
Aan het college van Provinciale Staten 
Commissie omgevingsbeleid. 
Postbus 122 
9400 AC Assen. 
 
Datum: 30 maart  2012. 
 
Betreft: handhavingverzoek Agrifirm Meppel. 
 
Geacht college van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe  hebben de firma  Agrifirm op basis van de Wet 
Milieubeheer, milieuvergunningen verleend die aan hoogst toegestane geluid- geur- en 
stofemissie zijn gerelateerd. 
 
De gebouwde woningen zijn niet bestand tegen deze hoge gevelbelasting en ook met 
gesloten ramen en deuren is het binnen ergerlijk waarneembaar. Er zijn onvoldoende 
maatregelen geëist ten aanzien van de gevelwering bij de verlening van de bouwvergunning 
door de gemeente Meppel. U heeft met een forse boven wettelijke overschrijding van de 
wettelijke geluidsnormen ingestemd voor particuliere woningbouw in dit gebied. De 
vergunning had nooit verleend mogen worden. Gebruik maken van ons balkon is al niet 
mogelijk. 
 
 Ik verzoek u nu formeel deze verleende milieuvergunning(en) op alle onderdelen te 

handhaven en dat te onderbouwen met representatieve onderzoeken. 
 
Ik heb diverse keren verzocht bij GS handhavend op te treden, maar Agrifirm lapt het 
gewoon aan haar laars. De enorme invasie van vrachtverkeer is buiten de vergunning 
gelaten en zorgen ook voor een constante geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke 
uitlaatgassen.  
Op dit moment, vandaag gewoon weer, maar bijna dagelijks, al vele jaren, worden wij 
geconfronteerd met hoge centrifugeachtige geluiden die onze gezondheid aantasten. 
Ik denk dat het iets met ontluchten of afblazen van stoom te maken heeft. 
 
Ons woongedeelte staat in een hoek van pakweg 60 graden ten opzichte van het bedrijf en 
geeft derhalve een gevelbelasting die door deze overlast de grenzen overschrijdt. De 
woningen die in het verlengde liggen van het bedrijf ondervinden minder overlast. 
Naar mijn mening is deze overlast onnodig en te voorkomen door een deugdelijk 
bedrijfsproces. 
 
Ik begrijp het economische belang van het bedrijf. Maar u hebt, tegen alle wettelijke 
richtlijnen in, woningbouw toegestaan aan de rand van dit industrieterrein. 
Dat maakt u wettelijk verantwoordelijk voor het beperken van overlast door uw 
handhavingplicht. Maar van handhaving komt helaas weinig tot niets terecht. 
 
Graag verzoek ik u mij schriftelijk te informeren over dit wettelijke handhavingverzoek. 
Telefonisch contact acht ik bij dit verzoek niet relevant.  
 
Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging. 
 
Hoogachtend, vr.gr 
 
R van der Sluis 
Prins Hendrikkade 44 
7941 MB Meppel. 


