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Geacht college,

Hierbij dienen wij mede namens alle mensen die via de website www.asfaltcentralemeppel.nl hebben
aangegeven dat zij willen dat we dat mede namens hen doen, de volgende zienswijzen in:

Duidelijkheid
De basis van de vergunningaanvraag is nu 4 jaar oud. De provincie heeft er voor gekozen om de oude
aanvraag met allerlei aanpassingen en veranderingen te publiceren. Soms zelfs verandering op de
veranderingen. Er is ook geen nieuw duidelijk overzicht gemaakt van wat nu wel en wat nu niet meer
in de laatste versie van de vergunning komt te staan. We missen een geconsolideerde aanvraag met een
duidelijke niet-technische samenvatting. Dat gaat straks zeker misverstanden opleveren als het gaat om
uitvoering en handhaafbaarheid.
Bijvoorbeeld:
Er is voor gekozen om de aanvraag van 2004 in stand te laten en met een aantal wijzigingen opnieuw
aan te laten vullen. Op de aanvraag van 2004 waren in 2005 al aanvullingen gekomen, bijvoorbeeld
van 14 maart 2005.
Daarna zijn er in mei 2007 opnieuw aanvullingen ingediend. In 2008 is een nieuw geluidrapport
ingediend dat kennelijk het geluidrapport van 2004 vervangt. Is dat juist?
Daardoor komt de aanvraag als geheel te chaotisch over. Welke documenten en tekeningen zijn er nu
precies aan de vergunning gekoppeld?
Ook voorschrift 1.1.1 blinkt uit door onduidelijkheid. De aanvullingen van 2007 en 2008 lijken nu niet
aan de vergunning te zijn gekoppeld omdat verwezen wordt in de voorschriften 2.3.6 en 3.3.2 naar
stukken die niet aan de vergunning zijn gekoppeld.
Onze zienswijze is dat dit een onleesbaar en chaotisch geheel is geworden en dat de provincie dit zo
niet had mogen accepteren en publiceren.

Handhaving en onderzoek
Tot nog toe is niet gebleken dat de provincie Drenthe zelf onderzoek doet naar klachten over
stankoverlast, stofoverlast en geluidoverlast zoals wel zou moeten. De provincie verlaat zich teveel op
berichten van de bedrijven zelf. Die doen onderzoek en dragen gegevens aan. Een ongewenste situatie.
Als voorbeeld van ‘deze ongewenste situatie’ verwijzen we naar een uitspraak van de ‘de provinciale 
Adviescommissie Bezwaarschriften’ in Utrecht (mei 2008) die heeft bepaald dat de provincie bij 
klachten over stank, veroorzaakt door de Asfalt Centrale Utrecht (ACU), zelf metingen moet
verrichten. Vorig jaar liet de provincie dat over aan het bedrijf zelf.

http://www.asfaltcentralemeppel.nl/


Wij maken ons dus ernstig zorgen dat achteraf handhaven en controleren door de provincie niet goed
geregeld is omdat de provincie Drenthe niet zelf controleert.
Onze zienswijze is dat dat wel moet gebeuren en ook moet worden vastgelegd.

Effecten voor de omgeving
Onze zienswijze is dat het van groot belang is dat de effecten voor de omgeving duidelijk en helder
staan omschreven. Dat is namelijk wat een groot aantal mensen bezig houdt, zoals u ook kunt lezen in
de opmerkingen die door sommige indieners nog zijn toegevoegd. Dat is één van de hoofdredenen dat
steeds zoveel mensen in Meppel en omgeving in de pen klimmen en steun geven aan de mensen die in
de actiegroep Houd Meppel Schoon zich verenigd hebben.
Er had alleen al daarom een nieuwe niet-technische samenvatting dienen te worden opgenomen waarin
de effecten voor de omgeving duidelijk worden beschreven. Bijkomende factor is dat het verleden van
deze fabriek uit Alphen aan de Rijn veel mensen wantrouwig heeft gemaakt. De communicatie vanuit
de firma Heijmans en vanuit de provincie om daadwerkelijk te tonen dat een andere weg is ingeslagen
heeft niet plaats gevonden. Heijmans hult zich alleen in stilzwijgen. De provincie beroept zich op
deskundige onderzoekers, beroept zich op gemeentelijke rapporten.
Met name de nu reeds bestaande overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm van PM10 is relevant maar
wordt ten onrechte niet vermeld. Sterker nog, de provincie gebruikt TNO metingen als ze uitkomen en
wuift ze weg als ze een belemmering zouden kunnen zijn voor het verlenen van een milieuvergunning.
Zoals bekend is heeft teveel fijnstof (zoals gemeten op Oevers D) gevolgen voor de gezondheid van
mensen die in een dergelijke omgeving wonen.
Onze zienswijze is dat het rapport van TNO teveel fijnstof meet op Oevers D en dat dus geen nieuwe
milieuvergunningen afgegeven kunnen worden aan fijnstof producerende bedrijven op Oevers D.

Maatregelen om negatieve effecten voor de omgeving tegen te gaan
Behalve dat de effecten voor de omgeving onvoldoende benoemd zijn, zijn er ook onvoldoende
voorschriften in de vergunning opgenomen. We denken aan beperkingen aan de opslag van
stuifgevoelige stoffen zoals zand, brekerzand. Bijvoorbeeld dienen opslagen van 3 zijden door
keerwanden te zijn omgeven waarbij de zandopslag niet boven de keerwanden uit mag komen. Ook
dient verstuiving te worden voorkomen met een vaste sproei installatie. Onduidelijk is of diffuse
stofemissie wel adequaat is meegnomen in de verspreidingsberekeningen.

In dit verband wijzen we op een uitspraak van de heer Menno Keuken, hoofd van de afdeling
Luchtkwaliteit en Klimaat van TNO gedaan in de Volkskrant van 5 juli 2007. We citeren:

‘Menno Keuken, hoofd van de afdeling Luchtkwaliteit en Klimaat van TNO vertelt dat vóór 2001 de
fijnstofmetingen vooral voor gezondheidsvraagstukken werden gebruikt: Is het verstandig een
ziekenhuis te bouwen, of een woonwijk zo dicht bij de snelweg? ‘Maar door de EU-wetgeving kregen
de fijnstofcijfers een enorme juridische lading.’ (….) ‘In 2002, toen de Raad van State voor het eerst 
een bouwplan verwierp vanwege de luchtkwaliteitregels, ging er een schok door de ministeries’, zegt 
Menno Keuken van TNO. ‘Er kwamen maatregelen voor schonere lucht zoals het stimuleren van
roetfilters. Aan de andere kant werd ons gevraagd: Wat zijn de mogelijkheden om lagere waarden te
berekenen en zijn er natuurlijke bronnen van fijnstof die we kunnen aftrekken?’ (….)’Vandaar de 
zeezoutaftrek, zegt Keuken. ‘Spanje en Italiëmochten immers Saharazand aftrekken. Het is redelijk;
zeezout is niet schadelijk. Maar de Europese norm is gebaseerd op gezondheidsonderzoek naar
fijnstofconcentraties inclusief zeezout. Alle aanpassingsvoorstellen voor de rekenmethoden gingen
één kant op: om lagere waarden te bereiken.’ 

We merken dat ook aan de meetresultaten in het landelijke meetnet. Men meet nu niet meer op 1,5
meter hoogte zoals voor de volksgezondheid logisch zou zijn, maar op ruim 4 meter hoog. Zo lijkt het
alsof de lucht steeds schoner wordt. Kortom er wordt gegoocheld met cijfers. Nogmaals diezelfde



Volkskrant: ‘Volgens Menno Keuken, hoofd Afdeling Luchtkwaliteit en Klimaat van TNO, hebben de
ministeries de grenzen van de wet opgezocht om de laagste waarden voor fijnstof in de lucht te
berekenen. Zo is voorgesteld te rekenen met waarden op 4 meter hoogte, in plaats van op de
gebruikelijke hoogte van 1,5 meter–de hoogte waarop een kind ademt. Het onderzoeksinstituut TNO
heeft dit voorstel afgeraden.’
Onze zienswijze is dat de provincie te gemakkelijk de effecten voor de volksgezondheid wegschuift en
niet kritisch is op de door Heijmans aangedragen getallen. Zelfs erkende onderzoeksinstituten worden
ter zijde geschoven als dat de provincie en Heijmans uitkomt. De Gedeputeerde mevrouw Klip zegt op
RTV Drenthe dat de lucht steeds schoner wordt en dat ze in de toekomst verwacht dat de hoeveelheid
fijnstof nog verder zal dalen. Hiermee negeert ze de feiten van andere meetmethodes zoals die door de
heer Menno Keuken en anderen wordt genoemd. Dat had haar en GS toch behoedzamer moeten
maken.

BBT en de vergunde emissies
In het blad Infomilnieuws nr 50 van juni 2008 kunnen we lezen dat VROM een onderzoek heeft laten
uitvoeren naar de emissies van asfaltcentrales in Nederland. Hieruit blijkt dat er te ruime uitstoot
wordt vergund. Meer dan nodig is in het kader van de BBT.
Onze zienswijze is dat de provincie de normen moet verscherpen zodat niet meer uitstoot wordt
vergund dan volgens de BBT noodzakelijk is.
Door dat niet te doen laat de provincie ruimte voor het eventueel later overschakelen van de
asfaltcentrale van gas op bruinkool, wat economisch gezien meer winstgevend is en waar sommige
bedrijven in ons land dan ook over nadenken.
Onze zienswijze is dat die ruimte niet geboden moet worden omdat dat in strijd is met de best
beschikbare techniek. Ook omdat extra voorzichtigheid geboden is gezien de geplande plek van de
centrale aan de rand van een stad vlak bij een nieuwbouwwijk.
Onze zienswijze is dat met een lagere emissievergunning een pijp van 60 meter hoogte niet
noodzakelijk is. Mocht dat toch nog zo zijn dan kan een goede naverbrander voorgeschreven worden.
Trouwens onze zienswijze is dat bij de BBT een naverbrander normaal zou moeten zijn. Want een pijp
van 60 meter hoog is ongebruikelijk voor asfaltcentrales en versterkt het wantrouwen dat er dus iets
smerigs uit zo’n hoge pijp moet komen. 

En verder sluiten wij ons aan bij de zienswijzen zoals gegeven door de heer en mevrouw van den Berg
en door de heer en mevrouw Alblas.

Op grond van bovenstaande zienswijzen wijzen wij de voorliggende ontwerp milieuvergunning van de
hand. Wij vinden om genoemde redenen dat Heijmans Wegenbouw BV te Meppel geen
milieuvergunning kan worden verstrekt.

Namens alle mensen die op www.asfaltcentralemeppel.nl nu naam en adres hebben
opgegeven ter ondersteuning van deze zienswijze,

Drs. H.H.M.Jansen
P.M.Jansen–van Elk

Tuinweg 41
7944 AB Meppel
Tel 0522-255843
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