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Ondenrerp: Klacht van de heer Van der Sluis te Meppel betreffende overlast
afkomstig van Agrifirm Feed te Meppel

Geacht Presidium,

Hierb'rj stellen wij u op de hoogte van een klacht van de heer Van der Sluis te Meppel

betreffende overlast afkomstig van Agrifirm Feed te Meppel en de beantwoording

onzerzijds.
Dit omdat de heer Van der Sluis in zijn klacht aangeeft dat ook Provinciale Staten op

de hoogte moeten zijn van zijn klacht.

Wij bieden deze brief aan u aan omdat in de klacht van de heer Van der Sluis
personalia van de betrokken ambtenaar opgenomen zijn samen met negatieve

kwalificaties jegens de betrokken ambtenaar.

De afhandeling van de klacht heeft helaas langer geduurd dan gewenst. De reden

hiervoor is gelegen in de overgang naar de RUD en de wisseling van toezichthouder
die daardoor het geval was.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris

Bijlage: brief aan de heer Van der Sluis
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Onderwerp: Reactie op uw e-maild.d. 6 maart 2014 betreffende overlast afkomstig

van Agrifirm Feed te Meppel

Geachte heer Van der Sluis,

U heeft op 6 maart 2O14 per mail aan het college van Gedeputeerde Staten en aan

Provinciale Staten gemeld dat er stelselmatig hinder wordt ondervonden van Agrifirm

te Meppel.

ln uw e-mail schrijft u dat:

- u overdag maar ook 's nachts hinder ondervindt van Agrifirm. Deze hinder

omschrijft u als centrifugeachtige geluiden afkomstig van de loskraan. Ook
vermeldt u in uw brief dat de provincie onterecht uitbreiding biedt van de ver-
leende vergunningen, dus toename van hinder, en dat er voorbijgegaan wordt
aan regels van stof- en geluidsuitstoot;

- overschrijdingen worden afgedaan als incidenten;
- Agrifirm ongelimiteerd haar gang kan gaan.

Verder wilt u een bevestiging van Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten
(PS) dat zij kennis hebben genomen van uw e-mail. Ook vraagt u een onderbouwing

waarom wordt toegestaan dat omwonenden op deze wijze worden behandeld en bloot

worden gesteld aan ingrijpende milieuvervuiling.

Beantwoordinq van uw vraqen
Met deze brief bevestigen wij dat GS en PS kennis hebben genomen van uw e-mail.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stelt regels inzake een vergun-

ningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomge-

ving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Met deze wet worden de burgers beschermd tegen blootstelling aan ingrijpende mili-

euvervuiling . Zo ook bij Agrifirm in Meppel. Agrifirm heeft een vergunning in het kader

van de Wabo en de provincie Drenthe als het bevoegd gezag ziet toe op het naleven

van deze vergunning.
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G e I u id shi nd e r/ge I u i d se ise n

Verder kan gesteld worden dat het bevoegd gezag uw geluidshinder serieus neemt;

zo is in maart2012 door ons een uitgebreid akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit

onderzoek heeft erin geresulteerd dat er aan de loskraan op de havenkade akoesti-

sche maatregelen zijn getroffen, zoals het plaatsen van dempers op de uitlaten. Ver-
volgens hebben wijin 2013 bronmetingen aan de loskraan verricht. Hieruit kwam naar

voren dat de kraan voldeed aan de geluidseis, zoals deze destijds is vergund.

Ce ntrif u ge acht ige ge I u id e n

ln uw e-mail spreekt u van centrifugeachtige geluiden. Wat u met deze geluiden pre-

cies bedoelt, is onduídelijk. Uit indicatief veldonderzoek ter plaatse blijkt wel dat er

meerdere bronnen in de omgeving aanwezig kunnen zijn waar deze "geluiden" van-

daan kunnen komen. Nader onderzoek wordt nog gedaan naar de herkomst en het

soort geluid.

Agrifirm gaat ongelimiteerd zijn gang
ln uw e-mail geeft u aan dat Agrifirm ongelimiteerd haar gang kan gaan en dat over-
schrijdingen worden afgedaan als incidenten. Wij wijzen u erop dat wanneer zich bui-

ten de reguliere bedrijfsvoering een calamiteit of ongewoon voorval voordoet, wij altijd
onderzoeken of er sprake is van nalatigheid of verwijtbaarheid van het bedrijf. Wan-
neer blijkt dat er geen sprake is van opzet zullen wij hier niet op handhaven. Om in-

zichtelijk te maken op welke tijden de loskraan in werking is, wordt nabij de loskraan

een geluidmeetsysteem geplaatst. Hiermee kan worden aangetoond op welke tijden
de loskraan in werking is. lndien uit de registratie blijkt dat er buiten de vergunde tijden
wordt gewerkt, zal er handhavend worden opgetreden.

Zolang wij geen afwijking van de vergunde bedrijfssituatie constateren, zullen wij geen

hand havingstraject starten.

Wij willen uw klacht zorgvuldig behandelen. Dit heeft enige tijd gekost. Zowel de inzet
van nieuwe toezichthouders, onderzoek ter plaatse en overleg met het bedrijf hebben

ertoe geleid dat de schriftelijke afhandeling van uw klacht niet binnen de daarvoor
gestelde termijn naar u is verzonden.

Tot slot willen wij u verzoeken om de communicatie, zowel via telefoon, schriftelijk of
in persoon op een respectabele wijze te laten plaatsvinden en zonder onnodig men-
sen te beschadigen.
Wij hopen dat onze communicatie in de toekomst door hantering van deze spelregel
op een prettige wijze kan blijven verlopen.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend

van Drenthe,Ged

secretaris


