
Beantwoording technische vragen de heer Van der Spelt.  
  
  

1.     Kunt u controleren hoeveel ton aan en afgevoerd is? 

Antwoord 1. De provincie is bevoegd gezag en de Omgevingsdienst geeft aan dat dat gecontroleerd kan 

worden. 

  

2.     Hoeveel ton is er aan en afgevoerd in 2018 tot op heden? 

Antwoord 2. De Omgevingsdienst geeft het volgende aan: 9723,66 ton aanvoer en 4675,84 ton afvoer. 

  

3.     Kunt u controleren hoeveel vervoersbewegingen er zijn? 

Antwoord 3. De Omgevingsdienst geeft aan dat dat gecontroleerd kan worden. 

  

4.     Hoeveel vervoersbewegingen zijn er in 2018 tot op heden geweest? 

Antwoord 4. De Omgevingsdienst geeft het volgende aan: 1277 vrachten. 

  

5.     Bent u op de hoogte van het feit dat er een speciaal telefoonnummer bij de OMWB voor omwonenden bij 

klachten rondom dit bedrijf?  

Antwoord 5. Nee, daar zijn wij niet van op de hoogte. De Omgevingsdienst geeft het volgende aan: De 

Omgevingsdienst heeft geen speciaal klachtennummer.  Milieuklachten kunnen  24x7 worden gemeld 

via de Milieu Klachten Centrale Noord Brabant. Dit is het algemene nummer waar milieuklachten gemeld 

kunnen worden.  Van omwonenden is vernomen dat het bedrijf Den Ouden zelf aan omwonenden een 

rechtstreeks nummer heeft gegeven om klachten te melden, zodat zij hierop zelf snel kunnen handelen. 

  

6.     Bent u het met D66 eens dat het vreemd is dat er een speciaal nummer voor 1 bedrijf bij de OMWB 

bestaat? 

Antwoord 6. De Omgevingsdienst geeft aan dat zij geen speciaal klachtennummer hebben. 

  

7.     Hoeveel en wat voor soort klachten zijn er bij de gemeente, OMWB en provincie in 2017 en in 2018 tot 

op heden binnen gekomen? 

Antwoord 7. De Omgevingsdienst geeft het volgende aan: 20 klachten, overwegend geurklachten. 

  

8.     Wat zijn er met die klachten gebeurd? 

Antwoord 8. De Omgevingsdienst geeft het volgende aan: 

-              Er zijn 15 meldingen onderzocht. 

-              8 maal is ook geuroverlast door klachtenmedewerker vastgesteld. 

-              7 maal niet vastgesteld (veelal samen met melder). 

-              In alle gevallen dat de geur ook door de klachtenmedewerker is vastgesteld is het bedrijf 

bezocht.   

-              In 3 gevallen dat de geur niet meer werd waargenomen, is ook het bedrijf bezocht. 

-              De constateringen dat geuroverlast werd vastgesteld dateren uit de eerste periode voor half 

maart 2018 toen het percolaatwater werd afgedekt en zijn veelal te herleiden naar het bassin.   

-              Op 1 mei 2018 is nog een klacht als gegrond beoordeeld (ook waargenomen door de 

klachtenmedewerker). 



  

9.     Is er binnen de OMWB beleid over hoe om te gaan met bedrijven die meermaals in overtreding zijn? 

Antwoord 9. De Omgevingsdienst geeft het volgende aan: het beleid ‘Toepassen Landelijke Handhaving 

Strategie’. 

  

10.   Ergo, als een bedrijf zeg 3 maal in de fout gaat, komt er dan een slot op het hek? 

Antwoord 10. De Omgevingsdienst geeft het volgende aan. De Omgevingsdienst handhaaft 

overeenkomstig het beleid “Toepassen Landelijke Handhaving Strategie’. Een in te zetten 

handhavingactie zal telkens opnieuw worden afgewogen. Afhankelijk van de zwaarte van de 

(milieu)overtreding en het gedrag van de overtreder wordt conform de LHS de vervolgstap bepaald. De 

vervolgstap start dan met een waarschuwingsbrief vanuit toezicht of bij meer ernstige overtredingen 

wordt direct een repressief handhavingstraject gestart. Hierbij gelden redelijke begunstigingstermijnen 

om het bedrijf in de gelegenheid te stellen aan de voorschriften te voldoen. In een uiterste geval kan 

overgegaan worden tot stillegging. Verder kan conform de LHS parallel aan het bestuursrechtelijke 

traject een strafrechtelijk traject worden gestart. 

  

11.   Wat zijn de handvatten voor de gemeente om het bedrijf naar het afc te doe? 

Antwoord 11. Die poging is gedaan. Enerzijds was het voor de voormalige eigenaar van het 

composteringbedrijf financieel niet haalbaar en anderzijds wilde de eigenaar die de gronden uitgeeft niet 

meewerken vanuit het oogpunt van voedselveiligheid. 

  

12.   Zijn er al gesprekken tussen de gemeente en het bedrijf? mogen we daar de gespreksverslagen?  

Antwoord 12. Met Den Ouden zijn er geen gesprekken geweest over verplaatsing van het bedrijf. Van 

overige gesprekken met Den Ouden zijn geen verslagen gemaakt. 

  
  


