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Hoog Edelachtbare Heren/Dames,

Mede namens de vele indieners van een bezwaarschrift bij de provincie Drenthe (+/-
4000) uit de gemeente Meppel, stellen wij beroep in tegen de bovengenoemde
beschikking. Het bestuur van de politieke vereniging Sterk Meppel voelt zich geroepen
om als spreekbuis te fungeren namens de vele verontruste inwoners die onze actie
hebben ondersteund. We willen u verzoeken om op grond van onze bezwaren de door
de provincie Drenthe verleende vergunningen voor de asfaltcentrale van Heijmans
B.V. te vernietigen. Onze bezwaren betreffen de volgende punten:

Milieu

Geen milieubeleid
De provincie en gemeente voldoen niet aan de gestelde eisen bij afwijkingen waarbij
er een provinciaal milieubeleidsplan, provinciaal milieuprogramma, het regionale
milieubeleidsplan, het regionale milieuprogramma en/of het gemeentelijke
milieuprogramma, zoals bedoeld in de artikelen 4.3,4.7,4.9,4.14,4.15a, 4.15b en 4.20
van de Wet Milieubeheer, moet worden gerealiseerd. Gemeente en provincie zijn
hierdoor nalatig. Hierdoor kan er ook niet daadwerkelijk een juiste afweging en
beslissing worden genomen omdat er niet voldoende inzicht is in de huidige situatie
m.b.t de luchtkwaliteit.

Ingevolge artikel 7, eerste lid, van het Besluit luchtkwaliteit, nemen bestuursorganen
bij de uitoefening van bevoegdheden dan wel bij de toepassingen van wettelijke
voorschriften die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit, de in paragraaf 2
van het Besluit genoemde grenswaarden in acht.
In artikel 7, tweede lid, van het Besluit, voor zover hier van belang, is bepaald dat
onder de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden en toepassingen van wettelijke
voorschriften in ieder geval wordt begrepen de bevoegdheid op grond van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ingevolge artikel 7, derde lid, van het Besluit,
kunnen bestuursorganen de bevoegdheden , bedoeld in het eerste lid, in afwijking van
dat lid mede uitoefenen indien de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende
stof als gevolg van de uitoefening van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten
minste gelijk blijft, of, bij een beperkte toename van de concentratie van de
desbetreffende stof, indien door een met de uitoefening van de desbetreffende
bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die uitoefening optredend effect
de luchtkwaliteit per saldo verbetert.



MER beoordeling ontbreekt
Er is sprake van een productiecapaciteit van meer dan 100 ton/dag. De redenering
van de provincie op pagina 20 (par. 2.1) is onnavolgbaar. De provincie lijkt hier te
stellen dat de productie van de centrale tenminste 100 ton/uur bedraagt en dus niet in
categorie 46 zou vallen.
Echter, er is een capaciteit van 2500 ton/etmaal vergund hetgeen duidelijk meer is dan
de toetsingwaarde van 100 ton/dag cq 100 ton/etmaal. Er had dus wel degelijk een
MER beoordeling moeten worden gemaakt.

De komst van de asfaltfabriek zorgt tevens voor een verdere cumulatie van de uitstoot
van diverse emissies in de directe omgeving, zowel binnen de gemeente Meppel, als
ook in de omliggende gemeente Staphorst (asfaltcentrale aanwezig).
Op basis van bovenstaande feiten is het niet maken van een MER beoordeling in strijd
met artikel 7.2 lid 1 en 2 van de Wet Milieubeheer.

Stofemissies en immissies
Uit pagina 14 van het TNO rapport (2006-D-R0026/B) blijkt het aantal
overschrijdingsdagen ter plekken van het woonhuis (Zomerdijk 27D) ligt tussen 30 en
45 per jaar. Echter, de projectie voor 2010 is veel te rooskleurig om de volgende
redenen:
In de berekeningen zijn de diffuse emissies van de asfaltcentrale zelf niet
meegenomen cq op nul gesteld. Zie pagina 16 van het RIVM rapport. Zo geven de
opslag en handling van grondstoffen van de asfaltcentrale altijd stofemissie. Dit zal
voor een groot deel grofstof zijn, maar desalniettemin kan de fijnstof emissie van
handling en opslag nog substantieel zijn en zeker niet op nul worden gesteld.
Verder is het zo dat de stofemissie van de asfalt/puinbreker ten onrechte ook op nul is
gesteld. Dit is onjuist. Zie bijvoorbeeld de zaak Crayestein-West (zaak nr. 200501512/2)
waar Royal Haskoning ook uitgaat van een forse fijnstofemissie, die gebaseerd is op
onderzoek aan dit type installaties. Dit rapport is in opdracht van het Ministerie VROM
opgesteld en bevat in par. 9.3.3 een emissiefactor van 2,7 kg/uur voor droog breken en
0,18 kg/uur bij nat breken bij een capaciteit van 300.000 ton/jaar. Omgerekend naar de
asfaltcentrale levert dit en substantiële bijdrage omdat dit fijn stof op grondniveau
vrijkomt. Met betrekking tot deze stofemissie is ten onrechte geen BBT voorgeschreven.
Ook wordt er geen rekening mee gehouden dat deze installatie met een zware
dieselmotor is uitgerust zonder roetfilter en die dan ook forse hoeveelheden fijnstof/roet
en PAK uitstoot gedurende circa 8 uur per dag. Met de roetemissie van de dieselmotor
is dus ten onrechte ook geen rekening gehouden evenmin als met de andere diffuse
emissies op het terrein. Ook met betrekking tot deze stofemissie is ten onrechte geen
BBT voorgeschreven. Er zijn zelfs helemaal geen eisen aan deze dieselmotor
voorgeschreven.
Ook zijn de roet/fijnstof emissies van de vrachtwagens op het terrein van de
inrichting zelf niet meegenomen.
Bron: MOB

Er geen rekening is gehouden met de vestiging van de Groenvoerdrogerij Flevoland
Onroerend goed BV (Setheweg, Oevers D te Meppel).
Hiervoor heeft de gemeente Meppel op 16 februari 2006 (!) vergunning verleend. Het
bestreden besluit betreffende de asfaltcentrale dateert van 7 maart 2006.
Groenvoerdrogerijen behoren tot de grootste stofbronnen in Nederland
Bron: MOB



Geluid
In de memo van de gemeente naar de provincie van 22 juli 2005 maakt ze bezwaar
tegen het verlenen van de vergunning. Eén van de redenen is het geluid. Het terrein is
een gezôneerd industrieterrein. Bij de vergunningverlening moet de zonegrenswaarde
in acht worden te worden genomen. De zonebeheerder is de gemeente Meppel in
deze. De gemeente Meppel is dan ook belast geweest met het onderzoek of de
asfaltcentrale binnen de totale geluidszone past. Dit onderzoek is afgerond volgens de
memo op 7 juli 2005. Hierin geeft de gemeente Meppel de uitkomst dat het bedrijf niet
inpasbaar is in het zonemodel.
Op 30 september 2005 blijkt de gemeente in staat om een aangepast zonemodel aan
te bieden waarin het bedrijf wél past binnen zonegrenswaarde. Bij het opvragen van
de zonegrenswaardes zoals geregistreerd op de noodzakelijke zonekaart blijkt de
gemeente niet te kunnen voldoen aan het overhandigen van deze gegevens.
Geluidshinder voor de aanwezige woningen op de Zomerdijk en de nog te bouwen
nieuwe woonwijk zijn in strijd met de Wet geluidhinder.

Onjuiste afwegingen; nieuwe ontwikkelingen

Nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen
De gemeente heeft in de directe nabijheid van het industrieterrein een nieuwbouwwijk,
recreatieplas en recreatiegebied gepland. Dit bestemmingsplan is vastgesteld na het
vaststellen van het bestemmingsplan Oevers D met categoriebepaling(5) voor de
toegestane industrie. Bij het verlenen van de vergunning is hier onvoldoende rekening
mee gehouden. Er is geen nieuw beleid ontwikkeld voor het genoemde
industrieterrein. Pas na actie in de gemeente door de bevolking heeft het College van
B en W nu bepaald dat toelaten van nieuwe industrie voor het terrein Oevers D slechts
na vooroverleg met de gemeenteraad zal plaatsvinden. Aanpassing van het
bestemmingsplan is onderdeel van het “corrigeren” van de gemaakte fout bij het 
bepalen van de categoriebepaling.
Bij het verlenen van de vergunning heeft de provincie nagelaten om het gestelde in
artikel 8.8 lid 1a,1b,1c, 1e van de Wet Milieubeheer toe te passen en een juiste
afweging te maken. De nieuwe ontwikkelingen en gemaakte besluiten m.b.t de nieuwe
woonwijk, waren vóór verlening van de vergunning bekend. Provincie en gemeente
spelen hierbij niet in op voortschrijdende inzichten en de aanwezige veranderde
omstandigheden.

Ad 1. Geluidshinder/luchtverontreiniging Nieuwveense Landen
In deze afweging is tevens onvoldoende rekening gehouden met het gestelde in artikel
8.9 Wet Milieubeheer en daaruit voortvloeiend artikel 13.1 lid 2 Wet Geluidhinder en
de Wet inzake de luchtverontreiniging. De gemeente schrijft in de memo van 22 juli
2005 naar de provincie dat de metingen gepresenteerd in het RIVM-rapport niet
voldoende zijn. De uitkomsten zeggen onvoldoende over de lokale situatie in Meppel.
Vreemd dat de gemeente Meppel niet actief actie neemt richting RIVM over de
resultaten van wel een dicht bijzijnde meetunit van het RIVM, namelijk meetstation
Barsbeek (818, RIVM). Hiermee wordt inzicht gegeven van de luchtkwaliteit in de regio
Meppel. Ook is de gedane toezegging van de wethouder tijdens een openbare
bijeenkomst dat de gemeente Meppel eigen metingen zal gaan verrichten, niet
nagekomen.

Ad 2. Verontreiniging oppervlaktewater; aanleg recreatieplas
De ligging van de asfaltcentrale is ongunstig ten opzichte van de geplande nieuwe
woonwijk en het voornemen tot het aanleggen van sportvelden en het ontwikkelen van
een recreatieplas aan de Bremenbergerweg.
De afweging zoals voorgeschreven in artikel 8.9 Wet Milieubeheer is ook hier
nagelaten. Hier is het artikel 13.1 lid 2 de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van
toepassing.



Bestemmingsplan

De te verlenen vergunning is van toepassing op terrein waarbij er sprake is van 2
verschillende bestemmingsplannen (kleinschalige industrie en zware industrie, cat.5).
Verlenen van de milieuvergunning en mogelijk in een later stadium een
bouwvergunning, is in strijd met de bepalingen zoals gesteld in de artikelen 9, 10,
12:2, 13:2 en 15 uit het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.

In de procedure om te komen tot verlening van de vergunning is de gemeente nalatig
in de procedure voor het noodzakelijk (nog) te wijzigen bestemmingsplan, zoals
benoemd in de artikelen 18 en 19 uit het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.

Handhaving

De provincie en gemeente zijn zoals al eerder gesteld, nalatig in het actief voeren van
een milieubeleid, zoals bedoeld in de artikelen 4.3,4.7,4.9,4.14,4.15a, 4.15b en 4.20
van de Wet Milieubeheer. Dit beleid is noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van
handhaving van de regels op het gebied zoals benoemd in artikel 18.1 van de Wet
Milieubeheer. Hierdoor kunnen de taken zoals aangegeven in artikel 18.2 van de Wet
Milieubeheer, taken bevoegd gezag niet adequaat worden uitgevoerd. Zeker als het
gaat om artikel 18.2 lid 2, blijkt zowel provincie als gemeente niet te voldoen aan de
eisen om een juiste handhaving toe te kunnen passen. Er is namelijk niet sprake van
een aanwezig en/of up-to-date milieubeleidsplan.
Dit blijkt verder uit het zeer geringe overleg tussen provincie en gemeente. Bij het
opvragen van de aanwezige communicatieverslagen blijken er slechts vier verslagen
te kunnen worden overlegd. Hieruit blijkt dat er niet wordt voldaan aan de eisen voor
een doelmatige handhaving zoals gesteld in artikel 18.3 Wet Milieubeheer en daar als
direct resultaat het onvoldoende invullen van artikel 18.4 lid 3 Wet Milieubeheer.
Eén en ander is ook bevestigd door het niet bekend zijn bij de provincie over de
vergunningverlening voor de Groenvoerdrogerij Flevoland Onroerend goed BV
(Setheweg, Oevers D te Meppel). Hiervoor heeft de gemeente Meppel op 16 februari
2006 (!) vergunning verleend. Het bestreden besluit betreffende de asfaltcentrale
dateert van 7 maart 2006.
Ander onbekend gegeven voor de provincie is het afwijkende bestemmingsplan aan
de Zomerdijk waarvoor enkel kleinschalige industrie is bestemd. Dit terrein is echter
ook bestemd voor de asfaltcentrale(categorie 5)….
Verder geeft de gemeente in de memo van 22-07-05 (bijlage B) bij het aspect
“Geur”aan, dat men niet weet hoe te handhaven op het gebied van geur en een 
eventuele overschrijding van de gestelde normeringen. Dit geeft aan dat er op het
gebied van handhaving door de gemeente op dit moment geen beleid wordt gevoerd
en de noodzakelijke kennis niet aanwezig is om te kúnnen handhaven. Ook hier blijkt
opnieuw dat de gemeente nalatig is met het gestelde in artikel 18.1, 18.2, 18.3 en 18.4
Wet Milieubeheer.



Diverse overwegingen

 De provincie geeft een te rooskleurig beeld van de luchtkwaliteit in Meppel. Ten
onrechte betrekt zij daarin niet de gegevens van het meetstation Barsbeek (station
818). De gegevens van dat station over 2005 laten zien dat het aantal dagen
overschrijding van de maximaal toegestane daggemiddelde concentratie van 50
μg m-3 41 dagen heeft bedragen, dus ruim boven de maximaal toegestane 35
dagen. Tot en met 22 april van dit jaar staat de teller al weer op 15, dus een
overschrijding dit jaar is zeker niet denkbeeldig. Over 2003 zijn deze gegevens van
dit station niet beschikbaar, maar op regionale stations in de wat verdere omgeving
werd het maximum van 35 dagen overschrijding ver overschreden: Wekerom 55
dagen, Valthermond 50 dagen.

 De provincie beroept zich vooral op gegevens over 2004 en stelt daarbij ten
onrechte1 dat dat jaar als een relatief normaal jaar kan worden beschouwd. 2004
was juist een relatief schoon jaar. Het is onzorgvuldig dat dit meetstation in beide
onderzoeken niet is meegenomen.

 Bewoners ondervinden overlast van geluidshinder en geurhinder en in de
berekeningen in het geluidsrapport zijn ten onrechte de vrachtwagenbewegingen
vlak voor het terrein (afremmen en optrekken) en op het terrein niet meegenomen.
De geluidsruimte is daarmee te gering om vergunning te kunnen verlenen.
Daarnaast is de geluidsruimte volledig opgesoupeerd en kunnen andere nog te
vestigen bedrijven onvoldoende geluidsruimte krijgen in de toekomst.

 Bovendien krijgen bewoners te maken met PAK’s (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen) die onder bepaalde omstandigheden kankerverwekkend kunnen
zijn, als mede kankerverwekkende grondstoffen.

 In de onmiddellijke nabijheid van het geplande bedrijf zijn land- en
tuinbouwbedrijven gelegen waarvan de gewassen, door de uitstoot van gevaarlijke
stoffen, te hoge concentraties van stoffen zullen bevatten die de volksgezondheid
nadelig kunnen beïnvloeden.

 De ligging van de asfaltcentrale is ongunstig ten opzichte van de geplande nieuwe
woonwijk en het voornemen tot het aanleggen van sportvelden en het ontwikkelen
van een recreatieplas aan de Bremenbergerweg. Bovendien zal de komst van
Heijmans beperkingen opleggen aan de uitvoering van het plan voor de
Nieuwveense Landen.

 De afweging houdt logischerwijs rekening met de vigerende regelgeving. Nu wordt
in Europees verband binnen enkele jaren de regelgeving verzwaard. Dit zal
gebeuren wegens toenemende zorgen over de gezondheidsgevolgen in verband
met de uitstoot van fijnstof. Gelet op de langdurige gevolgen van een nieuw te
vestigen asfaltcentrale zal men bij de beoordeling van de aanvraag voor de
milieuvergunning moeten anticiperen op deze aanpassing.

 De redenering naar de 60 meter hoge schoorsteen is dubieus. Wegens verwachte
geuroverlast en uitstoot van genoemde schadelijke stoffen is gekozen om de
schoorsteen te verhogen om zo de uitstoot meer te verspreiden. Tevens is voor

1 In bijlage 1 "Fijn stofconcentraties in Meppel en omgeving" (bundel II Milieuvergunning
van de provincie) staat op blz. 3 ongeveer halverwege: "In 2004, dat als een relatief
normaal jaar wordt beschouwd voor de luchtkwaliteit, ....". Deze bewering is niet juist;
2004 was een relatief schoon jaar. Zie de gegevens hieromtrent van het RIVM.



het gebied rondom het industrieterrein sprake van een laagvliegroute voor de
luchtmacht. Hier is geen rekening mee gehouden.

 De rapporten zijn opgemaakt door middel van deskresearch. Daarbij is uitgegaan
van aangeleverde cijfers door de gemeente Meppel. Hierbij is geen rekening
gehouden met de ter zake zijnde gegevens van het dichtstbijzijnde meetstation
Barsbeek 818 (RIVM). Onafhankelijkheid m.b.t het onderzoek is discutabel.

 De gemeente Meppel kan geen juiste gegevens aanleveren v.w.b de uitstoot van
diverse stoffen aangezien er geen handhavingsbeleid wordt gehanteerd.
Relevante gegevens op basis van feiten zijn dan ook niet voorhanden.

Op basis van bovenstaande en in navolging van het gestelde in artikel 8.10 verzoeken
wij tot het vernietigen van de milieuvergunning, zoals verleend door de provincie
Drenthe aan Heijmans voor een nieuw te bouwen asfaltcentrale te Meppel.
Tevens verzoeken wij u om de provincie te veroordelen tot het vergoeden van de
gemaakte proceskosten.

Bestuur “Sterk Meppel”
Politieke vereniging te Meppel
Heerengracht 15
7941 JH Meppel

Voorzitter H. van Zandbergen Secretaris R.E. Egbers

Bijlage A:

Jurisprudentie Besluit Luchtkwaliteit

Bijlage B:

Memo Gemeente bezwaar vergunningverlening Heijmans 22-07-2005



Bijlage A
Jurisprudentie Besluit Luchtkwaliteit

VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK DORDRECHT

Sector Bestuursrecht

Reg.nr.: AWB 05/729

Uitspraak ex artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht in de zaak van

Intratuin Hendrik Ido Ambacht B.V. e.a., verzoekers,
gemachtigde: mr. N.S.J. Koeman, advocaat te Amsterdam,

tegen

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam,
verweerder, gemachtigde: mr. H.J. Breeman, advocaat te Rotterdam.

Ten aanzien van het Besluit luchtkwaliteit.

Verzoekers stellen dat het plan in strijd is met het Besluit luchtkwaliteit. Op 5
augustus 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (hierna: het Besluit) in werking
getreden. Ingevolge artikel 37 van het Besluit werkt dit ten aanzien van de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit, die zijn
uitgeoefend voor dat tijdstip en na 4 mei 2005, terug tot laatstgenoemde datum.
Ingevolge artikel 37 van het Besluit wordt het bestreden besluit geacht te zijn
gebaseerd op het Besluit luchtkwaliteit 2005. Voorts stelt de
voorzieningenrechter vast dat in dit geval sprake is van een verzoek om
voorlopige voorziening hangende bezwaar en verweerder bij het nemen van de
beslissing op bezwaar in ieder geval dient te toetsen aan het Besluit. De
voorzieningenrechter gaat bij de beoordeling van het onderhavige verzoek om
voorlopige voorziening dan ook uit van dit Besluit.

Ingevolge artikel 7, eerste lid, van het Besluit, nemen bestuursorganen bij de
uitoefening van bevoegdheden dan wel bij de toepassingen van wettelijke
voorschriften die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit, de in
paragraaf 2 van het Besluit genoemde grenswaarden in acht.
In artikel 7, tweede lid, van het Besluit, voor zover hier van belang, is bepaald
dat onder de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden en toepassingen van
wettelijke voorschriften in ieder geval wordt begrepen de bevoegdheid op grond
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ingevolge artikel 7, derde
lid, van het Besluit, kunnen bestuursorganen de bevoegdheden , bedoeld in het
eerste lid, in afwijking van dat lid mede uitoefenen indien de concentratie in de
buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening van die
bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of, bij een beperkte
toename van de concentratie van de desbetreffende stof, indien door een met de
uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of
een door die uitoefening optredend effect de luchtkwaliteit per saldo verbetert.

Volgens de adviezen van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid van 19 november
2004 en 25 februari 2005 zal, uitgaande van een berekening op basis van
geprognosticeerde verkeersaantallen met toevoeging van de verwachte
bezoekersaantallen van de bouwmarkt, de concentratie stikstofdioxide rond de
Edisonweg ook na vestiging van de bouwmarkt annex tuincentrum nog steeds
voldoen aan de grenswaarde. Voor fijn stof (PM10) zal volgens de adviezen



sprake zijn van een toename van de reeds bestaande overschrijding van het
aantal dagen dat het etmaalgemiddelde mag worden overschreden met één
etmaal, gemeten op een afstand van vijf meter vanaf de wegas. Binnen 9 meter
van de wegas vindt geen toename van de overschrijding plaats. De
grenswaarden uit het ten tijde van het uitbrengen van deze adviezen geldende
Besluit luchtkwaliteit komen overeen met de in artikel 15, eerste lid, en artikel 20
van het Besluit genoemde grenswaarden.

Blijkens het bestreden besluit acht verweerder de overschrijding aanvaardbaar
vanwege onder meer de omstandigheid dat bij de berekening geen rekening is
gehouden met stoffen die zich van nature in de lucht bevinden en die niet
schadelijk zijn voor de volksgezondheid of het milieu, zoals zeezout, en de te
verwachten vermindering van de uitstoot van PM10 door maatregelen op Rijks-
en lokaal niveau. De voorzieningenrechter overweegt dat, alhoewel met
verweerder kan worden vastgesteld dat volgens bovengenoemde adviezen
sprake zal zijn van een zeer beperkte verslechtering van de luchtkwaliteit, uit
artikel 7, derde lid, van het Besluit, voortvloeit dat het bestuursorgaan ook in dat
geval gehouden is aan te tonen dat de luchtkwaliteit per saldo verbetert.
Verweerder heeft in het bestreden besluit ten onrechte volstaan met de stelling
dat de overschrijding aanvaardbaar moet worden geacht. Het besluit is ook op
dit onderdeel onvoldoende gemotiveerd.

Gelet op het vorenstaande ziet de voorzieningenrechter aanleiding voor het
treffen van de hierna vermelde voorlopige voorziening.



Bijlage B

Memo Gemeente bezwaar vergunningverlening Heijmans 22-07-2005


