart.

Realisatie van benodigde maatregelen neemt enkele weken in beslag mede in ver-

band met de levertermijn van te bestellen onderdelen.

Vrachtverkeer
Een ander onderdeel van uw handhavingsverzoek betreft het buiten de vergunning

laten van hinder door vrachtverkeer.

Deze stelling is alleen juist voor zover het de hinder betreft van het vrachtverkeer op

de openbare weg.

Het geluid van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld volgêns

de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting;

beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieube-

heer", d.d. 29 februari 1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting die op een gezoneerd industrie-

terrein ligt, zoals het onderhavige geval, mag echter bij vergunningverlening Wet

milieubeheer niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden.

Hierdoor zou het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezo-

neerd industrieterrein, zoals in het onderhavige geval, worden doorkruist. De ver-

keersaantrekkende werking behoeft daarom niet te worden getoetst conform de juris-

prudentie (onder andere dossier nr. E03.96.0906) van de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State.

Voornemen tot gedeeltelijke añrvijzing van het handhavingsverzoek

Gelet op het vorenstaande zijn wij voornemens om uw handhavingsverzoek met be-

trekking tot geluidsoverlast afkomstig van Agrifirm deels toe te wijzen. Met betrekking

tot het onderdeel, het buiten de vergunning laten van hinder door vrachtverkeer, zijn

wij voornemens om uw verzoek af te wijzen.

Zienswijze
Voordat een bestuursorgaan een aanvraag tot het geven van een beschikking geheel

of gedeeltelijk afwijst, stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze naar

voren te brengen. Daarom 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 de provincie Drenthe, ter attentie van

mevrouw R.A. Bruinsma, Postbus 122,9400 AC Assen. Mondeling: door met haar te

bellen. Haar telefoonnummer is (0592) 36 5276.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

gedeputeerde staten van Drenthe,


