
Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe 

  

Cc:  De Raad van de gemeente Coevorden 

Statenfracties Provinciale Staten Drenthe 

GGD Drenthe 

  

Bijlagen:1. Brief per mail met bijlagen BBV Klinkenvlier aan Wethouders Pot en Wilting 

van      gemeente Coevorden  en  Gedeputeerde Brink van de Provincie Drenthe 

d.d. 14 juni 2012 met dringend verzoek om handhaving; 

  2. Brief per mail B&W gemeente Coevorden aan BBV Klinkenvlier d.d. 22 juni 

2012 met als onderwerp gezondheidsrisico’s n.a.v. langdurige blootstelling 

biogassen. 

  

          Coevorden, 25 juni 2012 

  

 

Geachte Bestuurders, 

  

Naar aanleiding van bovengenoemde brieven (als bijlage toegevoegd) brengen wij het 

volgende onder uw aandacht:  

  

• De provincie en de gemeente gedogen sinds begin mei 2012 (maar in feite al sinds 

2009) de uitstoot van biogas, door de middelgrote industriële biovergister van de heer H. 

Kimmann, met daardoor impliciet als milieugevolg de blootstelling van  mens en natuur 

(biogas bevat het hoog giftige gas H2S). Hierdoor worden niet alleen de bezoekers van de 

openbare ruimte, als sportvelden, strand en natuurterrein in de directe omgeving van de 

industriële biovergister getroffen, maar in het bijzonder worden  de bewoners van alle 

aangrenzende wijken er langdurig aan blootgesteld. 

• Alle gezondheidsklachten worden, zonder nader onderzoek, afgedaan als niet relevant 

met oorzaken die niets met de emissie van H2S van doen zouden hebben. Er wordt niet 

gemeten hoeveel uitstoot er is, geen onderzoek gedaan bij de personen met 

gezondheidsklachten, neen, op afstand wordt een diagnose gesteld. Wij, de burgers, 

vinden dat dit niet kan. 

• Er is en wordt regelmatig niet geantwoord op verzoeken tot handhaving van 

vergunningen of de wet. Om  welke reden dan ook is het nu onmogelijk voor de burger 

om vast te stellen wie het bevoegd gezag is.  De provincie zegt de gemeente en in de 

website van de gemeente staat de provincie. Men verwijst naar elkaar. 

• Er wordt een bewust ontmoedigingsbeleid gevoerd ten aanzien van onze klachten, 

terwijl bij de heersende wind de klachten alleen maar afkomstig kunnen zijn van de 

onderhavige middelgrote industriële biovergister. Stelselmatig krijgen onze klachten, 

t.a.v. de middelgrote industriële biovergister, een ongegrondverklaring, zonder dat op 

enige wijze daadwerkelijk behoorlijke controle plaats vindt. Een telefoongesprek met de 

ondernemer valt hierbij zeker niet onder behoorlijke controle. De mededelingen van de 

ondernemer worden zonder meer geloofd, in tegenstelling tot  de meldingen en klachten 

van de bewoners. 

• In lijn met punten 2. en 4. worden de problemen met milieugevolgen door uitstoot van 

biogas, waarin onder meer het hoog giftige H2S,  ontkend als afkomstig van de 

middelgrote industriële biovergister van Kimmann. En nog erger: brieven van bewoners 

of de BBV Klinkenvlier worden niet beantwoord.   

• Hoewel de middelgrote industriële biovergister al enige tijd uit productie is, wordt er 

nog steeds biogas geproduceerd. Dit in een te lage mate voor motor of affakkelen, maar 

wel wordt het uitgestoten. Dit uitloopproces, zoals u het noemt, loopt al vele weken 

(meer dan 5) en stopt nog steeds niet. U gaat nu meten, maar wat u nu meet staat in 

geen enkele verhouding tot de last waaraan wij voor vanaf 2009 en zo ook vanaf begin 

mei blootgesteld zijn geweest, hoewel we nu ook nog regelmatig boven de MAC-waarde 

meten (gecertificeerde apparatuur). 



• U zegt te werken aan een nieuwe vergunning, maar wij, de burgers van Coevorden, 

vinden dat daar geen sprake van kan zijn. Alleen al, omdat de heer Kimmann volgens 

onze informatie financieel niet in staat is de inrichting in goede, zonder relevante 

problemen functionerende staat te houden. Hij is niet in staat te investeren in 

noodzakelijke verbeteringen van de inrichting, die met een wijziging van de vergunning, 

met voorschriften die passen bij de ontwikkelingen op het gebied van de technische 

mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot 

de kwaliteit van het milieu, zoals bedoeld in artikel 2.30 lid 1 Wabo, te maken hebben. 

Deze financiële toestand is naar wij begrijpen de hoofdoorzaak van het feit, dat 

noodzakelijke reparaties niet kunnen plaatsvinden en grondstoffen niet meer worden 

geleverd.  

• Tot slot zou u ons, burgers van Coevorden, een groot plezier doen om de leden van de 

gemeenteraad correct te informeren om hen de kans te geven om zelf conclusies te 

trekken. 

     

  

Onze specifieke vraag aan u,  bestuurders,  is om gelet op het bovenstaande, per direct 

de middelgrote industriële biovergister van H. Kimmann Energie B.V. aan het Alte 

Picardiekanaal 24 te sluiten en volledig schoon te laten maken zodat er geen verdere 

negatieve milieugevolgen kunnen ontstaan. Dit impliceert ook het verwijderen van alle 

co-stoffen.  

 

Deze brief, hoewel ondertekent door A.J. Verbakel, wordt mede onderschreven door bijna 

alle bewoners van Klinkenvlier, zie de lijst hieronder. 

 

Hoogachtend,  

 

 

A. J. Verbakel   

 

 

 
 

Lijst van mede ondertekenaars 
 
J.C. Staas-Roem    Oeverzwaluw 11 7742 PW Coevorden 
T. Bosgraaf        Oeverzwaluw 9  7742 PW Coevorden 
H. Bosgraaf-Zuewerink    Oeverzwaluw 9  7742 PW Coevorden 
B. Hazelaar      Oeverzwaluw 22 7742 PW Coevorden 
G.J.H. Hazelaar-Oosting   Oeverzwaluw 22 7742 PW Coevorden 
J.T.H. Scholten      Oeverzwaluw 16 7742 PW Coevorden 
J.H.A. Scholten-Weering   Oeverzwaluw 16 7742 PW Coevorden 
G. Keen       Oeverzwaluw 14 7742 PW Coevorden 
A. Keen-Lohuis     Oeverzwaluw 14 7742 PW Coevorden 
A. Uninge      Oeverzwaluw 2  7742 PW Coevorden 
J.H. Uninge-Schutrups    Oeverzwaluw 2  7742 PW Coevorden 
J. van der Weide      Oeverzwaluw 5  7742 PW Coevorden 
J.J.D. van der Weide-Dorgelo   Oeverzwaluw 5  7742 PW Coevorden 
J.L. van Ommen     Oeverzwaluw 8  7742 PW Coevorden 
J.J. van Ommen Eggengoor   Oeverzwaluw 8  7742 PW Coevorden 
P. Herwig       Oeverzwaluw 10 7742 PW Coevorden 
H. Herwig-Wilpshaar    Oeverzwaluw 10 7742 PW Coevorden 
S.P.Schouten      Oeverzwaluw 12 7742 PW Coevorden 
I.R.M. Schouten-de Lely   Oeverzwaluw 12 7742 PW Coevorden 
A. Krol       Oeverzwaluw 18 7742 PW Coevorden 
T. Krol      Oeverzwaluw 18 7742 PW Coevorden 
L. Lugtmeijer     Oeverzwaluw 28 7742 PW Coevorden 

G. ter Stege       Oeverzwaluw 7  7742 PW Coevorden 

G.A.M. ter Stege-Verheijen   Oeverzwaluw 7  7742 PW Coevorden 



F. Koel       Oeverzwaluw 3        7742 PW Coevorden  
A. Koel-Schnoing    Oeverzwaluw 3        7742 PW Coevorden  
 
W.C.A.M. Rombouts      Watersnip 20  7742 PZ Coevorden 
A. Rombouts-Nieuwstraten   Watersnip 20  7742 PZ Coevorden 
G. Molenaar       Watersnip 21  7742 PZ Coevorden 
M. Groeneveld     Watersnip 21  7742 PZ Coevorden 
G. Schreur     Watersnip 29  7742 PZ Coevorden 
T. Schreur     Watersnip 29  7742 PZ Coevorden 
P.J. van der Pal     Watersnip 10  7742 PZ Coevorden 
A.T.W.A. van der Pal-van Beurden  Watersnip 10  7742 PZ Coevorden 
G.C. van den Berg    Watersnip 13  7742 PZ Coevorden 
H.M.J.M. van den Berg-Gommans  Watersnip 13  7742 PZ Coevorden 

H. Haan     Watersnip 8  7742 PZ Coevorden 

R. Haan      Watersnip 8  7742 PZ Coevorden 

G. Streuer      Watersnip 12  7742 PZ Coevorden 

H. Weering     Watersnip 12  7742 PZ Coevorden 

E.A.H. Heijstee     Watersnip 19  7742 PZ Coevorden 

S.M. Heijstee-Scholten    Watersnip 19  7742 PZ Coevorden 

H.E. Hoogeveen    Watersnip 14  7742 PZ Coevorden  

Y. Derks     Watersnip 14  7742 PZ Coevorden  

J.H. Borgman     Watersnip 17  7742 PZ Coevorden 

H. Borgman-Smit    Watersnip 17  7742 PZ Coevorden 

G.G. Splinter      Watersnip 16  7742 PZ Coevorden 

A.M.J.E. Splinter-Eekels    Watersnip 16  7742 PZ Coevorden 

J. Bruins       Watersnip 4  7742 PZ Coevorden 

R. van der Velde    Watersnip 4  7742 PZ Coevorden 

F. Brusche     Watersnip 11  7742 PZ Coevorden 

M. Scholten-Ferwerda    Watersnip 6  7742 PZ Coevorden 
M. Assen     Watersnip 25  7742 PZ Coevorden 

J.B.W. Ludwig     Watersnip 9   7742 PZ Coevorden 

D. Dijkstra     Watersnip 7  7742 PZ Coevorden 
J. Dijkstra-de Vries    Watersnip 7  7742 PZ Coevorden 
 
A.J. Verbakel     IJsvogel 11  7742 PX Coevorden 
I.B. Verbakel ge. Kirch    IJsvogel 11  7742 PX Coevorden 
J.H.E. Hofstee       IJsvogel 3  7742 PX Coevorden 
L.J. Hofstee-Nijlunsing    IJsvogel 3  7742 PX Coevorden 
H.T. de Boer       IJsvogel 7  7742 PX Coevorden 
J.G. de Boer-de Wit    IJsvogel 7  7742 PX Coevorden 
F. Lakwijk      IJsvogel 12   7742 PX Coevorden 
N. Lakwijk     IJsvogel 12   7742 PX Coevorden 
J.J. Kluitenberg        IJsvogel 2  7742 PX Coevorden 
H.H. Kluitenberg-Vos     IJsvogel 2  7742 PX Coevorden 
D. Norbruis      IJsvogel 15  7742 PX Coevorden 
M.F.M. Bastiaansen    IJsvogel 15  7742 PX Coevorden 
A.J.P. Bertil Hofte    IJsvogel 4  7742 PX Coevorden 
L.C.H. Hofte-van Rossum   IJsvogel 4  7742 PX Coevorden 
J.J. Tau      IJsvogel 14  7742 PX Coevorden 
T.E. Tau-Iwema    IJsvogel 14  7742 PX Coevorden 
J.H. Luiken     IJsvogel 5  7742 PX Coevorden 
A.J. Luiken-Steinfort    IJsvogel 5  7742 PX Coevorden 
H. Rohling     IJsvogel 6  7742 PX Coevorden 
W.H. Hemmes       IJsvogel 10  7742 PX Coevorden 

 

 

 



Dringend verzoek om handhaving 

  
 
  

 
 
Subject: dringend verzoek om handhaving 
Date: Thu, 14 Jun 2012 13:11:17 +0200 
 
Aan:       Wethouder milieu Coevorden, de heer R. Wilting 
                Wethouder welzijn Coevorden, mevrouw T. Pot‐Eland 
                Gedeputeerde handhaving provincie Drenthe, de heer H. Brink 
Van:       Buurt‐ en Belangenvereniging Klinkenvlier 
  
Geachte mevrouw Pot, geachte heer Wilting, geachte heer Brink, 
  
Als bestuur zijn wij door een tweetal ongeruste bewoners gewezen op mogelijk ernstige milieugevolgen veroorzaakt 
door  –  door deze bewoners zelf gemeten ‐‐  H2S emissies, vermoedelijk afkomstig van de mestvergister van de heer 
Kimmann. Dit brengen wij hierbij onder uw aandacht, voor de juiste inhoud en gedane communicatie verwijzen we naar 
de bijlagen.  
  
Conclusie in het kort is dat er mogelijk een ernstig de gezondheid bedreigende situatie bestaat, welke  volgens ons 
omgaand ingrijpen  noodzakelijk  maakt.  
  
Al eerder hebben wij burgemeester Bouwmeester getracht te wijzen op de mogelijke risico’s aangaande onze 
gezondheid. Hiervoor  verwijzen wij naar onze mail van maart jl., welke is bijgesloten en tot onze teleurstelling – 
ondanks herhaald verzoek ‐‐  nimmer is beantwoord. 
  
Statutair komt de BBV Klinkenvlier op voor de belangen van alle bewoners van Klinkenvlier, in het bijzonder het 
bevorderen van het behoud en de verbetering van het leefklimaat. Zij onderhoudt daartoe contacten met de (lokale) 
overheid. 
  
Hierbij het dringende verzoek tot omgaande actie.  Telefonisch kunt u mij bereiken op 0524525937 of 0610355983.  
Namens het bestuur, 
  
Jan H.E. Hofstee                   voorzitter 
 BBV Klinkenvlier 
 
 
 

Van:    Buurt- en Belangenvereniging Klinkenvlier 
Datum:    24-6-2012 11:37
Onderwerp:   Dringend verzoek om handhaving
Bijlagen: Kimmann.eml; melding_milieuklachten_21195556.pdf; Fw_ 

gezondheidsrisico's n_a_v_langdurige blootstelling biogassen.eml
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To: bbvklinkenvlier 
 Date: Mon, 11 Jun 2012 22:08:00 +0200 
 
  
----- Original Message ----- 
From: Henry Staas  
To: raadsfractie@pac-coevorden.nl ; fractie@gembelcoevorden.nl ; rboerma@raadcoevorden.nl ; 
jvinckers@raadcoevorden.nl ; luukklein@home.nl ; ewiersma@raadcoevorden.nl   
Sent: Monday, June 11, 2012 9:23 PM 
Subject: Fw: Kimmann 
 
Geachte raadsleden, 
  
Doel van dit bericht is tweeledig: in de eerste plaats wil ik u informeren over de gezondheidsproblemen die 
spelen in Klinkenvlier, in de tweede plaats wil ik uw hulp inroepen. 
  
Ik doe u hierbij  een kopie toekomen van een mail, welke ik heden heb verstuurd aan de heer Bouwmeester, 
verantwoordelijk voor het dossier Kimmann. 
  
In de mail verwijs ik naar een eerdere mail, half mei, waarop ik nog geen reactie heb gehad, ondanks een 
toezegging daartoe. Ook verwijs ik naar een mail van 27 mei, ook daarop heb ik geen enkele reactie 
ontvangen (als att. bijgevoegd). 
  
Wij worden nu al maanden geteisterd door overlast, veroorzaakt door de mestvergister van Kimmann. Bij een 
aantal buurtbewoners uit zich dit in  fysieke klachten, waarvoor met enige regelmaat een bezoek aan de 
huisarts noodzakelijk is. 
Er wordt hier al maanden over geklaagd en er lijkt niets te gebeuren. De klachten houden aan. Als attachment 
heb ik een lijst meegestuurd, waarop vermeld de gemeten concentraties H2S in onze wijk. Omdat de 
Gemeente geen enkele actie onderneemt, heb ik uiteindelijk zelf maar meetapparatuur aangeschaft.  
Overigens heeft een mede-buurtbewoner dat inmiddels ook gedaan. 
  
Mijn vraag aan u is: kunt u, in uw taak als toezichthouder op het gemeentebestuur, dat bestuur er toe brengen 
om nu eens eindelijk handhavend op te treden.  Het is toch van de gekke dat wij maanden lang met overlast 
en gezondheidsproblemen worden geconfronteerd! 
  
Ik heb inmiddels begrepen dat er geen aanvoer meer plaatsvindt naar de vergister en dat daardoor het 
vergistingsproces langzaam ophoudt.  Vooralsnog produceert de vergister evenwel biogas, dat in de 
atmosfeer wordt afgeblazen. Dagelijks.  
  
In het verlengde hiervan: kunt u de portefeuillehouder ertoe  bewegen mij antwoord te geven op de eerder 
door mij gestelde vragen. Als het u past, mag u die vragen natuurlijk ook als raadslid aan hem voorleggen. 
  
Met vriendelijke groet, 
Henry Staas 
 
 
----- Original Message ----- 
From: Henry Staas  
To: Bert Bouwmeester  
Sent: Monday, June 11, 2012 7:50 PM 
Subject: Kimmann 
 
Geachte heer Bouwmeester, 
  
Jammer. 
  
Dat u nog niet bent terug gekomen met een inhoudelijk antwoord op de mail van mijn echtgenote. U had 
toegezegd hier op 21 mei jongstleden op terug te komen. 
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Jammer ook, dat u nog helemaal niet heeft gereageerd op mijn mail van 27 mei jongstleden. 
  
Jammer ook, dat het afblazen van giftige gassen door Kimmann nog steeds gewoon door gaat. En dat de 
Gemeente Coevorden tot op dit moment nog niet in staat is geweest hier handhavend op te treden.  
  
Ik ga er van uit, dat u het ook jammer vindt dat meerdere bewoners van Klinkenvlier hier dagelijks (soms 
ernstige) fysieke klachten van ondervinden. 
  
Tot op de dag van vandaag meet ik onacceptabele concentraties H2S in en om onze woning en ervaar ik een 
oorverdovende stilte als het gaat om een reactie van de Gemeente. 
  
Tegen beter weten in, wil ik u nog één keer verzoeken met een inhoudelijk antwoord te komen op de eerder 
door mijn echtgenote en door mij gestelde vragen. 
  
Als attachment voeg ik een lijst in met meetgegevens. 
Een kopie van deze mail verzend ik naar de raadsfracties van de Gemeente Coevorden. 
  
Met vriendelijke groet, 
Henry Staas 
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Gemeente Coevorden 
t.a.v. de heer B. Bouwmeester. 
 
 
 
 
 
Coevorden, 27 mei 2012, 
 
 
Geachte heer Bouwmeester, 
 
De laatste weken heeft mijn echtgenote meerdere malen contact gehad met de heer Klein 
Bramel van de provincie, afd.Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en via de mail 
ook met u. U heeft haar toegezegd om op 21 mei een inhoudelijk antwoord te geven. Helaas 
hebben we dat nog niet ontvangen. Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt, der halve hierbij 
de vraag om hier op terug te komen. 
 
De inhoud van de contacten met de heer Klein Bramel betreft de aanhoudende overlast van 
stank en de aanwezigheid van H2S-concentraties in de buitenlucht en in huis. 
Het standaard antwoord van de heer Klein Bramel is: “weet u zeker dat de overlast door 
Kimmann wordt veroorzaakt?”, “kunnen we niets aan doen” en meer recent “kan niet want 
Kimmann ligt stil”. Deze antwoorden wekken niet de indruk dat de klachten serieus worden 
genomen. 
Afgelopen woensdag 23-05 had mijn echtgenote de heer Klein Bramel wederom aan de 
telefoon. Zij vertelde hem dat wij al een aantal dagen dagelijks H2S-concentraties meten met 
gehaltes oplopend tot 1,5 ppm. Zijn antwoord was even voorspelbaar als bizar: hij trok de 
kwaliteit van de meetapparatuur in twijfel. Voor uw informatie: het betreft een door mij nieuw 
aangeschafte enkelgasmeter, geleverd door een professioneel bedrijf en voorzien van een 
certificaat van calibratie.  
Maar het kan nog gekker: daarnaar gevraagd meldde de heer Klein Bramel dat er door de 
provincie nooit een meting naar H2S is verricht, omdat “we daar anders consequenties aan 
moeten verbinden”.  Eén en ander is in schril contrast met eerdere uitlatingen dat er nooit iets 
is gemeten. Het lijkt er op dat er überhaupt niet is gemeten. En met een zeer dubieuze reden! 
 
Afgelopen vrijdag 25-05 heeft mijn echtgenote zich wederom onder doktersbehandeling 
moeten laten stellen vanwege fysieke gezondheidsproblemen als gevolg van blootstelling aan 
biogassen/H2S.  Reactie van onze huisarts: “u kunt maar beter verhuizen”. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande heb ik de volgende vragen: 

- Klopt het dat er door de overheid in het afgelopen halfjaar nooit metingen naar de 
aanwezigheid van H2S zijn verricht rondom het bedrijf van Kimmann en  in de wijk 
Klinkenvlier? 

- Klopt het dat dit is nagelaten om te voorkomen dat er anders consequenties verbonden 
zouden moeten worden aan de uitkomsten van zo’n meting? 

- Indien er wel metingen zijn verricht: wanneer zijn deze verricht en wat was de 
uitkomst? 

- In hoeverre is de Gemeente Coevorden bereid om mij financieel tegemoet te komen, 
zodat ik in de gelegenheid wordt gesteld om het medisch advies van de huisarts op te 
volgen? 



- Op welke manier gaat u er op toezien dat de lozing van H2S door Kimmann 
onmiddellijk wordt gestopt, zodat verdere schade aan de gezondheid van mijn 
echtgenote (en overige bewoners van de wijk) wordt voorkomen?  Ik doel hier niet op 
een aangepaste vergunning voor de heer Kimmann, waar achter iedereen zich nu lijkt 
te verschuilen, maar op onmiddellijke actie van de kant van mijn overheid. 

 
Het lijkt mij redelijk om uw antwoord uiterlijk 11 juni a.s. te ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henry Staas . 



Datum gemeten   binnen    buiten   tijd     opm.
waarde in ppm

21-mei 0,7 in huis
22-mei 0,7 in huis

1 plas-voetbalveld 13.30
1,4 tuin 14.00
1,1 buren 14.10

23-mei 0,7 in huis 10.00
1,2 tuin 10.00
1,3 tuin 12.00
1,5 tuin 15.30

24-mei 0,6 plas-strandje 08.00
0,7 tuin 9.30

1 tuin 10.30
0,7 tuin 15.30

25-mei 0,6 tuin 08.45
1 tuin  11.00

0,6 plas bruggetje 13.15
1 tuin 14.15

0,6 tuin 15.30
26-mei 0,4 tuin 10.45

0,9 plas-voetbalveld 13.30
27-mei 0,6 tuin 11.00

1 tuin 14.30
0 tuin 20.30

28-mei 0,7 plas zuid 08.30
0,8 tuin 10.30
1,3 tuin 11.30
0,9 tuin 13.30

29-mei 0 tuin 13.00
1,2 tuin 14.45
0,7 plas-voetbalveld 17.00

30-mei meter naar leverancier
04-jun 0,7 tuin 20.00 meter Hofstee
05-jun 0,7 tuin 09.15 meter Hofstee

1,1 tuin 11.15 meter Hofstee
0 rond plas 13.00 meter Hofstee

0,8 buren 15.00 meter Hofstee
1,1 tuin 15.30
0,9 plas bruggetje 16.15

06-jun 0,9 voor huis 11.15 meter Hofstee
07-jun 1,1 tuin 13.45 eigen meter terug

1,3 buren 13.50
1 tuin 14.30

0,9 tuin 16.30
08-jun 1 rond plas 08.15

0 tuin 09.30
1,4 voor huis 10.00
1,4 tuin 10.15
0,8 tuin 10.30

1 tuin 10.45
1 tuin 11.15

0,6 tuin 11.30
0 tuin 14.00 regen

1,3 tuin 15.25



1,3 achter geluidswal 16.05
1 tuin 16.30

0,9 tuin 20.00
09-jun 0 tuin harde wind
10-jun 0 tuin 09.00

     
0,6 tuin 10.00
0,8 tuin 10.45
1,2 tuin 10.55
0,6 tuin 11.00
0,8 tuin 11.45
1,3 tuin 11.50

0 tuin 12.30
0,4 in huis 12.45
0,6 tuin 12.45
1,3 tuin 14.30

11-juni 1 tuin 10.00      windstil
0,4 tuin 1010

1 tuin 1055
1,2 tuin 1056
0,8 buren 1100

0 buren 1101 wind
0,9 tuin 1110

0 tuin 1130 wind
0,6 tuin 1140
0,9 tuin 1142
0,6 tuin 1145
0,6 tuin 1308



Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten 
provincie Drenthe

Mocht u vragen hebben bij het invullen van dit formulier of heeft u een spoedeisende melding,  
bel dan met de Provincie Drenthe (0592) 365555 

Gegevens over de melder
Naam L.J. Hofstee-Nijlunsing

Adres IJsvogel 3

Postcode 7742 PX

Woonplaats Coevorden

E-mail jhehofstee@planet.nl

Telefoon (06) 10 35 59 83

Wilt u geïnformeerd worden over de afhandeling van de klacht? Ja

Gegevens klacht
De klacht wordt toegeschreven aan (bijvoorbeeld een bedrijf of 
activiteit) Kimmann

In de gemeente Coevorden

Exacte plaatsbepaling van de klacht (bijvoorbeeld een adres) Oeverzwaluw Klinkenvlier

Klacht begon op (datum) 10-06-2012

Klacht begon op (tijd) 10:00

Klacht eindigde op (datum)

Klacht eindigde op (tijd)

Geschatte duur overlast (uur)

Continue overlast? Ja

Heeft u de overlast waargenomen op uw woonadres? Ja

Indien nee, geef dan hieronder aan waar u de overlast heeft waargenomen.

Aanvullende opmerkingen of gegevens die het afhandelen van de 
klacht kunnen vereenvoudigen

Op mijn zondagse wandeling door de 
wijk kreeg ik hinder van stankvlagen 
met hoofdpijn en branderige ogen 
tengevolge, vervolgens zijn  er door 
mij percentages H2S gemeten 
(ToxyRAE3) tussen 0,5 en 1,3 ppm!  
 
Dit levert mogelijk gevaar voor 
omwonenden (ben niet deskundig), 
ook nog wetende dat op de naburige 
sportvelden een tournooi gaande is!!!!
Verzoek u tot ingrijpen. Wij spoeden 
ons uit de wijk, echter u kunt ons 
bereiken op 0610355983.

Heeft u de klacht gemeld bij de vermoedelijke veroorzaker? Nee

Categorie



Maak een keuze uit onderstaande categorieën (minimaal één invullen)

Aardschokken Maak uw keuze

Afvalstoffen Maak uw keuze

Bodemverontreiniging Maak uw keuze

Geluidhinder Maak uw keuze

Lucht stankoverlast

Mest Maak uw keuze

Water Maak uw keuze

Divers Maak uw keuze



To: bbvklinkenvlier 
Subject: FW: gezondheidsrisico's n.a.v. langdurige blootstelling biogassen 
Date: Mon, 2 Apr 2012 19:26:17 +0200 
 
Beste Klinkenvlierders, 
 
Onderstaand email (met bijlagen) is gestuurd op 29 maart 2012 naar de burgemeester, de heer Kuin van de gemeente, de 
griffie en raadsleden, en Mevr. Meijerink van GGD Drenthe. 
Met vriendelijke groeten, 
Namens BBV Klinkenvlier: 
De secretaris, 
Gerard Molenaar 
  
 
                                                                                                                                                                                 
Coevorden, 29 maart 2012 
Geachte heer Bouwmeester,                                                                                                                      
  
Met verwijzing naar onze brief van 16 februari 2012, tevens als reactie op de bijgesloten lijst met de afspraken 
door u gemaakt op de bewonersavond van 8 maart 2012, brengen wij in relatie tot gezondheidsrisico’s het 
volgende onder uw aandacht: 
 
Sinds 2008 ondervinden de bewoners van Klinkenvlier stelselmatig overlast van de naburige  mestvergister. In de 
meeste gevallen betrof het stankoverlast in combinatie met wel dan niet klachten de gezondheid betreffende, 
waarvoor ik verwijs naar het aanwezige klachtenoverzicht bij gemeente en provincie. Het bijzondere aan de 
ontstane situatie is de ligging van de wijk Klinkenvlier waarbij de mestvergister zuidwestelijk (heersende 
windrichting) ligt  op een afstand hemelsbreed van 350 meter waarvan 250 meter water. 
 
De vragen van bewoners over mogelijke gezondheidsrisico’s zijn door de gemeente en GGD naar onze mening in 
het verleden niet of minder serieus genomen. Ondanks dat meerdere malen in 2009 en 2010 naar aanleiding van 
de vele klachten van stankoverlast een GGD onderzoek is toegezegd, is dit nimmer uitgevoerd. De redenen 
waarom zijn tot op heden niet gecommuniceerd, in punt 4 van de afsprakenlijst geeft u aan dit in onderzoek te 
hebben.   
 
Meerdere bewoners hebben zich onder doktersbehandeling  moeten stellen, naar hun eigen zeggen als gevolg 
van de stankoverlast en de hieraan gerelateerde blootstelling  aan biogassen, met name waterstofsulfide H2S. In 
de reactie van de huisarts wordt er gerefereerd naar door de GGD verstrekte schriftelijke informatie dat acute en 
lange termijn gezondheidsklachten niet zijn te verwachten. De verstrekte informatie is naar aanleiding van één 
incident en wel de calamiteit van 19 januari 2012 en niet naar aanleiding van een grote hoeveelheid incidenten, 
met dus een structurele blootstelling aan biogassen, over een periode van vier jaar. De conclusies van de GGD  
aangaande onze huidige gezondheidssituatie zijn dus getrokken op basis van foutieve uitgangspunten en 
hiermede feitelijk onjuist.  
 
Naar onze mening is het nodig de uitgangspunten als basis voor conclusies aangaande onze gezondheid aan te 
passen. Dit kan mede als uitkomst van een diepgaander onderzoek naar de gemelde klachten van de bewoners, 
zodat niet per huisarts een enkele klacht wordt gemeld, maar een samenhang ontstaat tussen bewoners en 
klachten. Tevens dient opgemerkt te worden dat de klachten mogelijk niet alleen worden veroorzaakt door 
ontsnappend biogas, met daarvan het zwaarder dan lucht zijnde waterstofsulfide, maar tevens door opgeslagen 
materialen welke eveneens stankoverlast veroorzaken of door het digestaat. 
 
In de afgelopen maanden heeft de informatieverstrekking vanaf de gemeente en de GGD met betrekking tot 
gezondheidsrisico’s bij de bewoners vele vraagtekens opgeroepen. Ook de gegeven informatie op de 
bewonersavond van 8 maart 2012 brachten lang niet alle antwoorden, de ongerustheid bij de bewoners blijft. 
Vervolgoverleg tussen bewoners en GGD Drenthe zien wij als  noodzakelijk.  Met verwijzing naar punt 3 van de 
afsprakenlijst kunnen wij u melden dat het nadere  gesprek tussen de bewoner de heer Verbakel en de GGD 
ondertussen heeft plaatsgevonden, een gespreksverslag is bijgesloten.  
 
Naar aanleiding van het voorgaande, rekening houdende met de privacy van de bewoners,  stellen we ten 
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aanzien van het vervolgtraject “gezondheidsrisico’s”  het volgende voor: 

1. Een onderzoek bij alle buurtbewoners t.a.v. gezondheidsklachten door een onafhankelijk en deskundig 
instituut als bij voorkeur het RIVM ;  

2. Benoeming van een ter zake deskundige vertrouwensarts;  
3. Herformulering gezondheidsrisico’s op basis van de kennis van vandaag t.a.v. deskundigheid en 

uitgangspunten;  
4. Onderzoek naar de verspreiding van vluchtige gassen in onze situatie;  
5. Opstellen aanbevelingen, gegeven het type luchtverversingssysteem, hoe te ventileren bij constatering van 

een incident;  
6. Invoering direct overleg tussen een in te stellen bewonersgroep met de GGD Drenthe. 

Samenvattend concluderen wij dat de bewoners tot op heden onvoldoende zijn gehoord m.b.t. hun klachten 
aangaande hun gezondheid en de ongerustheid hierover. Verheugend is het dan ook dat de GGD Drenthe 
aangeeft met ons te willen komen tot een bewonersoverleg, welk initiatief wij van harte ondersteunen.  Echter 
het leek ons in relatie tot alle bovenstaande punten verstandig eerst met u als zorgplichtige in contact te treden. 
Uw antwoorden op de bovenstaande zes voorstellen zien we gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Namens BBV Klinkenvlier 
 
De secretaris, 
  
Gerard Molenaar 
BBV Klinkenvlier 
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Buurt- en Belangenvereniging 
Klinkenvlier 
Watersnip 21 
7742 PZ  COEVORDEN 

Postadres: 
Postbus 2 
7740 AA Coevorden 
Telefoon 14 0524 
Fax 0524-598555 
info@coevorden.nl 
www.coevorden.nl 
 
Bezoekadres: 
Locatie Coevorden 
Kasteel 1  
 
 

 

  
Uw brief 29 maart 2012  
Burgerservicenr  
Afdeling Bedrijfsvoering & Ondersteuning  
Behandeld door E.  Kuin 
Kenmerk 12-80788 
Bijlage(n)   
Coevorden 22 juni 2012 Verzonden: 22 juni 2012 
Onderwerp gezondheidsrisico's n.a.v. langdurige blootstelling biogassen 

 
 
Geacht bestuur, 

  *12-80788* 

 
Op 29 maart 2012 heeft u ons via e-mail een brief gestuurd met daarin een aantal vragen met 
betrekking tot de gezondheidsrisico’s bij langdurige blootstelling aan biogassen. Zoals op de 
bewonersavond van 8 maart 2012 is afgesproken zijn de mogelijke gezondheidsrisico’s in 
eerste instantie onderwerp van gesprek geweest tussen u en de GGD die op ons verzoek juist 
daarvoor is ingeschakeld. Het heeft enige tijd geduurd voordat wij van de GGD adviezen 
hebben gekregen op basis waarvan wij de door u gestelde vragen kunnen beantwoorden. Om 
die reden heeft de beantwoording meer tijd gevraagd dan door ons was voorzien. Bij de 
adviezen is door ons aan de GGD nadrukkelijk gevraagd ook de metingen die door 
wijkbewoners zijn uitgevoerd bij de advisering te betrekken. 
 
Op verzoek van het kernteam van bewoners uit Klinkenvlier, waarmee wij zoals bekend 
regelmatig bijeenkomen, informeren wij u ook over de huidige stand van zaken bij het bedrijf 
Kimmann. Op dit moment ligt de biovergister van de heer Kimmann stil. De reden voor dat 
stilleggen is dat de generator buiten gebruik is gesteld. Vanaf begin mei was de toevoer van 
grondstoffen geminimaliseerd om alleen de bacteriecultuur “in leven” te houden. Door ons is 
nu geconstateerd dat helemaal geen stoffen meer worden toegevoegd waardoor het 
vergistingsproces langzaam afloopt. De nog aanwezige grondstof (mais) is inmiddels verkocht. 
Dat betekent dat het vergistingsproces langzaam afloopt. Tot aan het moment dat het 
vergistingsproces volledig is gestopt zullen er echter toch gassen ontstaan. Om dat 
“uitloopproces” te monitoren gaan wij in het kader van de volksgezondheid metingen 
verrichten. Die metingen moeten plaatsvinden bij de vergister, maar ook in de wijk 
Klinkenvlier en in de verdere omgeving. Wij zullen op korte termijn contact met u opnemen om 
samen te bepalen welke locatie het meest geschikt is om in de wijk een meetpunt te 
realiseren. Bij de verdere gesprekken met u en de GGD zullen deze metingen, samen met de 
door buurtbewoners uitgevoerde metingen, basis zijn voor eventueel verder te nemen 
maatregelen. 
 
In de gesprekken die door u met de GGD zijn gevoerd is afgesproken dat een inloopspreekuur 
met een medisch milieukundig arts wordt georganiseerd om individuele zorgen over de 



blootstelling en gezondheid te kunnen bespreken. Daarnaast zal de GGD ons een advies geven 
over een gezondheidsonderzoek. Op basis van een aantal mogelijkheden die een epidemioloog 
van de GGD met u besproken heeft, zal ons op 4 juli door de GGD een conceptvoorstel worden 
aangeboden. Zo spoedig mogelijk nadat wij dat concept hebben ontvangen zullen wij een 
besluit daarover nemen, waarbij het terugdringen van de in uw buurt bestaande onrust een 
belangrijke rol speelt. 
 
Tenslotte zal de GGD een advies opstellen voor de bewoners hoe om te gaan met de 
ventilatiesystemen in hun huis.  
 
Wij beseffen dat met deze antwoorden op dit moment niet alle vragen volledig beantwoord 
zijn. Tegelijkertijd gaan wij er van uit dat de nu in gang gezette acties op korte termijn er aan 
bij kunnen dragen dat onzekerheden bij wijkbewoners verminderd kunnen worden. Zodra wij 
met betrekking tot de in deze brief genoemde punten nadere informatie hebben zullen wij 
contact met u opnemen. 
 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en 
wethouders van Coevorden, 
De secretaris de burgemeester 
 
 
 
 
M.N.J. Broers 

 
 
 
 
B.J. Bouwmeester 

 
 


