
Statenfractie provincie Drenthe

Geache mevr/mnh,

lk heb enkele keren geklaagd over Agrifirm.
Dagelijks, steeds langer tot laat in de avond ondervinden wij bovenin het appartement vervelende
hinder die er nooit zo was. Op het balkon zitten is vervelend. Het is een hoog stofzuigergeluid dat erg
hinderlijk is. Ook met gesloten deur en ramen komt het binnen op deze hoogte. Ook worden er nog
steeds wagens gevuld zonder de deuren te sluiten. Men heeft er gewoon maling aan omdat men weet
dat u niet adequaaat optreedt. Mijn klachten en uw onderzoeken(?) hebben dus niets opgeleverd.Dat
er zo weinig gedaan wordt aan de leefbaarheid voor mensen is stuitend. U als Provincie heeft
ingestemd dat hier door manipulatie van de Wet gebouwd mocht worden. U moet dan ook rekening
houden met de bewoners en niet alleen het bedrijfsleven pamperen.U hebt als overheid een
zorgplicht. Het bedrijfsleven is economisch belangrijk, maar burgenrvelzijn ook.

Vrgr

R. van der Sluis
Prins Hendrikkade 44
7941 MB Meppel.
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Geachte mevr/mnh,

Al vaker diende ik een klacht bij u in over Agrifirm.
Het gaat om hoge fluittonen bij het vullen van vrachtwagens denk ik. Vanmiddag half vier gaat het
weer te keer. Deuren worden weer vaker opengelaten. het is een indringend hoog geluid dat de
gehele dag soms tot 9 uur s'avonds doorgaat. Het schaadt mijn gezondheid en u bent daar mede
verantwoordelijk voor. Aan sprakelijk kan ik u niet stellen. lk doe wel een beroep op uw morele taken
als overheid.
Ook al doet u er nagenoeg niets aan. lk begrijp ook uw macht om klachten gewoon te pareren en te
negeren. lk weet: economie gaat voor milieu, dat is een nobel streven, maar waarom zoveel onnodig
geluid maken dat op indringen wijze is waar te nemen, zelfs binnen met gesloten deuren en ramen. lk
maak mij sterk dat er gewoon iets aan te doen is. Waarom deze overlast die oplosbaar is door meer
controle van uw kant en meer verantwoordelijkheidsgevoel naar het welzijn van mensen van Agrifirm.
lk verzoek u toch weer Agrifirm te vragen maatregelen te nemen om dat intens indringende rot geluid
te beperken c.q. te stoppen.

Hoogachtend,

R. van der Sluis
P Hendrikkade 44
7941 MB Meppel.


