
  

    

©) meppei.ni 

Croonwolter en Dros Gemeente Meppel 
Postadres 
Postbus 501 Postbus 6073 
7940 AM Meppel 

3002 AB ROTTERDAM 

Bezoekadres 

Grote Oever 26 

7941 BJ Meppel 
& 140522 

€ postbus@meppel.nl 

Datum verzending: 24 september 2021 
Behandeld door: mevrouw J. Keen 
Telefoonnummer: ae) 
Kenmerk RUD Drenthe: Z2021-007997 
Bijlagen: geen 
Onderwerp: milieucontrole - Bremenbergweg 2 Meppel 

Geachte 

Op 10 september 2021 hebben de heer M. Kluiter (jurist) en mevrouw J. Keen (toezichthouder) van de 
RUD Drenthe, namens de gemeente Meppel een controle uitgevoerd bij uw bedrijf gelegen aan de 
Bremenbergweg 2 te Meppel. De controle is in uw bijzijn uitgevoerd. In deze brief informeren wij u over 
de bevindingen van onze controle. 

Doel 

Tijdens het bezoek is met u gesproken over de klachten uit de buurt inzake geluids- en geuroverlast. 
Daarnaast is gecontroleerd op naleving van de voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
(hierna: Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriéle regeling (hierna: Activiteitenregeling). 

Klachten 
Vanuit de buurt zijn er verschillende klachten geweest en zijn er handhavingsverzoeken ingediend inzake 
rook-, geur- en geluid overlast. 

Aangaande de rook- en geuroverlast heeft u aangegeven reeds bezig te zijn om de rook en geur 
gerelateerde problematiek in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken. Hierin 
wordt de mogelijkheid onderzocht voor 24 uurs monitoring van de rookgassen in combinatie met een 
technische aanpassing waardoor de installatie op afstand per direct kan worden ingeregeld bij overmatige 
rookproductie/storingen. In het kader van de voortgang verzoeken wij u om uw plannen te concretiseren 
in een plan van aanpak en ons dit zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken na verzending toe te sturen. 
Wij verzoeken u hiertoe op grond van de voor u geldende zorgplicht van artikel 2.1 van het 
Activiteitenbesluit. Daarnaast beschouwen wij de rook ontwikkeling van 11 augustus 2021 als een 
ongewoon voorval. In dat kader moet u ook aangeven welke maatregelen u treft om herhaling te 
voorkomen. 

Daarnaast is met u gesproken over de geluidsoverlast, afkomstig van de op het perceel aanwezige chillers. 
U heeft na de vooraankondiging van 26 augustus jl. direct maatregelen getroffen om de geluidsoverlast 
naar de buurt zoveel mogelijk te voorkomen. De installatie wordt 's avonds uitgeschakeld, om de overlast 
in de nachtperiode zoveel mogelijk te beperken, dat is op dit moment afdoende om de geluidsoverlast’s 
avond en’s nacht binnen het wettelijk gestelde te houden. 
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Bevindingen controlebezoek 

De volgende aspecten zijn gecontroleerd: 

-  Werking van de biomassa installatie en keuringen/inspecties 
-  Werking van de koelinstallatie en keuringen/inspecties 
- Logboeken 

- Bodembedreigende stoffen in verpakking; 

Tijdens de controle is geconstateerd dat met betrekking tot onderstaande aspecten nog niet aan alle 
geldende voorschriften wordt voldaan; 

De opslag van Heatpro (waterbehandelingsmiddel) geschiedt niet op de juiste manier. Volgens de 
etikettering van de cans betreft dit een ADR 8 stof. Opslagen tot 250 liter worden hierbij buiten 
beschouwing van de PGS 15 gelaten. Echter moeten de bodembedreigende stoffen dan nog wel voldoen 
aan het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. Een dergelijke opslag moet op dat moment boven 
een vloeistofdichte voorziening of lekbak worden opgeslagen (art. 4.10 Activiteitenregeling). Deze 
vrijstelling geldt alleen als de stoffen in de transportverpakking (dus de originele verpakking) zijn gelaten. 
In uw geval valt de opslag, gezien het aantal cans op de locatie buiten de ondergrens van de PGS, dit 
betekent dat de opslag dient te geschieden in een daarvoor geschikte PGS opslag ruimte (voorschrift 3.1.1 
PGS 15:2016). Er zijn meerdere mogelijkheden om de situatie in overeenstemming te brengen met de 
voorschriften, waaronder het terugbrengen van de opslag naar minder dan 250 liter. 
Ook voor de doseerinstallatie geldt dat deze boven een vloeistofdichte vloer of lekbak moet worden 
geplaatst. Dit om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren zoals in artikel 2.9 van het 
Activiteitenbesluit is voorgeschreven. 

Wij gaan er van uit dat u de ontstane situatie in overeenstemming zult brengen met de voorschriften. Wij 
gaan er dan ook vanuit dat dit zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken na verzending van deze brief is 
uitgevoerd. 

Ten aanzien van de aardgas gestookte installatie is in ons schrijven van 8 januari 2019 (kenmerk Z2017- 
00015626) aangegeven dat na 1 januari 2021 aan de hand van de uitkomst van de aangesloten urenteller 
van de gasgestookte CV installatie dient te worden bepaald, of het noodzakelijk is, om een emissiemeting 
uit te laten voeren. Dit is van toepassing wanneer de gasgestookte CV installatie 500 uur of meer heeft 
gebrand. Daarom ontvangen wij van u graag het aantal draaiuren over 2020, zodat kan worden bepaald of 
deze emissiemeting nog moet worden uitgevoerd. Wij verzoeken u ons deze zo snel mogelijk, maar 
binnen 4 weken na verzending toe te sturen. 

Hercontrole 
Na afloop van de gestelde termijn wordt er door een toezichthouder van de RUD Drenthe een hercontrole 
uitgevoerd om vast te stellen of de genoemde overtredingen zijn beéindigd. Wij vertrouwen erop dat u 
tijdig actie onderneemt. 

Tot slot 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw J. Keen van de RUD Drenthe via telefoonnummer: a 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel, 
namens deze, 

A. Reiling 

Teamleider Toezicht en Handhaving RUD Drenthe 
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