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Geachte leden van de raad
Aan het Alte Picardiekanaal24 te Coevorden is sinds 2006 een melkrundveehouderij gevestigd met
biovergister. Vanuit het seniorenconvent heeft uw Raad aangegevengraag over de actuele stand van
zaken en de geplande vervolgstappen op dit dossier geïnformeerd te willen worden. Hoewel het dossier
biovergister Alte Picardiekanaalinmiddels als een reguliere handhavingszaakbeschouwdwordt, voldoen
wij met deze brief graag aan dit verzoek.
De afgelopen jaren is een groot aantal meldingen ingediend, welke met name betrekking hebben op
geuroverlast, hetgeen te wijten zou zijn aan de biovergister.
Omdat subjectiviteit in grote mate een rol speelt in niet alleen de detectie van geur, maar ook de
subsequente waardering daarvan, is een gespecialiseerdonderzoeksbureaugevraagd om de geursituatie
op objectieve wijze in kaart te brengen. Middels elektronische geurneuzen (eNoses) is getracht de
geursituatie bij de biovergister en in de aanliggende woonwijk in kaart te brengen om zo niet alleen
eventuele overlast te kunnen objectiveren, maar ook de mogelijke dader(s) te identificeren.
Vanaf december 2016 tot eind juni 2017 is in nauwoverleg met omwonenden en de exploitant van de
biovergister een netwerk van eNosesopgesteld rondom de biovergister en de huizen van omwonenden.
Tussentijds is een rapport uitgebracht en zijn de bevindingen besproken met het bedrijf en omwonenden.
Het eindrapport is in definitieve versie op 3 januari 2018 ontvangen.
Conclusiesrapport
De belangrijkste conclusies uit het rapport kunnen als volgt worden weergegeven: Er zijn 104
geurwaarnemingen gerapporteerd door de bewoners van de Klinkenvlier. Deze zijn afgezet tegen de
meetresultaten van de eNoses. Hieruit blijkt dat 19% zeker afkomstig is van de biovergister. Nog eens
2% is waarschijnlijk afkomstig van de biovergister. 17% is mogelijk afkomstig van de biovergister, maar
dit kan ook een ander bedrijf betreffen uit dezelfde windrichting. 20% van de waarnemingen is
waarschijnlijk afkomstig van een ander bedrijf en 30% is zeker afkomstig van een ander bedrijf. Over
12% van de gedane waarnemingen kan geen uitspraak worden gedaan.
Uit de tussenrapportage bleek dat er sprake was van gegronde en structurele klachten veroorzaakt door
de biovergister. Naar aanleiding hiervan is een controle van de milieuvergunning met betrekking tot het
aspect geur uitgevoerd bij de biovergister. Uit controles en berekeningen met betrekking tot de
aanwezige geurbronnen volgt dat niet aan de opgelegde geurnorm wordt voldaan. Teneinde de exploitant
te bewegen aan deze norm te gaan voldoen, is geëist dat een plan van aanpak wordt opgesteld met
daarin een aantal maatregelen openomen om aan de normen te voldoen. Een deel van de maatregelen is
reeds uitgevoerd, een deel volgt in de loop van 2018. Door de exploitant is een plan van aanpak
aangeleverd. Echter, gebleken is dat dit nog niet voldoet aan de eisen. Afgewogen wordt nog of een last
onder dwangsom noodzakelijk is om een afdoende prikkel te genereren om aan ons verzoek te voldoen.

Aanpak/uitvoering

De onderzoeksresultatengeven aanleiding om de huidige bedrijfsactiviteiten kritisch te toetsen aan het
vigerende bestemmingsplan,de geldende vergunningen en overige wet- en regelgeving. Ook wordt
onderzocht hoe toezicht hierop het beste plaats kan vinden.
Vastgesteld is inmiddels, dat het bedrijf momenteel niet voldoet aan de geldende geurnorm. Hieromtrent
is een procedure gestart, waarbij de exploitant gevraagd is om een maatregelenpakket en een plan van
aanpak op te stellen.
Verder is uit het geuronderzoek naar voren gekomen dat een deel van de geuroverlast waarschijnlijk tot
zeer waarschijnlijk afkomstig is van andere bedrijven dan de biovergister. Een zestal meest
waarschijnlijke bronnen is geïdentificeerd. Bij deze bedrijven wordt in het eerste kwartaal van 2018 een
controle uitgevoerd om de geursituatie in kaart te brengen. Indien daar onregelmatigheden worden
geconstateerd, zullen wij met die bedrijven in gesprek gaan en zo nodig aanvullende acties ontplooien.
Opgemerkt is ook dat een aantal bronnen mogelijk in Duitsland is gelegen. Wij zullen in dat gevalonze
buurgemeente verzoeken toezicht te houden en op te treden bij misstanden.
Wij nemen aan u met het bovenstaandevoldoende geïnformeerd te hebben.
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