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Onderwerp: Verzoek om informatie

Geachte heer Meppelink,

U hebt vanaf het laatste kwartaal in 2008 diverse klachten en een verzoek om hand-
having ingediend bijde provincie inzake stankoverlast afkomstig van de composteer-
inrichting Recycling Centrum Zuid Oost Drenthe (hierna te noemen RCZOD) aan de
Oostenuijk in Emmen. U hebt hierover, mede namens diverse bedrijven, een brief aan
Provinciale Staten d.d.24 oktober 2011 verstuurd, waarin verzocht wordt om informa-
tie. De Statencommissie Omgevingsbeleid heeft dit verzoek voor verdere afhandeling
in handen gesteld van ons college.

De composteerinrichting RCZOD is vanaf 1999 op de locatie aan de Oosterwijk in
Emmen gevestigd. De gemeente Emmen opteerde voor deze locatie, die als bestem-
ming industriegebied heeft waar open recycling is toegestaan. De overige bedrijven in
de buurt zijn later verschenen.
Vanaf eind 2008 zijn de klachten over stank begonnen. Het gaat om circa 18 klachten
afkomstig van ur circaT klachten zijn afkomstig van 3 andere bedrijven die ook geves-
tigd zijn aan de W. Schoutenstraat en een inwoner van het naastgelegen Oranjedorp.
De klachten zijn telkens onderzocht en ook op het verzoek om handhaving is uitge-
breid gereageerd.

RCZOD beschikt over geldige milieuvergunningen (revisievergunning van 2003 en
veranderingsvergunning van 20071. Het bedrijf voldoet op dit moment aan de voor-
schriften van de huidige vergunningen voor wat betreft de geur. Uit een uitgevoerd
geuronderzoek in 2007 is gebleken dat er geen sprake is van een overtreding van de
norm voor geuremissie en dat er geen sprake is van een onacceptabel hinderniveau.
Tot nu toe is er steeds van uitgegaan dat bedrijfspanden geen geurgevoelige objecten
zt¡n en dus niet worden beschermd door de milieuvergunning.
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Thans is uit jurisprudentie uit 2010 gebleken dat bedrijven wel als geurgevoelige ob-
jecten moeten worden beschouwd en derhalve in zekere mate moeten worden be-
schermd. Omdat ons dit pas in een later stadium bekend is geworden, hebben wij tot
nu toe ten onrechte in onze brieven aan u vermeld dat uw bedrijf geen geurgevoelig
object in het kader van de milieuvergunning is. Wij bieden u hiervoor onze excuses
aan. Verder is de regelgeving ten aanzien van geur van composteerbedrijven inmid-
dels veranderd. onduidelijk is of RczoD aan een nieuwe geurnorm op basis van de-
ze gewijzigde regelgeving kan voldoen. Overigens voldoet men daarmee nog steeds
wel aan de vergunning waarin nog de oude norm is opgenomen.
lnmiddels laat het bedrijf een nieuw geuronderzoek uitvoeren in verband met een
nieuwe vergunningaanvraag. Zodra deze aanvraag met het bijbehorende geuronder-
zoek is ingediend, zullen wij u deze opsturen. Overigens heeft vooroverleg met
RCZOD plaatsgevonden en dit bedrijf heroverweegt de aanvraag in verband met de
problematiek/klachten. Onderzocht zal verder worden op welke (ambtshalve) wijze de
vergunning kan worden geactualiseerd met betrekking tot de gewijzigde (geur)regel-
geving.

lnmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen de provincie, de gemeente, de GGD
en de parkmanager van het industrieterrein. Dit overleg heeft erin geresulteerd dat de
gemeente zich intern zal beraden met betrekking tot deze problematiek. De gemeente
Emmen is bevoegd gezag voor het bestemmingsplan en de provincie is bevoegd voor
het milieudeel van de omgevingsvergunning (via een zogenaamde verklaring van
geen bedenkingen).

Ten slotte verzoekt u om toezending van alle relevante informatie . Zowel de vigerende
vergunningen als het geuronderzoek van 2007 zijn eerder al aan u toegezonden.
Deze sturen wij u volledigheidshalve nogmaals toe.

Zodra er duidelijkheid is over het vervolg en de eventueel te volgen procedures zullen
wij hierover zowel u als omliggende bedrijven en omwonenden nader informeren.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris

coll

Afschrift aan:

- provinciale staten van Drenthe
- de gemeente Emmen, t,a.v. de heren L. Bakx en A. Kruizenga, Postbus 30001,

7800 RA Emmen
- GGD Drenthe, t.a.v. mevrouw M. Meijerink, Postbus 144,9400 AC Assen
- Parkmanagement VPB, t.a.v. de heer H. ldema, Postbus 2007,7801 CA Emmen




