
Aty Joseph 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Categorieën: 

rob van der Sluis < rob.vander.sluis@ziggo.nl > 
woensdag 12 maart 2014 19:04 
Co Vester; Gea Smith-Bults; Louise Smits; Tjisse Stelpstra; Gabrielle van Dinteren; 
Erik van Eekelen; Jan Slagter; Herman Beerda; Ad van Berkel; Jurr van Dalen; Post 
'ebel zandstra' 
FW: klacht Agrifirm 

DIV 

Geachte bestuurders Prov. Staten van Drenthe. 

Aan overlast of bijsturing daarvan wordt tot op heden, d.d. 12 maart 2014 niets gedaan. De overlast blijft. Ik heb 
mijn stemkaart voor het eerst in mijn leven verscheurd. 

Van: rob van der Sluis [mailto:rob.vander.sluis@ziggo.nl] 
Verzonden: donderdag 6 maart 2014 17:56 
Aan: 'post@drenthe.nl' 
Onderwerp: klacht Agrifirm 

Formeel gericht aan college van Gedeputeerde Staten 
en college v ovinciale Staten van Drenthe. 
Assen 

Datum: 6 maart 2014 
Betreft: overlast Agrifirm Meppel. 

PROV. BESTUUR VAN DRENTHE 
No.:. 

Ingek.: 1 2 MRT ZOU 

AFDELING 
TE BEH. DOOR: 
DWS: .AFD.: 

Geachte bestuurders van de Provincie Drenthe. 

De geluidsoverlast van Agrifirm Meppel neemt stelselmatig toe. Het is de laatste tijd iedere dag raak. Men neemt 
een loopje met burgerbelangen. Overdag maar ook s'avonds en in de nacht dringt het geluid ons huis binnen. Het 
zijn de vervelende centrifugeachtige geluiden waar al dikwijls over geklaagd is 
Het is mij bekend dat de Provincie Drenthe Agrifirm zelfs uitbreiding biedt van verleende vergunningen met daarin 
opgenomen de milieueisen waar het bedrijf aan moet voldoen. Deze waren al grensoverschrijdend voor een 
bewoond gebied. Dat is een buitengewoon ernstige zaak. Hoe u de belangen van omwonenden in een zo overbelast 
gebied schaadt. U gaat voorbij aan regels van Stof- en geluiduitstoot. U baseert uw metingen of door de vervuiler 
aangeleverde rapporten op aannames die passend zijn of gemaakt worden. Overschrijdingen doet u af als 
incidenten. 
Burgers kunnen daar niets tegen inbrengen. Ook de Raad van State neemt burgerbelangen niet serieus. Zou een 
burger dan kunnen rekenen op de politiek ais controlerend orgaan die zegt er ook voor de burger te zijn? 
Ik begrijp de economische belangen, maar hoe door u vergunningen als deze verleend en gehandhaafd worden is 
beschamend voor een overheid. Agrifirm kan ongelimiteerd haar gang gaan. Ik protesteer daar niet klem tegen in de 
wetenschap dat u als machtig dienstverlenend overheidsorgaan het weg lacht en over gaat tot de orde van de dag. 
De heer Sikkema van uw provinciale afdeling milieu durft te beweren dat zij als handhavers en verleners van 
vergunningen er voor de burger zijn. Bij Agrifirm staan amper 30 meter vanaf het bedrijf woningen waar mensen 
wonen! Mensen geachte politici! Hoe neem je plichtsgetrouwe burgers in de maling? Ik hoor het graag als inwoner 
van Drenthe, van u, GS en van PS van Drenthe en niet van de heer Sikkema die ik ais ongeloofwaardig en 
ondeskundig beoordeel. En vraag u beleefd mij dat te bevestigen of u als bestuurders daadwerkelijk kennis neemt 
van deze mail en mij onderbouwd kunt informeren, waarom u toeslaat mensen, omwonenden, op deze wijze te 
behandelen en bloot te stellen aan ingrijpende milieuvervuiling en daarmee hun gezondheid op het spel zet. Het 
toezicht op het bedrijf Constar is door GS overgeheveld naar de gemeente Meppel. 
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Waarom is geheel onduidelijk omdat hef hier om zware industrie gaat. De handhavers van deze gemeente en hun 
bestuur hebben niets op met wetshandhaving laat staan burgerbelangen. Het bedrijf trekt zich niets aan van 
bepalingen in de vergunning. We hebben het hier over wetsovertredingen geachte bestuurders 

Hoogachtend, 

R van der Sluis 
Prins Hendrikkade 44 
7941 MB Meppel. 


