
Bijlage 1 bij het 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING INGEVOLGE 
DE WET MILIEUBEHEER VAN HEIJMANS WEGENBOUW BV TE MEPPEL 
 
 
Ruimtelijke bedenkingen: 
 
0.1 
Groenstrook/kleinschalige industrie 
In verschillende bedenkingen wordt gesteld dat het initiatief van Heijmans Wegenbouw BV in strijd is 
met het vigerende bestemmingsplan dat ter plaatse van het initiatief van Heijmans Wegenbouw BV 
slechts (aanvankelijk een groenstrook en later) kleinschalige industrie zou toestaan. 
Reactie provincie Drenthe 
GS begrijpt deze bedenkingen, aldus dat wordt gedoeld op een bijlage van het raadsbesluit van  
6 februari 1997, te weten een "Inrichtingsschets voorkeursalternatief B en meest milieuvriendelijk al-
ternatief" (figuur 9.3), waarop inderdaad ter plaatse sprake is van de aanduiding kleinschalige bedrij-
vigheid. Voor het beoordelen van de eventuele strijdigheid met het bestemmingsplan moet echter 
primair gekeken worden naar de plankaart en de bijbehorende voorschriften. Pas bij onduidelijkheid 
over de plankaart en de voorschriften komt betekenis toe aan de toelichting en de totstandkomingsge-
schiedenis van het bestemmingsplan. 
 
Met die plankaart en de toepasselijke bepalingen uit het bestemmingsplan is het initiatief van  
Heijmans Wegenbouw BV niet in strijd. GS wijst er in dat verband op dat uit contacten met de ge-
meente Meppel is gebleken dat voor het verhogen van de bouwhoogte van het gebouw tot boven de 
toegestane maximale bouwhoogte van 15 meter een binnenplanse vrijstelling verleend kan worden. 
De bedenking is dus ongegrond. 
 
0.2 
De schoorsteen versus de laagvliegroute van Defensie 
In verschillende bedenkingen is gewezen op het feit dat de 60 meter hoge schoorsteen van Heijmans 
niet verenigbaar zou zijn met de ligging van de inrichting onder laagvliegroute 10A van Defensie. 
Reactie provincie Drenthe 
Boven de inrichting van Heijmans Wegenbouw BV ligt - inderdaad - een laagvliegroute. Op grond van 
het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen, de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid 
en het POP II geldt hiervoor het beleid dat er een maximale bouwhoogte zou moeten gelden van 40 
meter (omdat de vliegtuigen van Defensie binnen deze zone op een hoogte van 75 meter zouden 
moeten kunnen vliegen).  
 
De provincie constateert echter dat het op grond van de gewijzigde Wm een milieuvergunning alleen 
kan weigeren als er strijd zou ontstaan met regels die zijn gesteld bij of krachtens de Wro. Beleids-
documenten zoals het Streekplan, het SMT2 en de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk beleid 
vallen hier niet onder.  
 
Hiervoor werd al uiteengezet dat er geen reden is om de milieuvergunning vanwege strijd met het 
bestemmingplan te weigeren. Hierbij is het van belang om op te merken dat de schoorsteen die hoort 
bij de bedrijfsgebouwen van Heijmans Wegenbouw BV op grond van het bestemmingsplan is uitge-
zonderd van de maximale bebouwingshoogte, zodat dit element in de belangenafweging omtrent het 
al dan niet verlenen van de (wel benodigde) binnenplanse vrijstelling geen rol kan spelen.  
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Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak blijkt namelijk dat iemand (in dit geval  
Defensie) een gevolg van een bouwplan heeft te aanvaarden als vaststaat dat op grond van het be-
stemmingsplan ook zonder verlening van vrijstelling een bouwplan zou kunnen worden gerealiseerd 
met hetzelfde voor de betrokkene nadelige gevolg. Omdat het mogelijk is om op grond van het be-
stemmingsplan een bouwplan te realiseren met gebouwen van 15 meter hoog en een schoorsteen 
van 60 meter hoog, kan de hoogte van die schoorsteen geen rol spelen bij het beoordelen van (de 
binnenplanse vrijstelling voor) een bouwplan voor een gebouw van 27 meter hoog en een schoorsteen 
van 60 meter hoog. 
Zie: 
- ABRvS 3 augustus 2005, 200500885/1, LJN: AU0431 (schoorsteen Oss); 

- ABRvS 17 oktober 2007, 200700729/1, LJN: BB5785 (fitnessruimte Waalwijk). 
 
 

Individuele bedenkingen: 
 
1 
F. Nekeman, Nijeveenseweg 123, 7942 JL Meppel 
 
1.2 
Bij een droge zomer wordt nu al het aantal fijnstofdagen, zelfs zonder de vestiging van Heijmans  
Wegenbouw BV, overschreden. 
Reactie provincie Drenthe 
Volgens de gegevens van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP), die hierin doorslaggevend zijn, is 
er in Meppel geen sprake van overschrijding van de luchtkwaliteitsgrenswaarden. Ook met de bijdrage 
van Heijmans Wegenbouw BV berekend overeenkomstig de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, 
zal er geen sprake zijn van een overschrijding van de luchtkwaliteitsgrenswaarden. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ook ongegrond. 
 
1.3 
Wanneer de filterinstallatie stuk gaat, gaat alles ongefilterd de pijp uit? 
Reactie provincie Drenthe 
Wanneer de filterinstallatie stuk gaat, kunnen gedurende korte tijd de rookgassen (deels) ongereinigd 
worden geëmitteerd. Overeenkomstig voorschrift 2.2.1 moet de op de filterinstallatie aangesloten in-
stallatie zo snel mogelijk uit bedrijf worden genomen. Er zal dan geen sprake meer zijn van een emis-
sie. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ook ongegrond. 
 
1.4 
Het aantal stofdagen neemt toe met hetzelfde aantal dagen als de filterinstallatie stuk is. 
Reactie provincie Drenthe 
Indien de filterinstallatie stuk is, mag de daarop aangesloten installatie niet in werking worden gesteld. 
Het aantal "stofdagen" zal niet toenemen. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ook ongegrond. 
 
1.5 
De uitstootemulsie is onbekend en is ooit onderzocht wat de bestanddelen hiervan zijn? 
Reactie provincie Drenthe 
Naar wij aannemen wordt met de uitstootemulsie de emissie van de asfaltcentrale bedoeld. 
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In het kader van de vergunningaanvraag zijn verschillende rapporten opgesteld en betrokken bij de 
besluitvorming met betrekking tot onderhavige ontwerpbeschikking. Ook overeenkomstig het rapport 
van het RIVM (rapportnummer 609023007/2005, maart 2005) zijn er geen voor de gezondheid scha-
delijke gevolgen te verwachten. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ook ongegrond. 
 
1.6 
Mag het proces doorgaan wanneer de reparatie van de filterinstallatie niet lukt of wordt het proces 
beëindigd? 
Reactie provincie Drenthe 
Zoals uit de voorschriften is te lezen, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt. Er zijn voldoen-
de waarborgen opgenomen die er zorg voor dragen dat het milieu adequaat wordt beschermd. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ook ongegrond. 
 
1.7 
Indien de reparatie niet lukt, mag de volgende dag het proces worden opgestart en dan gelijk door 
naar de bypass? 
Reactie provincie Drenthe 
Indien de filterinstallatie stuk is, mag de daarop aangesloten installatie niet in werking worden gesteld.  
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 
 
1.8 
Een gemeente in Nederland heeft in de vergunning opgenomen dat wanneer de filterinstallatie stuk is, 
het proces direct moet worden beëindigd. 
Reactie provincie Drenthe 
In voorschriften behorende bij de onderhavige ontwerpvergunning is opgenomen dat wanneer er sto-
ringen en/of overbelasting plaatsvindt bij de afgasreinigingsinstallatie deze uit bedrijf moet worden 
genomen (= voorschrift 2.2.1). Ook is voorgeschreven dat wanneer er zichtbare stofemissie naar de 
atmosfeer optreedt, het verladen onmiddellijk moet worden gestaakt (= voorschrift 2.2.7).  
In de voorschriften is dus bepaald dat wanneer er (stof)overlast wordt veroorzaakt, de werkzaamhe-
den dienen te worden gestaakt. Bij het onmiddellijk uit bedrijf laten nemen van aangesloten installaties 
kunnen neveneffecten optreden die uit oogpunt van bescherming van het milieu niet doelmatig zijn, er 
is bewust gekozen voor "zo snel mogelijk". 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
1.9 
Verscherp de controle door milieu-inspectie op de registratie en handhaving van het proces en con-
trole op de temperatuur en tonnages per jaar. 
Laat een back-up meelopen en bewaar deze voor een termijn van 3 jaar. 
Reactie provincie Drenthe 
In het kader van handhaving door het bevoegde gezag, zal er in de toekomst (asfaltcentrale moet nog 
worden gebouwd) toezicht worden gehouden op de registratie. In de voorschriften die bij de vergun-
ning horen zijn bepalingen opgenomen, waar de administratie en registratie aan moet voldoen. Zie 
hiervoor voorschrift 1.5.2 van het ontwerpbesluit.  
Dit geldt ook voor de te verwerken hoeveelheden per jaar. Zie hiervoor voorschrift 1.5.1. 
Deze bovengenoemde gegevens dienen maximaal 5 jaar te worden bewaard binnen de inrichting. Zie 
hiervoor voorschrift 1.5.5. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 
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1.10 
Heijmans Wegenbouw BV vraagt minder tonnages aan, maar wat betekent dit voor de toekomst? 
Houdt dit in dat wanneer ze er eenmaal zijn, ze doen wat ze willen? 
Reactie provincie Drenthe 
In de vergunning is vastgelegd de hoeveelheid tonnages, deze vastgelegde hoeveelheid zal worden 
gehandhaafd door het bevoegde gezag. 
Heeft Heijmans Wegenbouw BV de intentie om deze tonnages te vergroten, dan zal zij opnieuw een 
Wet milieubeheervergunning hiervoor moeten aanvragen. 
Deze nieuwe aanvraag zal dan door het bevoegde gezag op haar eigen merites worden beoordeeld. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
2 
L.A. Hoenders, Ferdinand Bolstraat 52, 7944 VW Meppel 
 
2.1 
Indiener is van mening dat er geen verdere milieuverpesting moet plaatsvinden binnen de gemeente-
lijke grenzen. Het nog landelijk gelegen Meppel zal als de plannen doorgaan nog meer aan luchtver-
vuiling onderhevig zijn. Voor de omwonenden straks veel lawaai, een overmaat aan verkeer en voor 
ons allemaal stank en stof. 
Reactie provincie Drenthe 
De ingediende aanvraag voor de vestiging van een asfaltcentrale in Meppel is door het bevoegde 
gezag (provincie Drenthe) beoordeeld en door het vaststellen van het (ontwerp)besluit is de provincie 
van mening dat wordt voldaan aan de wettelijke vereisten in het kader van de Wet milieubeheer. Door 
het verbinden van voorschriften aan het (ontwerp)besluit worden de mogelijke nadelige gevolgen voor 
het milieu zowel mogelijk beperkt. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
3 
A. Alblas, Zomerdijk 27c, 7942 JS Meppel 

 
3.1 
Blz 3/1.1.4 
De opgenomen afstanden zijn niet juist weergegeven. De woningen staan niet op 25 meter en 50 me-
ter, maar op 15 meter en 20 meter. 
Reactie provincie Drenthe 
De in § 1.1.4 genoemde afstanden zijn gegeven als circa en dienen uitsluitend om een beeld te schet-
sen van de situatie ter plekke van de voorgenomen inrichting.  
Achter alle onderzoeken naar de gevolgen voor het milieu is kaartmateriaal te vinden waarop te her-
leiden is wat de afstanden zijn tussen woningen en de asfaltcentrale van Heijmans Wegenbouw BV. 
De woningen zijn digitaal ingevoerd in de verschillende modelleringen en er is gevisualiseerd waar 
bepaalde contouren ten opzichten van woningen liggen. 
Deze zienswijze verklaren wij dan ook ongegrond.  
 
3.2 
Blz. 3/1.1.4 
De opgenomen afstanden zijn niet juist weergegeven. De afstand tussen beide asfaltcentrales is geen 
700 meter, maar ongeveer 480 tot 500 meter. Met deze afstanden zullen alle berekeningen niet meer 
juist zijn. 
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Reactie provincie Drenthe 
De in § 1.1.4 genoemde afstanden zijn gegeven als circa en dienen uitsluitend om een beeld te schet-
sen van de situatie ter plekke van de voorgenomen inrichting.  
Achter alle onderzoeken naar de gevolgen voor het milieu is kaartmateriaal te vinden waarop te her-
leiden is wat de afstanden zijn tussen de asfaltcentrale van Heijmans Wegenbouw BV en de asfalt-
centrale van KWS. 
Deze zienswijze verklaren wij dan ook ongegrond.  
 
3.4 
Blz. 17 
De meeste stank en stoffen komen vrij bij de productie van hergebruikt asfalt. In het ontwerpbesluit is 
opgenomen dat de rookgassen niet meer van de paralleltrommel naar de hoofdtrommel worden bijge-
voegd. Het is niet duidelijk waar deze nu blijven.  
Verder wordt opgemerkt dat de meeste stank afkomstig is van de productie van recycling asfalt. 
Reactie provincie Drenthe 
De aanname dat de meeste geur afkomstig is van de in het proces gebruikte recycling asfalt is cor-
rect. Overeenkomstig voorschrift 2.1.4 moeten de rookgassen afkomstig van de paralleltrommel naar 
de brander van hoofdtrommel worden gevoerd. Hiermee kan voldaan worden aan de geldende geur-
normen. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 

 
3.5 
Blz. 18 
Bij het interpreteren van het begrip "niet in betekende mate" mag er geen sprake zijn van cumulatie 
ten gevolge van meerdere initiatieven die niet in betekende mate bijdragen. 
Echter, er zijn wel degelijk meerdere initiatieven: groenvoer op- en overslag, Mussche Puinbreker, De 
Heus en nu dus Heijmans Wegenbouw BV. 
Reactie provincie Drenthe 
In de beoordeling van de gevolgen voor de luchtkwaliteit in § 3.4.6 van onze overwegingen bij het 
ontwerpbesluit wordt niet gesteld dat de bijdrage van de voorgenomen asfaltcentrale "niet in beteke-
nende mate" zal zijn. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 
 
3.6 
Blz. 22 
Bij RENDO is een hogere fijnstofconcentratie gemeten, maar geen grotere afwijking ten opzichte van 
de twee andere meetpunten. Om dit verklaren en dus vergunning te kunnen verlenen, wordt de meet-
methode en de gebruikte meter ter discussie gesteld. 
Reactie provincie Drenthe 
Met het rapport van TAUW, kenmerk R001-4509492BWHsrbV01-NL, dat deel uitmaakt van de ver-
gunningaanvraag, heeft aanvraagster aannemelijk gemaakt, dat het verlenen van de vergunning, re-
kening houdend met de effecten op de luchtkwaliteit van de te vergunnen activiteiten en de maatrege-
len ter beperking van de emissies, niet leidt tot het overschrijden van een in bijlage 2 opgenomen 
grenswaarde. 
Gezien de geconstateerde onzekerheid ten aanzien van de TNO-metingen en de berekende luchtkwa-
liteit op basis van de GCN-waarden van het MNP zien wij uit oogpunt van luchtkwaliteit geen belem-
meringen de gevraagde vergunning te verlenen. 
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3.7 
Blz. 24  
Woningen op het industrieterrein worden niet aangemerkt als geurgevoelige bestemmingen, maar 
moeten wel getoetst worden aan de Wet Luchtkwaliteit. Dit is gebaseerd op veronderstellingen en 
gissingen.  
 
De geuremissie is nu al niet acceptabel, bij zuidoostenwind stank van De Heus en bij westenwind 
asfaltcentrale KWS. 
Ook is er nog geen onderzoek ingesteld naar de verschijnselen die overeenkomen met de oorzaken 
fijnstof en PAK’s. 
In de ontwerpmilieuvergunning wordt zelf al toegegeven dat bij de productie van recycling asfalt geur-
hinder kan optreden.  
De gemeente Alphen a/d Rijn heeft de centrale weggekocht om van de overlast af te komen. 
Reactie provincie Drenthe 
In § 3.5 van onze overwegingen bij het ontwerpbesluit hebben wij aangegeven dat voor minder geur-
gevoelige objecten op het industrieterrein een maximale concentratie van 2,3 ouE/m3 als 99,99-
percentiel berekend waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de in de Bijzondere Regeling (BR) van 
de Nederlandse Emissierichtlijn (NeR) opgenomen grenswaarde 5 ouE/m3 als 99,99-percentiel. Wij 
zijn daarom van mening, dat er geen onacceptabele geurhinder te verwachten valt rond de door aan-
vraagster geplande inrichting. Gelet op de conclusies ten aanzien van cumulatie van het RIVM in het 
rapport dat zij voor ons hebben opgesteld en de conclusies ten aanzien van cumulatie uit het onder-
zoek dat de gemeente Meppel heeft laten uitvoeren naar de geursituatie in Meppel (Rapport Witte-
veen + Bos, kenmerk MP38-1/bote/003, 14 september 2007), zien wij geen aanleiding eventuele cu-
mulatie verder in beschouwing te nemen. 
De in de Wet milieubeheer opgenomen luchtkwaliteitsgrenswaarden gelden overal behalve op de 
arbeidsplaats. Bij onze toetsing hebben wij daar rekening mee gehouden en geconstateerd dat kan 
worden voldaan aan de gestelde luchtkwaliteitsgrenswaarden. 
Indien ten aanzien van de emissie en immissie van stoffen aan de voor die stoffen gestelde normering 
kan worden voldaan, waarbij rekening is gehouden met eventueel optredende cumulatie, is er geen 
reden aan te nemen dat er voor de gezondheid schadelijke situaties ontstaan. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 

 
3.8 
Blz. 26 
Opgemerkt wordt dat de aangevraagde geuremissie van de belading van de vrachtwagens niet over-
eenkomt met wat gangbaar is in de huidige praktijk. 
Door toepassing van afzuiging tijdens de belading kan worden voldaan aan het gestelde in de BR, 
maar waar gaat de afgezogen lucht naar toe. 
Reactie provincie Drenthe 
In voorschrift 3.2.3 is bepaald dat de bij het beladen van de vrachtwagens vrijkomende emissies moe-
ten worden afgezogen en dat de afgezogen lucht dient te worden toegepast als verbrandingslucht of 
moet worden afgevoerd via de centrale schoorsteen. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 

 
3.9 
Paragraaf 3.6 
De asfaltproductie, puinbreker en de zeefinstallatie zouden samen volgens fabrieksgegevens 111 
d(B)A genereren. 
Er kan nooit worden voldaan ten opzichte van de woning die gelegen is op ongeveer 75 tot 80 meter 
afstand. 
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Reactie provincie Drenthe 
De bedoeling van deze zienswijze is ons niet helemaal duidelijk. Volgens pag. 7 van het akoestisch 
rapport is het geluidvermogen (niet van de asfaltproductie maar) van de mobiele breker- en zeefinstal-
latie plus de daarbij behorende mobiele kraan samen 111 dB(A).  
 
Voor deze bronnen hebben wij voorschrift 4.2.1 aan de vergunning verbonden. Deze bronnen bevin-
den zich op circa 200 m van de woning Zomerdijk 27c. Er is geen reden om aan te nemen dat de be-
rekende geluidsbijdrage van deze bronnen op Zomerdijk 27c onjuist zou zijn en - nu de vergunde ni-
veaus op deze berekeningen zijn gebaseerd - er niet aan de vergunde niveaus zou kunnen worden 
voldaan. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 

 
3.10 
Blz. 27 
De opgenomen bedrijfstijden zijn onacceptabel naast bewoning op 15 tot 20 meter afstand. Het STAB 
heeft in een eerder onderzoek de bedrijfstijden van MCS aangepast. 
Reactie provincie Drenthe 
Bij de zonetoets is gebleken dat de aangevraagde geluidsbelasting van Heijmans Wegenbouw BV, 
samen met de vergunde geluidsbelasting van alle overige bedrijven op het industrieterrein waaronder 
die van de terminal van MCS, ruimschoots voldoet aan de streefwaarde voor woningen gelegen op 
het gezoneerde industrieterrein, waaronder Zomerdijk 27c. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 

 
3.11 
Indirecte hinder en directe hinder 
Vrachtwagens van en naar de inrichting mogen niet worden meegenomen, omdat deze zich op een 
openbare weg bevinden. Echter, dit betreft een weggetje van 5 meter breed, waar nu geen verkeer 
langs komt. 
Maar de directe hinder is dat de vrachtwagens remmen en optrekken op het bedrijfsterrein met be-
trekking tot het laden en lossen. 
Verder met de ruime bedrijfstijden die zijn aangevraagd, zorgt men tevens voor veel fijnstof uit de 
uitlaten van de vrachtwagens. 
Reactie provincie Drenthe 
In het rapport van TAUW, kenmerk R001-4509492BWHsrbV01-NL, dat deel uitmaakt van de vergun-
ningaanvraag, zijn bij het bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit de vervoersbewegingen van 
en naar de inrichting meegenomen. Dit is daarom ook meegenomen in onze beoordeling op basis 
waarvan wij hebben geoordeeld dat er uit oogpunt van luchtkwaliteit geen belemmeringen zijn om de 
gevraagde vergunning te verlenen. 
Het verkeer van en naar Heijmans Wegenbouw BV zal plaatsvinden via de nieuwe Setheweg, die op 
ruim 100 meter afstand van Zomerdijk 27c ligt. Zoals in de considerans van het besluit beschreven, 
mag de geluidsbelasting van het verkeer van en naar Heijmans Wegenbouw BV, gelegen op een ge-
zoneerd industrieterrein bij het verlenen van deze vergunning niet worden getoetst aan de grenswaar-
den. De geluidsbelasting van het verkeer op de openbare weg wordt beoordeeld conform hoofdstuk VI 
van de Wet geluidhinder. Dit betekent onder meer dat deze wordt beoordeeld bij aanleg of reconstruc-
tie van wegen en bij bouw van woningen. 
Met rijden van de vrachtwagens over het terrein van Heijmans Wegenbouw BV, inclusief de pieken 
van optrekken en remmen, is in geluidsberekeningen rekening gehouden. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 
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3.12 
Blz. 29 
Het is onduidelijk welke voorzieningen worden bedoeld bij de passage "bij het opstellen van de voor-
schriften hebben wij rekening gehouden met de voorzieningen". 
Dit is niet handhaafbaar. 
Reactie provincie Drenthe 
Bedoeld worden de in de aanvraag en het daarbij behorende akoestisch rapport genoemde voorzie-
ningen, zoals modern rijdend materieel waaronder een (zeer) geluidarme laadschop voor het vullen 
van de centrale, een centrale die geheel is omkast met dubbelwandig plaatmateriaal en keerwanden 
en een geluidsscherm die gedeeltelijk geluidsabsorberend zijn uitgevoerd. Onder meer het akoestisch 
rapport maakt deel uit van de vergunning. Daarop kan dus worden gehandhaafd. Verder zijn onder 4.1 
van de voorschriften de geluidsgrenswaarden vastgelegd, terwijl hieraan onder 4.2 enkele middel-
voorschriften zijn toegevoegd. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 

 
4 
OPD Onafhankelijke Partij Drenthe t.n.v. Ch.C. de Haas, Zandmeer 15, 9422 JJ Smilde 

 
4.1 
Op Oevers-D is een overschrijding geconstateerd van de grenswaarde voor de jaargemiddelde con-
centratie fijnstof van 40 mg/m3, zoals dit vanaf 2010 geldt. 
Reactie provincie Drenthe 
In tegenstelling tot hetgeen hier wordt gesteld, is een van de conclusies van het TNO Luchtkwaliteits-
onderzoek Meppel: "De jaargemiddelde concentratie van fijn stof overschrijdt op geen van de meet-
locaties de grenswaarde van 40 µg/m3". 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 

 
4.2 
In deze en verschillende andere bedenkingen wordt gesteld dat de hoge schoorsteenpijp horizonver-
vuiling veroorzaakt. 
Reactie provincie Drenthe 
Horizonvervuiling is in beginsel geen beoordelingsgrond in de onderhavige Wet milieubeheerproce-
dure. Er is geen reden om daar in dit geval (o.g.v. de aanvullende werking van de Wet milieubeheer) 
van af te wijken. 
Daarom verklaren wij deze bedenkingen ongegrond. 

 
4.3 
Bedreiging van bestaande en toekomstige bedrijvigheid en werkgelegenheid vooral in de foodsector. 
Reactie provincie Drenthe 
De mogelijke bedreiging van bestaande en toekomstige bedrijvigheid is geen beoordelingsgrond in de 
onderhavige Wet milieubeheerprocedure. Door het verbinden van voorschriften aan het ontwerpbe-
sluit worden de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu beperkt. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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5 
B.M. Nicholson, Het Nieveen 28, 7948 CH Nijeveen  
 
5.1 
Fijnstof 
In deze en verschillende andere bedenking(en) is erop gewezen dat door de asfaltcentrale fijnstof 
wordt uitgestoten. De waarden van fijn stof zijn meer dan 35 dagen boven de 50 µg/m3, dit zoals blijft 
uit de meetgegevens van meerdere jaren en uit het onlangs verschenen TNO-rapport over de metin-
gen in Meppel. Dit terwijl de weersomstandigheden in 2007 zodanig waren dat naar verhouding weinig 
fijnstof in de lucht aanwezig was. 
De provincie geeft ten onrechte aan dat Heijmans Wegenbouw BV zo weinig fijnstof uitstoot dat de 
1%-regeling van toepassing is. Echter, nu er meerdere projecten gelijktijdig op het industrieterrein 
worden ontwikkeld mag de 1%-regeling niet worden toegepast. 
Reactie provincie Drenthe 
Gezien de geconstateerde onzekerheid ten aanzien van de TNO-metingen en de berekende luchtkwa-
liteit op basis van de GCN-waarden van het MNP zien wij uit oogpunt van luchtkwaliteit geen belem-
meringen de gevraagde vergunning te verlenen. In de beoordeling van de gevolgen voor de luchtkwa-
liteit in § 3.4.6 van onze overwegingen bij het ontwerpbesluit wordt niet gesteld dat de bijdrage van de 
voorgenomen asfaltcentrale "niet in betekenende mate" zal zijn. 
Deze bedenking(en) verklaren wij daarom ongegrond.  
 
5.2 
Schoorsteen 
In deze bedenking, maar ook in diverse andere bedenkingen, is aangevoerd dat de schoorsteen geen 
oplossing biedt omdat er weersomstandigheden waarbij de uitstoot van de schoorsteenpijp toch snel 
naar beneden komt. 
Daarnaast is men verbaasd dat de hoogte van de pijp is verhoogd naar 60 meter dit om geuroverlast 
te voorkomen, maar wanneer er niets gevaarlijks uit de schoorsteenpijp komt, vanwaar het verhogen 
van de schoorsteenpijp. 
Reactie provincie Drenthe 
De voor de beoordeling van de aanvraag uitgevoerde verspreidingsberekeningen houden rekening 
met alle verschillende weersomstandigheden, de berekeningen worden uitgevoerd met meteorolo-
gische data over meerdere jaren. 
Voor de vergunning is een verhoogde schoorsteen van 60 meter aangevraagd om een betere ver-
spreiding van de geëmitteerde geur te waarborgen. Als neveneffect zullen ook de overige geëmitteer-
de componenten sneller in de buitenlucht worden verdund. Voor deze componenten is echter de 
emissie maatgevend en moet voldaan worden aan de gestelde emissienormen. 
Deze bedenking(en) verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
5.3 
PAK’s 
In de bedenking (en in diverse andere bedenkingen) wordt erop gewezen dat het grove stof neerdaalt 
op 100-200 meter van de schoorsteen en volgens het geuronderzoek PAK’s kan bevatten die onder 
bepaalde omstandigheden kankerverwekkend kunnen zijn. 
Reactie provincie Drenthe 
In de rapportage van het RIVM (rapport 6090123007/2005, maart 2005) is op pagina 23 aangegeven 
dat alleen de verspreiding van stofdeeltjes uit de schoorsteen is berekend, omdat het grof stof uit an-
dere bronnen (veroorzaakt door de handelingen met steenachtige grondstoffen op het buitenterrein) 
voornamelijk zal neerkomen op het bedrijfsterrein en de eerste 100 tot 200 meter daaromheen. 
Het stof dat op 100-200 meter neerdaalt is dus niet het stof dat in de geurrapportage afkomstig van de 
schoorsteen wordt beschreven. Voorts is in voorschrift 2.1.3 is vastgelegd dat, om te kunnen voldoen 
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aan de emissie-eisen voor PAK’s, er alleen asfalt voor hergebruik mag worden geaccepteerd dat vol-
doet aan de BRL 9320. 
Wanneer wordt voldaan aan de kwaliteitseisen voor asfalt en asfaltgranulaat volgens de vorenge-
noemde BRL zullen de emissies van PAK’s ver onder de geldende emissieconcentratie-eisen uit de 
NeR blijven. Ook overeenkomstig het rapport van het RIVM (rapportnummer 609023007/2005, maart 
2005) zijn er geen voor de gezondheid schadelijke gevolgen te verwachten. 
Deze bedenking(en) verklaren wij daarom ook ongegrond. 
 
5.4 
Geluidsrapport 
In diverse bedenkingen (waaronder deze) is gesteld dat de gegevens uit de diverse geluidsrapporten 
niet met elkaar overeenkomen. 
Daarnaast zijn de gehanteerde afstanden ten opzichte van de gevoelige objecten niet juist weergege-
ven. De afstand tot de asfaltcentrale KWS is 480 meter en geen 700 meter. Er is daarom te weinig 
geluidsruimte en daardoor ontstaat geluidsoverlast. 
Reactie provincie Drenthe 
Het enige vigerende rapport is revisie 07 van maart 2008, dat de voorgaande rapportages heeft ver-
vangen. Voor de geluidsberekeningen is het minder van belang welke afstanden zijn genoemd, omdat 
de berekeningen zijn uitgevoerd in een model van de werkelijkheid, gepositioneerd op een digitale 
kaart van het industrieterrein en de omgeving, en daarbij de juiste afstanden zijn gehanteerd.  
Deze bedenking(en) verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
5.5 
Weersomstandigheden 
In de bedenking (maar ook in diverse andere bedenkingen) wordt gesteld dat bij ongunstige weers-
omstandigheden er geuroverlast zal ontstaan voor grote delen van op geringe afstand gelegen woon-
wijken. 
Reactie provincie Drenthe; 
Uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen, uitgevoerd door zowel TAUW (bijlage 11, onder-
havige vergunningaanvraag) als het RIVM (bij deze beschikking gevoegd) blijkt dat ook in de meest 
ongunstige situatie voldaan wordt aan de grenswaarden uit de bijzondere regeling van de NeR. De 
voor de beoordeling van de aanvraag uitgevoerde verspreidingsberekeningen houden rekening met 
alle verschillende weersomstandigheden, de berekeningen worden uitgevoerd met meteorologische 
data over meerdere jaren. 
Wij zijn daarom van mening, dat er geen onacceptabele geurhinder te verwachten valt rond de door 
aanvraagster geplande inrichting. 
Deze bedenking(en) verklaren wij daarom ongegrond. 
 
5.6 
Keerwanden 
Deze bedenking, maar ook diverse andere bedenkingen hebben betrekking op de keerwaarden. De 
asfaltcentrale wordt vrijwel geheel rondom voorzien van keerwanden van 2,5 tot 4 meter hoog. 
Echter, nergens is vastgelegd hoe hoog de zandbulten en/of andere stuifgevoelige producten moeten 
worden opgeslagen. Verwezen wordt ook naar de uitspraak van de Raad van State van 4 juni jl. 
Reactie provincie Drenthe 
In voorschrift 2.5.4 onder a. is vastgelegd dat indien keerwanden worden toegepast, de opslaghoogte 
niet hoger mag zijn dan de keerwanden. 
Deze bedenking(en) verklaren wij daarom ongegrond. 
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5.7 
Hergebruik oud asfalt 
In deze en diverse andere bedenkingen is het volgende vermeld. Opgenomen in het ontwerpbesluit is 
dat er voor 60% gebruik wordt gemaakt van oud asfalt. Echter, de meeste stank en ongewenste stof-
fen komen juist vrij bij het hergebruik van oud asfalt. 
Reactie provincie Drenthe 
De aanname dat de meeste geur afkomstig is van de in het proces gebruikte recycling asfalt is cor-
rect. Overeenkomstig voorschrift 2.1.4 moeten de rookgassen afkomstig van de paralleltrommel naar 
de brander van de hoofdtrommel worden gevoerd. Hiermee kan voldaan worden aan de geldende 
geurnormen. 
Deze bedenking(en) verklaren wij daarom ongegrond. 
 
5.8 
Vrachtwagenbewegingen 
Er zullen 160 tot 200 vrachtwagenbewegingen per dag plaatsvinden van en naar de asfaltcentrale. 
Het betreffen hier zware dubbelassige dieselvrachtwagens. Onbekend zijn de gevolgen voor de toe-
name van fijnstof en de geluidstoename. Ook staan de aan- en afvoerwegen nergens vermeld. Dit is 
in meerdere bedenkingen aangevoerd. 
Reactie provincie Drenthe 
In het rapport van TAUW, kenmerk R001-4509492BWHsrbV01-NL, dat deel uitmaakt van de vergun-
ningaanvraag, zijn bij het bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit de vervoersbewegingen van 
en naar de inrichting meegenomen. Dit is daarom ook meegenomen in onze beoordeling op basis 
waarvan wij hebben geoordeeld dat er uit oogpunt van luchtkwaliteit geen belemmeringen zijn om de 
gevraagde vergunning te verlenen. 
Het transport van en naar de inrichting vindt plaats via de nieuwe Setheweg. 
De gevolgen van deze transporten voor wat betreft geluid, worden beoordeeld conform hoofdstuk VI 
(wegverkeerslawaai) van de Wet geluidhinder, wat onder meer betekent dat de geluidsbelasting daar-
van wordt beoordeeld bij aanleg of reconstructie van wegen en bij bouw van woningen. 
Deze bedenking(en) verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
6. 
Mevr. Top, Wilheminastraat 77, 7941 HW Meppel 
 
6.1 
Er zou een zomerreces voor onderhavige procedures in verband met fijnstof moeten worden inge-
steld. 
Reactie provincie Drenthe 
Het is niet duidelijk waarom er een zomerreces moet worden ingesteld voor procedures gerelateerd 
aan fijnstof. Er is juist jurisprudentie waaruit blijkt dat er bij het ter inzage leggen van stukken geen 
rekening mag worden gehouden met (zomer)vakantie’s e.d. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
6.2 
Weegt het economisch belang op tegen het milieubelang? 
Reactie provincie Drenthe 
Het afwegen van het economisch belang is geen beoordelingsgrond in de onderhavige Wet milieube-
heerprocedure. Dit geldt ook voor het tegen elkaar afwegen van het economisch en milieubelang. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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7. 
MOB, Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen 
mede namens H.T.M. van den Berg en W.A.C. van den Berg, Zomerdijk 27d, 7942 JS Meppel   
 
7.1 
Onduidelijke aanvraag/onduidelijke vergunningvoorschriften 
Er is gekozen om de aanvraag van 2004 in stand te laten en deze met een aantal wijzigingen opnieuw 
aan te laten vullen en wijzigen. De aanvraag komt als geheel nu te chaotisch over. 
Dit wordt nog eens versterkt door het gegeven dat het dictum onduidelijk is en er waarschijnlijk een 
aantal documenten ten onrechte niet is vermeld. 
Ook voorschrift 1.1.1. is niet duidelijk. 
Reactie provincie Drenthe 
Op 6 december 2006 is de vergunning vernietigd door de Raad van State. De provincie moest als 
bevoegd gezag op basis van de aanvraag, die niet werd vernietigd, opnieuw een besluit nemen. 
Hiervoor waren echter aanvullende gegevens noodzakelijk. 
Heijmans Wegenbouw BV was dus niet verplicht om een nieuwe aanvraag in te dienen. Volstaan kon 
worden met de oude aanvraag. Wij zijn het met de indiener van de bedenking eens, dat er sprake kan 
zijn van een "chaotisch overkomen" van de aanvraag. Wij hebben daarom aan de vergunning een 
bijlage gevoegd, waarin is aangegeven welke hoofdstukken en paragrafen van de bij dit besluit beho-
rende aanvraag, alsmede de bij deze aanvraag behorende bijlagen en rapporten deel uitmaken van 
de vergunning voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen. 
De redactie van het besluit zal bij het opstellen van het definitieve besluit worden herzien om mogelij-
ke onduidelijkheden te voorkomen. 
Deze bedenking is deels gegrond. 
 
7.2 
Niet technische samenvatting geeft onvoldoende informatie 
Er ontbreekt een nieuwe niet-technische samenvatting waarin de effecten voor de omgeving duidelijk 
worden beschreven. Dit geldt met name voor de reeds bestaande overschrijding van de luchtkwali-
teitsnorm PM10 en ook is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor omgeving met betrekking tot geluid. 
Reactie provincie Drenthe 
Een niet-technische samenvatting moet een beeld geven van het in werking zijn van de inrichting en 
de gevolgen voor het milieu op zodanige wijze dat de informatie begrijpelijk is voor een algemeen 
publiek (ABRvS 25 januari 2006, 200409233/1, LJN: AV0295 (afvalverwerkingsinrichting Rotterdam)). 
In de niet-technische samenvatting wordt een toelichting gegeven op de te ondernemen activiteiten en 
een korte toelichting op het productieproces. Daarnaast worden verschillende milieuaspecten toege-
licht. Het gaat hier om onderwerpen die in het kort aangeven wat de activiteiten van de aanvrager nu 
behelzen en hoe de milieuaspecten worden afgewogen. Hetgeen is aangevoerd leidt niet tot het oor-
deel dat de niet-technische samenvatting tekort schiet, zodat de bedenking ongegrond wordt ver-
klaard.  
 
7.3 
Diffuse stofverspreiding 
Er zijn onvoldoende beperkingen aan de opslag en handling van stuifgevoelige stoffen zoals zand, 
brekerszand aan de vergunning gekoppeld. Dit is ook door Klein & Van Dijk Scheepsservice aange-
voerd. 
Ook is onduidelijk of diffuse stofemissie wel adequaat is meegenomen in de verspreidingsberekenin-
gen. 
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Reactie provincie Drenthe 
In hoofdstuk 2 van de voorschriften staan overeenkomstig § 3.8 van de Nederlandse emissierichtlijn 
(NeR) naar onze mening voldoende voorschriften om diffuse stofverspreiding te voorkomen. 
 
In het rapport van TAUW, kenmerk R001-4509492BWHsrbV01-NL, dat deel uitmaakt van de vergun-
ningaanvraag, zijn bij het bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit diffuse stofemissie adequaat 
meegenomen. 
Deze bedenking(en) verklaren wij daarom ongegrond. 
 
8. 
Dhr J.C.A. Speelman en mevr. M.H. Speelman Ilsink, Merelstraat 62, 7944 AK Meppel 
 
8.1 
Fijn stof 
De etmaalwaarde van fijnstof ligt in de omgeving van Meppel boven de Europese norm van 40 µg/m3. 
Dit is in strijd met het Besluit Luchtkwaliteit waarin wordt gesteld dat elke verhoging van fijnstof ver-
gunningverlening niet toestaat. 
Reactie provincie Drenthe 
Met het rapport van TAUW, kenmerk R001-4509492BWHsrbV01-NL, dat deel uitmaakt van de ver-
gunningaanvraag, heeft aanvraagster aannemelijk gemaakt, dat het verlenen van de vergunning, re-
kening houdend met de effecten op de luchtkwaliteit van de te vergunnen activiteiten en de maatrege-
len ter beperking van de emissies, niet leidt tot het overschrijden van een in bijlage 2 opgenomen 
grenswaarde. 
Gezien de geconstateerde onzekerheid ten aanzien van de TNO-metingen en de berekende luchtkwa-
liteit op basis van de GCN-waarden van het MNP met daarin de bijdrage van de voorgenomen asfalt-
centrale zien wij uit oogpunt van luchtkwaliteit geen belemmeringen de gevraagde vergunning te ver-
lenen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
8.2 
Schone lucht 
Het initiatief past niet bij andere industrieën die schone lucht nodig hebben. 
Reactie provincie Drenthe 
De mogelijke bedreiging van bestaande en toekomstige bedrijvigheid is geen beoordelingsgrond in de 
onderhavige Wet milieubeheerprocedure. Door het verbinden van voorschriften aan het ontwerpbe-
sluit worden de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu in voldoende mate beperkt. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
8.3 
Geluidshinder 
Bewoners ondervinden overlast van geur- en geluidshinder. In het geluidsrapport zijn ten onrechte de 
vrachtwagenbewegingen vlak voor het terrein en op het terrein niet meegenomen. 
Verder is de geluidsruimte te klein om vergunning te verlenen en is de geluidsruimte opgesoupeerd 
voor toekomstig te vestigen bedrijven. 
Reactie provincie Drenthe 
De transportbewegingen op het terrein zijn meegenomen in de berekening. Voor de bewegingen op 
de openbare weg van en naar de inrichting geldt dat deze niet mogen worden getoetst aan voor de 
inrichting geldende grenswaarden, omdat de inrichting op een gezoneerd industrieterrein ligt. Dit ge-
luid wordt beoordeeld conform hoofdstuk VI (wegverkeerslawaai) van de Wet geluidhinder. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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8.4 
Land- en tuinbouwbedrijven 
In de onmiddellijke nabijheid zijn land- en tuinbouwbedrijven gelegen waarvan de gewassen, door de 
uitstoot van te hoge concentraties van gevaarlijke stoffen, nadelig kunnen zijn voor de volksgezond-
heid. 
Reactie provincie Drenthe 
In voorschrift 2.1.3 is vastgelegd dat om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen voor PAK’s er alleen 
asfalt voor hergebruik mag worden geaccepteerd welke voldoet aan de BRL 9320. 
Wanneer wordt voldaan aan de kwaliteitseisen voor asfalt en asfaltgranulaat volgens de bovenge-
noemde BRL zullen de emissies van PAK’s ver onder de geldende emissieconcentratie-eisen uit de 
NeR blijven.  
Ook is er door het RIVM een "Beoordeling van de potentiële gezondheidsrisico’s voor de omgeving 
door de emissies van een geplande asfaltcentrale in Meppel" opgesteld. De conclusie van dit onder-
zoek is dat de uitstoot aan stoffen uit de geplande asfaltcentrale nauwelijks leidt tot een verhoging van 
de "normaal" voorkomende concentraties in de lucht en de "normaal" voorkomende depositie. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ook ongegrond. 
 
8.5 
Nieuwe woonwijk 
De ligging van de asfaltcentrale is ongunstig ten opzichte van de geplande nieuwe woonwijk en het 
voornemen tot het aanleggen van sportvelden en het ontwikkeling van een recreatieplas aan de  
Bremenbergerweg. 
Reactie provincie Drenthe 
Ingegaan is al op de relatie met het vigerende bestemmingsplan. De genoemde - mogelijke - ontwik-
kelingen zijn niet zo concreet dat daar op grond van artikel 8.8, eerste lid, onder c, van de Wm reke-
ning mee kan worden gehouden. De bedenking is ongegrond. 
 
8.6 
Vrachtverkeer  
Het vrachtverkeer zal aanzienlijk toenemen en een groot gevaar vormen voor de veiligheid van de 
schooljeugd die over het industrieterrein fietst. Er ontbreekt een fietspad. 
Reactie provincie Drenthe 
Het toenemen van het vrachtverkeer met als gevolg het optreden van gevaar is geen onderdeel van 
de afweging tot het verlenen van een milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer. Ook het 
feit dat er een fietspad ontbreekt, is geen onderdeel van de afweging tot het verlenen van een milieu-
vergunning in het kader van de Wet milieubeheer. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
8.7 
Uitstoot stoffen 
De uitstoot van verschillende stoffen wordt onvoldoende vooraf aangegeven en bepaalde voorwaar-
den zoals maximale uitstoot CxHy worden niet gehaald. 
Reactie provincie Drenthe 
In voorschrift 2.1.1. is aangeven wat de emissie-eisen naar de lucht zijn voor wat betreft zwavel-
dioxide, stikstofoxiden en koolwaterstoffen. 
Aanvrager heeft in aanvulling op de aanvraag (juni 2007) aangegeven dat met betrekking tot de voor-
genomen activiteiten kan worden voldaan aan de laagste emissie-eisen. Heijmans Wegenbouw BV 
kan deze lage emissiewaarden garanderen. Wij hebben dan ook in het belang van het milieu, in dit 
geval de strengere eisen uit algemene eisen uit de NeR en de oude regeling voorgeschreven. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond.  
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8.8 
Natuurgebied de Wieden 
Het natuurgebied de Wieden ligt binnen de invloedsfeer van de asfaltcentrale en ondervindt nadelige 
gevolgen van de uitstoof van de centrale. 
Reactie provincie Drenthe 
In de directe omgeving ligt het Vogel- en Habitatrichtlijngebied "De Wieden". Op "De Wieden" zijn de 
verbodsbepalingen van de Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing.  
Het is (inmiddels) vaste jurisprudentie dat wanneer op een gebied de Natuurbeschermingswet 1998 
van toepassing is, een (vermeende) aantasting van de doelstellingen die voor dat gebied gelden om-
dat dat gebied (ook) een Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied is, slechts in dat kader aan de orde kun-
nen worden gesteld (zie specifiek met betrekking tot "De Wieden": ABRvS 13 juni 2007, 200607331/1, 
LJN: BA7102 (varkenshouderij De Wieden)). Ten aanzien van "De Wieden" zijn wij dan ook van me-
ning dat de betrokken natuurwaarden voldoende via het vergunningenstelsel van de Natuurbescher-
mingswet 1998 kunnen worden beschermd en zien wij geen aanleiding hier verder aandacht te beste-
den aan de eventuele gevolgen van het oprichten van de inrichting voor het betrokken Vogel- en Habi-
tatrichtlijngebied.  
 
9. 
Scheepsservice Klein & Van Dijk, Zomerdijk 27b, 7942 JS Meppel 
 
9.1 
Duidelijkheid 
De basis voor de vergunningaanvraag is nu 4 jaar oud. Er ontbreekt een overzicht van wat nu wel en 
wat nu niet meer in de laatste versie van de vergunning komt te staan. Er ontbreekt een geconsoli-
deerde aanvraag met een duidelijke niet-technische samenvatting. Dit gaat bij de uitvoering en hand-
having misverstanden opleveren. Dit is in meerdere bedenkingen aangevoerd. 
Reactie provincie Drenthe 
Op 6 december 2006 is de vergunning vernietigd door de Raad van State. De provincie moest als 
bevoegd gezag op basis van de aanvraag, die niet werd vernietigd, opnieuw een besluit nemen. 
Hiervoor waren echter aanvullende gegevens noodzakelijk. 
Heijmans Wegenbouw BV was dus niet verplicht om een nieuwe aanvraag in te dienen. Volstaan kon 
worden met de oude aanvraag. Wij zijn het met de indiener van de bedenking eens, dat er mogelijk 
misverstanden kunnen ontstaan over de stukken, die tot de aanvraag behoren. Wij hebben daarom 
aan de vergunning een bijlage gevoegd, waarin is aangegeven welke hoofdstukken en paragrafen van 
de bij dit besluit behorende aanvraag, alsmede de bij deze aanvraag behorende bijlagen en rapporten 
deel uitmaken van de vergunning voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepa-
len.  
Voor het afgeven van de beschikking wordt er een zogenaamde handhavingstoets uitgevoerd door het 
team Handhaving. Door de betrokken handhaver is geconstateerd dat de aanvraag en voorschriften 
voldoende duidelijk zijn om adequaat te kunnen handhaven. 
Deze bedenking(en) verklaren wij deels gegrond. 
 
9.2 
Handhaving en onderzoek 
De provincie doet niet zelf onderzoek naar klachten over stankoverlast, stofoverlast en geluidsover-
last. De provincie verlaat zich teveel op berichten van de bedrijven zelf. De zorg wordt uitgesproken 
dat het handhaven achteraf door de provincie niet goed is geregeld, omdat de provincie zelf niet con-
troleert. 
De adviescommissie bezwaarschriften in Utrecht heeft in mei 2008 bepaald dat de provincie bij klach-
ten met betrekking tot stank, veroorzaakt door de Asfalt Centrale Utrecht (ACU) zelf metingen moet 
verrichten. Dit is door meerdere personen aangevoerd. 
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Reactie provincie Drenthe 
In het kader van handhaving door het bevoegd gezag, zal er in de toekomst (asfaltcentrale moet nog 
worden gebouwd) toezicht worden gehouden op de naleving van de voorschriften en zal in dat kader 
het bedrijf regelmatig, soms onverwachts worden bezocht. Daar waar het bedrijf zelf toezicht moet 
houden of metingen moeten worden uitgevoerd zal worden gecontroleerd of dit op de juiste wijze ge-
beurt en volgens de vereiste kwaliteitscriteria. In voorkomende gevallen kan het zo zijn dat het be-
voegd gezag zelf metingen moet (laten) verrichten en in die gevallen zullen wij die dan ook (laten) 
uitvoeren. 
Deze bedenking(en) verklaren wij daarom ongegrond. 
 
9.3 
Effecten voor de omgeving 
Om de effecten duidelijk te krijgen voor de omgeving dient er een nieuwe niet-technische samenvat-
ting te worden opgenomen. Met name de bestaande overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm van 
PM10 is relevant maar wordt ten onrechte niet vermeld. De provincie gebruikt de uitkomsten van het 
TNO rapport naar gelang die haar het beste uitkomen. 
Door de te hoge uitstoot van fijnstof zou er dus geen vergunning mogen worden verleend aan bedrij-
ven op Oevers-D. Dit is door meerdere personen aangevoerd. 
Reactie provincie Drenthe 
Een niet-technische samenvatting moet een beeld geven van het in werking zijn van de inrichting en 
de gevolgen voor het milieu op zodanige wijze dat de informatie begrijpelijk is voor een algemeen 
publiek (ABRvS 25 januari 2006, 200409233/1, LJN: AV0295 (afvalverwerkingsinrichting Rotterdam)). 
Hetgeen is aangevoerd, leidt niet tot het oordeel dat de niet-technische samenvatting tekort schiet.  
Alle informatie uit de vergunningaanvraag en daarmee samenhangende stukken beoordelen wij op 
gelijke, kritische wijze en niet zoals het ons het beste uitkomt. Met het rapport van TAUW, kenmerk 
R001-4509492BWHsrbV01-NL, heeft aanvraagster aannemelijk gemaakt, dat het verlenen van de 
vergunning, rekening houdend met de effecten op de luchtkwaliteit van de te vergunnen activiteiten en 
de maatregelen ter beperking van de emissies, niet leidt tot het overschrijden van een in bijlage 2 
opgenomen grenswaarde. Gezien de geconstateerde onzekerheid ten aanzien van de TNO-metingen 
en de berekende luchtkwaliteit op basis van de GCN-waarden van het MNP zien wij uit oogpunt van 
luchtkwaliteit geen belemmeringen de gevraagde vergunning te verlenen. 
Deze bedenking(en) verklaren wij daarom ongegrond. 
 
9.4 
Maatregelen om negatieve effecten voor de omgeving tegen te gaan 
Er zijn onvoldoende voorschriften opgenomen in de vergunning. Bijvoorbeeld beperkingen aan de 
opslag van stuifgevoelige stoffen zoals zand en brekerszand in de vorm van het opslaan in vakken 
voorzien van keerwanden waarbij het zandopslag niet boven de keerwanden uit mag komen. 
Ook is het niet duidelijk of de diffuse stofemissie wel adequaat is meegenomen in de verspreidingsbe-
rekeningen. 
De provincie schuift te gemakkelijk de effecten voor de volksgezondheid aan de kant en is niet kritisch 
op de door Heijmans Wegenbouw BV Wegenbouw aangedragen getallen. Zelfs erkende onderzoeks-
instituten worden ter zijde geschoven als dat het beste uitkomt. Meerdere personen hebben dit aan-
gevoerd. 
Reactie provincie Drenthe 
In hoofdstuk 2 van de voorschriften staan overeenkomstig § 3.8 van de Nederlandse emissierichtlijn 
(NeR) naar onze mening voldoende voorschriften om diffuse stofverspreiding te voorkomen. In voor-
schrift 2.5.4 onder a. is vastgelegd dat indien keerwanden worden toegepast, de opslaghoogte niet 
hoger mag zijn dan de keerwanden. 
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In het rapport van TAUW, kenmerk R001-4509492BWHsrbV01-NL, dat deel uitmaakt van de vergun-
ningaanvraag, zijn bij het bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit diffuse stofemissie adequaat 
meegenomen. 
Alle informatie uit de vergunningaanvraag en daarmee samenhangend beoordelen wij op gelijke,  
kritische wijze en niet zoals het ons het beste uitkomt. 
Deze bedenking(en) verklaren wij daarom ongegrond. 
 
9.5 
BBT en de vergunde emissies 
(Meerdere personen). Door VROM is een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat er te ruime uitstoot 
wordt vergund. Meer dan nodig is in het kader van BBT. De provincie zou de normen dan ook moeten 
aanscherpen zodat niet meer uitstoot wordt vergund dan volgens BBT noodzakelijk is. Door dit niet te 
doen laat de provincie ruimte voor het later overschakelen van de asfaltcentrale van gas naar bruin-
kool, welke economisch winstgevender is.  
Ook is extra voorzichtigheid geboden met de geplande plek van de centrale, dit is vlak bij een nieuw-
bouwwijk. 
Verder wordt gesteld dat als BBT een naverbrander zou moeten worden voorgeschreven, want een 
pijp van 60 meter is ongebruikelijk hoog voor asfaltcentrales en versterkt het wantrouwen dat er dus 
iets smerigs uit een dergelijk hoge pijp moet komen. Dit is door meerdere personen aangevoerd. 
Reactie provincie Drenthe 
Het door VROM uitgevoerde onderzoek heeft er toe geleid dat de Bijzonder regeling C5 van de Ne-
derlandse emissierichtlijn (NeR) op een aantal punten is aangescherpt. De beschikking met de bijbe-
horende voorschriften en de voorgenomen asfaltcentrale voldoen aan de aangescherpte Bijzondere 
regeling en daarmee aan de in de NeR aangegeven BBT. 
De vestiging van de asfaltcentrale is conform het vigerende bestemmingsplan. 
In de aangevraagde asfaltmenginstallatie fungeert de hoofdtrommel als naverbrander voor de rook-
gassen van de secundaire trommel. Een aparte naverbrander wordt voor asfaltmenginstallaties niet 
als BBT beschouwd. Tot een schoorsteen van 60 m hoog is in een eerder stadium door Heijmans 
Wegenbouw BV zelf tegemoetgekomen aan de bestaande vrees voor geuroverlast. Met de genoemde 
hoogte van de schoorsteen wordt een snellere verdunning van de in de rookgassen aanwezige geur-
stoffen bewerkstelligd zodat de concentratie op leefniveau lager wordt. 
Deze bedenking(en) verklaren wij daarom ongegrond. 
 
10 
Dhr. Van Sluis en mevrouw Van Sluis Duba, L. Homanstraat 33, 7942 GG Meppel 
 
10.1 
Recreatie 
Het verlenen van de vergunning voor de asfaltcentrale kan negatieve gevolgen hebben voor de recre-
atie en toerisme in Meppel en in de provincie Drenthe. 
Reactie provincie Drenthe 
De mogelijke negatieve gevolgen voor de recreatie en het toerisme in Meppel en de provincie Drenthe 
is geen beoordelingsgrond in onderhavige Wet milieubeheerprocedure.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 



 

 

18 

10.2 
Gezondheid 
De asfaltcentrale brengt extra luchtverontreiniging en geluidsoverlast met zich mee. Met als gevolg 
verslechtering van de leefomgeving en vergroten van het gezondheidsrisico. 
Het gaat dus om het welzijn en de gezondheid van de bevolking van Meppel. 
Indienster heeft niet gevraagd dat haar gezondheid wordt geschaad op een onzichtbare manier. 
Immers gif blijft gif. 
Reactie provincie Drenthe 
Door het RIVM is een "Beoordeling van de potentiële gezondheidsrisico’s voor de omgeving door de 
emissies van een geplande asfaltcentrale in Meppel" opgesteld. De conclusie van dit onderzoek is dat 
de uitstoot aan stoffen uit de geplande asfaltcentrale nauwelijks leidt tot een verhoging van de "nor-
maal" voorkomende concentraties in de lucht en de "normaal" voorkomende depositie. 
De geluidsbelasting vanuit het bedrijf en van het verkeer van en naar het bedrijf zijn beoordeeld naar 
de geldende normen en richtlijnen. Uit toetsing, waarbij rekening is gehouden met de verschillende 
optredende weeromstandigheden, blijkt dat hieraan wordt voldaan. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 
 
11 
Heijmans Wegenbouw BV, Postbus 380, 5240 AJ Rosmalen 
 
11.1 
2.1 Mer 
Het Besluit milieueffectrapportage 1994 is laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 april 2008 en in wer-
king getreden op 1 juli 2008. Dit in tegenstelling hetgeen in de considerans is vermeld, namelijk dat de 
laatste wijziging is van 8 februari 2008. 
Reactie provincie Drenthe 
De reactie zal op dit punt worden aangepast in het definitief op te stellen besluit. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook gegrond. 
 
11.2 
3.4.2.2. subkop Stof 
Bij de beoordeling van de emissies wordt geen onderscheid gemaakt in stof en fijnstof. Bij het beoor-
delen van de emissies van de mobiele breekinstallatie wordt ingegaan op de fijnstofemissies. Deze 
zou beter op haar plaats zijn in paragraaf 3.4.3 (luchtkwaliteit). 
Reactie provincie Drenthe 
§ 3.4.2.2 handelt veelal over de bronnen en de omvang van de emissie, in § 3.4.3 worden de gevol-
gen voor de luchtkwaliteit behandeld. Voor de uiteindelijke totaalbeoordeling en de besluitvorming is 
de plaats in de overwegingen ook minder relevant. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 
 
11.3 
3.4.4. subkop Nationaal 
Opgemerkt wordt dat de GCN-waarden in april 2008 weer zijn geactualiseerd. Het zou beter zijn om in 
deze paragraaf op te merken dat uit is gegaan van de meest recente GCN-waarden ten tijde van het 
opstellen van het luchtkwaliteitsonderzoek. 
Reactie provincie Drenthe 
In § 3.4.4 wordt als zodanig vermeld dat is uitgegaan van de meest recente gegevens, het is een ver-
eiste om uit te gaan van de op moment van besluitvorming meest recente gegevens. Overigens heeft 
dat in het onderhavige geval geen consequenties voor de besluitvorming. 
Het besluit zal hierop worden aangepast. 
Deze bedenking verklaren wij daarom gegrond. 
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11.4 
3.4.4. subkop Lokaal 
Er wordt te veel nadruk gelegd op de resultaten van de TNO-onderzoeken (berekeningen 2006, me-
tingen 2007 en berekeningen 2008) uitgevoerd in opdracht van de gemeente Meppel. Dit zonder de 
bruikbaarheid van de onderzoeken voor de onderhavige besluitvorming aan te geven. 
De volgende opmerkingen dienen nadrukkelijk te worden gemaakt; 
 
Onderzoeken 2006 en 2008; 
- De gehanteerde schattingen hebben hoge mate van onnauwkeurigheid. 
- Er is gekozen voor een conservatieve benadering,  
- De uitgangspunten zijn niet verifieerbaar. In april 2007 is verzocht om inzicht te krijgen hoe de 

emissies van Heijmans Wegenbouw BV in het rapport zijn meegenomen. Op dit verzoek is niet ge-
reageerd. In het onderzoek van 2008 is niet bekend welke wijzigingen in de brongegevens zijn 
doorgevoerd. 

- In het onderzoek van 2008 wordt geen relatie gelegd met het meetonderzoek uit 2007. Er lijkt ge-
concludeerd te kunnen worden dat het onderzoek 2008 als een worst case en niet als representa-
tief moet worden gezien. 

 
Onderzoek 2007 (metingen) 
- De resultaten van de metingen zijn van een beperkte betekenis. Conclusies worden getrokken uit 

meetresultaten op basis van niet door de minister goedgekeurde gegevens. 
- Er is apparatuur gebruikt die niet is goedgekeurd conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. 
Reactie provincie Drenthe 
Genoemde kanttekeningen zijn reeds onderdeel van onze overwegingen en zijn dus meegenomen in 
de besluitvorming. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 
 
11.5 
3.4.6 Algemeen 
Bij het door middel van berekeningen bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit dienen be-
stuursorganen gebruik te maken van de gegevens die ieder jaar door de minister bekend worden ge-
maakt. Afwijken mag, mits die gegevens zijn goedgekeurd door de minister.  
Uit het TNO-onderzoek zou blijken dat de daggemiddelde concentratie fijnstof alleen op Oevers-D 
wordt overschreden. Volgens deze metingen is op andere plaatsen geen sprake van grenswaarde-
overschrijdingen. Op grond hiervan stelt het bevoegde gezag vast dat er in de onderhavige situatie 
sprake is van een overschrijding van de grenswaarde van PM10. 
Volgens Heijmans Wegenbouw BV berust deze conclusie op onjuiste gronden. Immers, de beoorde-
ling van de luchtkwaliteit dient plaats te vinden op basis van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
2007. Hierin zijn regels te vinden over het vaststellen van het kwaliteitsniveau met behulp van bereke-
ningen. In de onderhavige situatie vindt beoordeling plaats op basis van niet door de minister goedge-
keurde gegevens. De vaststelling dient te zijn dat er geen sprake is van overschrijding van de grens-
waarden en dat de resultaten van de indicatieve metingen van geen betekenis zijn voor het onderha-
vige besluit. 
Reactie provincie Drenthe 
Wij stellen niet vast dat er sprake is van een overschrijding, wij constateren alleen wat is vastgesteld 
door TNO. De overige kanttekeningen zijn reeds onderdeel van onze overwegingen en zijn dus mee-
genomen in de besluitvorming. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 
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12 
WNP raadgevende ingenieurs namens Koudasfalt Staphorst BV, Leenders 3, 7951 KM  
Staphorst 
 
2.2 Normering 
 
12.1 
BBT 
Conform de Wet milieubeheer moet ervan worden uitgegaan dat in de inrichting best beschikbare 
technieken (BBT) worden toegepast. In het nieuwe geluidsrapport is voor een aantal belangrijke ge-
luidsbronnen onduidelijk welke geluidsreducerende maatregelen worden voorgesteld, welke maatre-
gelen daadwerkelijk worden getroffen en welke mogelijke afwegingen daaraan ten grondslag liggen. 
Reactie provincie Drenthe 
Het toepassen van de BBT wordt voor geluid niet in de eerste plaats op emissie-, maar op immissie-
niveau beoordeeld. Overigens is in de akoestische rapportage aangegeven met welke maatregelen 
rekening is gehouden. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.2 
Niet is aangegeven waar de gehanteerde bronsterkte van de schoorsteentop op is gebaseerd en in 
hoeverre deze zal worden voorzien van een geluiddemper tussen de rookgasventilator en de schoor-
steenvoet. Voor de omgeving betreft het hier juist met een bronhoogte van 60 meter een belangrijke 
geluidsbron. 
Reactie provincie Drenthe 
Een geluiddemper achter de ontstoffingsventilator is een standaardvoorziening. Met een aangehou-
den geluidvermogen van de schoorsteenopening van 90 dB(A) moet er, zonder dat dit specifiek is 
vermeld, rekening zijn gehouden met een demper. Met deze demper wordt diens bijdrage op de om-
geving beperkt. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.3 
Voor beide storttrechters op de kade is een bronsterkte van Lw = 114,5 dB(A) gehanteerd. Niet is 
aangegeven waarom een dergelijk hoog geluidsniveau noodzakelijk is en welke geluidsreducerende 
maatregelen mogelijk zijn. 
Reactie provincie Drenthe 
Deze bronnen (91a en 91b) betreffen Lwmax-bronnen ter bepaling van het maximale geluidsniveau 
LAmax. Dit is helaas niet te zien in de bronnenlijst van het akoestisch rapport omdat de brongroep 
ontbreekt, maar kan wel worden afgeleid uit de laatste alinea op blz. 9. Omdat het LAmax voldoet aan 
de streefwaarden, is er geen aanleiding voor aanvullende maatregelen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.4 
Voor het "hameren op tankwagen" is een bronsterkte van Lw = 120 dB(A) gehanteerd. Niet is aange-
geven waarom een dergelijk hoog geluidsniveau noodzakelijk is en welke geluidsreducerende maat-
regelen mogelijk zijn. 
Reactie provincie Drenthe 
Ook deze bron (196) is een Lwmax-bron ter bepaling van het LAmax. De activiteit wordt zo veel mo-
gelijk beperkt en vormt geen standaardprocedure. Het kan echter niet helemaal worden uitgesloten 
dat deze activiteit een keer zal voorkomen. De maximale geluidsniveaus voldoen ook met deze activi-
teit aan de streefwaarden. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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12.5 
Niet gemotiveerd is waarom er binnen de inrichting een lawaaiige kraan met een bronsterkte van Lw = 
108,3 wordt ingezet. 
Reactie provincie Drenthe 
De "Regeling geluidemissie buitenmaterieel" d.d. 20 augustus 2001 stelt grenzen aan de geluidspro-
ductie van nieuw op de markt gebracht materieel per 3 januari 2002 en 2 januari 2006. Uitgaande van 
een zware loskraan als deze met een motorvermogen van bijvoorbeeld 250 kW, mag bij de keuring 
het geluidsvermogenniveau Lw vanaf deze niet meer bedragen dan respectievelijk 110 en 108 dB(A). 
Er kan niet worden geoordeeld dat het gehanteerde Lw niet aan de stand der techniek voldoet. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond.  
 
12.6 
In de rapportage ontbreekt een duidelijk overzicht van de alle BBT maatregelen en voorzieningen. 
Reactie provincie Drenthe 
Normale voorzieningen, zoals de eerder genoemde demper in de ontstoffing van de centrale, hoeven 
niet specifiek te worden genoemd. Hoewel een overzicht handig zou kunnen zijn, zijn de overige 
maatregelen voldoende duidelijk in de tekst vermeld. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
3. Opzet onderzoek 
 
12.7 
In de nachtperiode zijn de representatieve bedrijfssituaties I en II volledig vergelijkbaar. De noodzaak 
tot aanpassen van de bedrijfsduur in de nachtperiode, moet dus zijn veroorzaakt door modellering- 
en/of rekenfouten. 
Reactie provincie Drenthe; 
In de nachtperiode is sprake van een verschil in bedrijfsduur van de centrale (zie pagina 7 van het 
rapport) en in de aantallen transporten (zie bijlage 4 van het rapport). Er worden in de nachtperiode tot 
0.3 dB verschillende geluidsbelastingen berekend, hetgeen bij afronding op hele dB’s juist tot verschil-
len van 1 dB kunnen leiden. Deze verschillen worden - naast bovengenoemde verschillen in bedrijfssi-
tuatie - veroorzaakt door zeer kleine verschillen in modellering. Zo zijn dezelfde bronnen in het model 
van situatie I soms juist verschoven ten opzichte van model II: voor vaste bronnen is het verschil veel-
al niet meer dan 0,3 meter, voor mobiele bronnen 0,9 meter. Dergelijke verschillen in rekenuitkomsten 
zijn storend, omdat ze onnodige vragen oproepen.  
Van fouten kan echter niet worden gesproken, aangezien voor beide modellen kan worden gesproken 
over een representatieve modellering van de werkelijkheid. Overigens, waar op de punten na afron-
ding verschillen zijn, zijn in de geluidsvoorschriften de hoogste waarden opgenomen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.8 
Voor de keerwanden en het scherm is aangegeven dat deze aan de zijde van de inrichting absorbe-
rend worden uitgevoerd. Uit de bestudering van het toegepaste rekenmodel blijkt dit niet het geval te 
zijn. 
Reactie provincie Drenthe; 
In het aangepaste rapport (revisie 7) is de reflectie-coëfficiënt van het scherm en de keerwanden (voor 
zover de keerwanden absorberend worden uitgevoerd) aangepast (rc = 0,4). Ook is de modellering in 
die zin aangepast, dat de buitenzijde reflecterend is gemaakt.  
In het rapport worden een aantal mogelijkheden genoemd, voor de realisatie van een absorberend 
scherm en absorberende keerwanden. Deze varianten achten wij niet op voorhand onuitvoerbaar. Het 
is nu aan de vergunninghouder een en ander in de praktijk uit te gaan voeren. 
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Er ligt vaak materiaal in de vakken. Zonder materiaal kan de centrale niet in bedrijf zijn. Tot die hoogte 
reflecteert het scherm niet. Rekening houdend met de opslag zal er daarboven geen of nog slechts 
zeer beperkt absorptie nodig zijn. Overigens betekent vervuiling volgens de vergunninghouder niet 
automatisch minder geluidsabsorptie.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.9 
Ook blijft het onduidelijk hoe de eventuele vervuiling van de, volgens het akoestisch rapport toe te 
passen, houtwolcementplaten op de betonnen keerwanden in de praktijk kan worden voorkomen. 
Reactie provincie Drenthe; 
In het rapport wordt het bekleden met houtwolcementplaten de meest de voor de hand liggende uit-
voering genoemd. Dit sluit alternatieven dus niet uit. Wij achten dit niet op voorhand onuitvoerbaar. 
Het is aan de vergunninghouder een en ander in de praktijk uit te gaan voeren. Overigens betekent 
vervuiling van houtwolcementplaten volgens de aanvrager niet automatisch minder geluidsabsorptie. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.10 
Gesteld wordt dat de bedrijfsduur van de shovelactiviteit is aangepast aan de tijd dat de centrale in 
werking is. Deze aanpassing blijkt niet uit het akoestisch onderzoek. De bedrijfsduur van de laadschop 
is lager dan die van de centrale. Voor deze relevante geluidsbron wordt daarmee een te lage geluids-
bijdrage naar de omgeving berekend. 
Reactie provincie Drenthe; 
De bedrijfstijd van de laadschop is kleiner dan de bedrijfstijd van de centrale (90% in de dag- en 80% 
in de avond- en nachtperiode). Wij achten dit niet onmogelijk.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.11 
Er zal gebruik worden gemaakt van twee typen laadschoppen waarvan alleen de laadschop voor het 
vullen van de doseurs geluidsarm is uitgevoerd. Niet is gemotiveerd waarom de andere laadschop in 
het kader van BBT niet geluidsarm zou kunnen worden uitgevoerd. Verder is niet aangegeven hoe 
kan worden voorkomen dat beide laadschoppen gelijktijdig dan wel door elkaar worden gebruikt. 
Reactie provincie Drenthe; 
Volgens de al eerder genoemde “Regeling geluidemissie buitenmaterieel” mag het geluidsvermogen-
niveau Lw van een zware laadschop van bijvoorbeeld 180 kW, die op of na 3 januari 2002 op de markt 
wordt gebracht, niet meer bedragen dan 109 dB(A). Vanaf 3 januari 2006 is dat 107 dB(A). Er kan niet 
worden geoordeeld dat het gehanteerde Lw van 107 dB(A) niet aan de stand der techniek voldoet. Op 
pag. 7 van het akoestisch rapport is aangegeven dat deze shovel bij de breker wordt ingezet. Van 
door elkaar gebruiken kan dus geen sprake zijn. In bedrijfssituatie I worden beide shovels gelijktijdig 
gebruikt.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
3.1 Bepaling bronvermogens 
 
12.12 
Ondanks de ingebrachte fundamentele bedenkingen is de bepaling van de gehanteerde bronvermo-
gens ten opzichte van de het geluidsrapport met revisie 06 niet gewijzigd. De gepresenteerde 
bronsterkteberekeningen zijn/blijven onvoldoende betrouwbaar en zijn grote akoestische fouten te 
verwachten. 
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Reactie provincie Drenthe 
Er is geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van het definitieve akoestisch onderzoek. Zie verder 
onze reactie bij de hierna genoemde geluidsbronnen. Voor het overige is deze zienswijze onvoldoen-
de concreet. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.13 
Het geluid van de mobiele puinbreker is samengenomen met dat van de kraan. Deze combinatie is in 
de representatieve bedrijfssituatie I in belangrijke mate bepalend voor de berekende geluidsniveaus in 
de omgeving en de daarmee vergunde geluidsruimte. De totale bronsterkte is daarbij geconcentreerd 
op één locatie. In de praktijk zal dit niet het geval zijn omdat bij mobiele apparatuur de opstelplaats per 
keer kan variëren.  
Reactie provincie Drenthe 
In tegenstelling tot wat hier wordt gesuggereerd, is volgens de tekening van de inrichting sprake van 
een min of meer vaste opstelplaats. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.14 
Ook staat de bijbehorende kraan, in verband met het zicht op de doseur van de puinbreker, vaak ver-
hoogd opgesteld. Een bronhoogte van 2 meter is dan niet meer representatief. Juist vanwege reflec-
ties en afschermingen zal het afgestraalde geluid door deze geometrische aspecten sterk kunnen 
variëren. 
Reactie provincie Drenthe 
Naar aanleiding van deze bedenking is voorschrift 4.2.1 aangevuld met "De kraan die de breker voedt, 
dient te zijn opgesteld op maaiveldniveau". 
Deze bedenking verklaren wij dan ook gegrond. 
 
3.2 Opzet geluidsberekeningen 
 
12.15 
Voor de doseurs staat aangegeven dat deze verhoogd liggen en dat een extra object is toegevoegd 
om de afscherming juist te berekenen. De in het rekenmodel voor afscherming van de doseurs gehan-
teerde objecten komen niet overeen met de werkelijkheid en geven geen juiste berekeningsresultaten. 
Reactie provincie Drenthe 
Het modelleren van een installatie als deze is lastig. In het gebruikte model kunnen bijvoorbeeld geen 
min of meer zwevende objecten worden ingevoerd, dus objecten die boven gesloten zijn en onder min 
of meer open, terwijl dat in de werkelijkheid soms toch zo is. Nu in onderhavige situatie is gerekend 
met reflecterende objecten, valt niet in te zien, dat er te lage geluidsniveaus in de omgeving zouden 
zijn berekend. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.16 
De bitumenopslagtanks hebben een plaats en diameter die niet overeenstemt met de installatieteke-
ning behorende bij de aanvraag. 
Reactie provincie Drenthe 
Er valt niet in te zien, dat de geringe afwijkende modellering zou leiden tot te laag berekende geluids-
niveaus in de omgeving. Indien afwijkingen in de realisatie van de installaties ten opzichte van de ge-
modelleerde installaties leiden tot hogere geluidemissies/-immissies zullen op grond van de vergunde 
geluidruimte aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Op grond van voorschrift 4.2.5 zullen 
hiertoe na ingebruikname van de inrichting controlemetingen worden verricht.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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12.17 
Ook belangrijke delen van het centrale gebouw hebben een vorm en hoogte die niet overeenstemt 
met de installatietekening behorende bij de aanvraag. Als gevolg van deze afwijkingen worden af-
schermingen en reflectie berekend die niet overeenstemmen met de te verwachten geluidemissie. 
Reactie provincie Drenthe 
Er wordt in de bedenking niet aangegeven welke gebouwafmetingen onjuist zouden zijn en wat daar-
van het verwachte effect op de geluidsniveaus van (relevante) geluidsbronnen in het (totale) geluids-
niveau in de omgeving zou kunnen zijn. Deze bedenking is onvoldoende concreet. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.18 
Er is sprake van een abusievelijk ingevoerde groepsreductie van 3 dB(A). Het is niet duidelijk in hoe-
verre dit verband houdt met de toegepaste groepsreductie van 7 dB(A) die is bedoeld voor de ruimte 
waar het filter staat. 
Reactie provincie Drenthe 
De abusievelijk ingevoerde groepsreductie is hersteld. Deze hield geen verband met de groepsreduc-
tie voor de ruimte waarin het filter staat. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.19 
Verder is niet aangeven waar deze laatste groepsreductie op is gebaseerd. Hoe deze in het model is 
verwerkt, of deze voor alle frequentiebanden gelijk is en hoe de reductie in de praktijk zal en/of kan 
worden gerealiseerd. 
Reactie provincie Drenthe 
De groepsreductie is toegepast op de bronnen 318-319, 340-357 en 381-382. Aangehouden is een 
reductie die voor alle frequentiebanden gelijk is. Op pagina 8 van het akoestisch onderzoek is aange-
geven dat dit wordt gerealiseerd met een omkasting van het filter. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
4. Resultaten 
 
12.20 
Equivalent geluid L Ar,LT 

De geluidsvoorschriften zijn met name bepaald voor immissiepunten 100 t/m 103. Verwacht zou mo-
gen worden dat de berekeningsresultaten op deze immissiepunten ook in de tabellen worden opge-
nomen. 
Reactie provincie Drenthe 
De berekeningsresultaten zijn niet van belang bij de vergunde waarden. De resultaten op deze punten 
zijn in ieder geval te vinden in de bijlagen 6 t/m 8 van het akoestisch onderzoek. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.21 
Opzet onderzoek H3 
In dit hoofdstuk is aangegeven dat in de avondperiode de bedrijfssituaties I en II van de asfaltcentrale 
onderling gelijk zijn. Het is niet duidelijk waarom de geluidsniveaus in deze periode onderling tot 1 dB 
kunnen verschillen. 
Voor de nachtperiode is het onduidelijk waarom de gepresenteerde geluidsniveaus onder gelijk blijven 
terwijl de bedrijfsduur in bedrijfssituatie II is teruggebracht. 
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Reactie provincie Drenthe 
In de avondperiode is de bedrijfstijd van de centrale identiek, maar het aantal vrachtautotransporten 
niet (zie voor het laatste, bijlage 4 van het akoestisch onderzoek). Er wordt tot 0,2 dB verschillende 
geluidsbelastingen berekend, hetgeen bij afronding op hele dB’s juist tot verschillen van 1 dB kunnen 
leiden. Verder verwijzen wij naar onze weerlegging/reactie op de bedenking onder "3 Opzet onder-
zoek". 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.22 
Geluidbelasting L Amax 

De nieuw toegevoegde berekening van de maximale bronsterkten blijft onvoldoende inzichtelijk en is 
overeenkomstig eerdere bedenkingen onvoldoende volledig. 
Reactie provincie Drenthe 
Uit bestudering van het ontvangen digitale model blijkt dat de maximale geluidsbelasting bij de wonin-
gen buiten het gezoneerde industrieterrein ten hoogste ongeveer 49 dB(A) in de dagperiode en 41 
dB(A) in de avond- en nachtperiode bedraagt. Een overzicht van de berekende maximale geluidsni-
veaus, zoals die volgen uit het digitale model bij het akoestisch onderzoek versie 07, is gegeven in 
bijlage 2 van dit besluit. Deze waarden liggen ruimschoots onder de streefwaarden van 60, 55 en 50 
dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, die als grenswaarden in de vergunning zijn 
opgenomen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
Voorschriften 
 
12.23 
Voorschrift 4.1.1 
Dit voorschrift is zowel van toepassing op representatieve situatie I als op situatie II. Dit komt niet 
overeen met de considerans waar staat dat: "voor deze drie situaties zijn voorschriften opgenomen". 
Gemotiveerd moet worden waarom volstaan zou kunnen worden met een voorschrift voor beide be-
drijfssituaties. 
Reactie provincie Drenthe 
Met de voorschriften 4.1.1 en 4.1.2 zijn voor alle drie bedrijfssituaties grenswaarden vastgelegd. Er is 
geen reden aanwezig om voor de bedrijfssituaties I en II (nu) beide als representatief moeten worden 
aangemerkt, afzonderlijke voorschriften op te nemen. Om misverstanden te voorkomen hebben we de 
desbetreffende zinsnede in de considerans aangepast. 
Deze bedenking verklaren wij deels gegrond. 
 
12.24 
Gelet op de omschrijving "controlepunt noord zuid" is het onduidelijk in welke richting controlepunt 102 
is gelegen ten opzichte van de inrichting. 
Reactie provincie Drenthe 
De omschrijving moet zijn "controlepunt zuidoost". De omissie is in het voorschrift gecorrigeerd. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook gegrond. 
 
12.25 
Voorschrift 4.1.2 
Dit voorschrift moet, voor zover dit betrekking heeft op de maximale geluidsniveaus voorschrift 4.1.3 
zijn. 
Reactie provincie Drenthe 
De nummering van het voorschrift is aangepast.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook gegrond. 
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12.26 
Nu het hoogst berekende piekniveau LAmax = 49 dB(A) bedraagt moet worden gemotiveerd waarom in 
alle etmaalperioden meer geluidsruimte is vergund dan aangevraagd. 
Reactie provincie Drenthe 
Uit de Handreiking Industrielawaai en vergunninglening blijkt dat het onjuist is om lagere grenswaar-
den aan de vergunning te verbinden dan de streefwaarden. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
12.27 
Alle in dit voorschrift genoemde grenswaarden hebben betrekking op de periode van 07.00 – 19.00 
uur. Dit zal niet de bedoeling zijn. 
Reactie provincie Drenthe 
De grenswaarden van 55 en 50 dB(A) hebben inderdaad betrekking op de avond- en nachtperiode. 
Deze omissie is in het voorschrift gecorrigeerd. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook gegrond. 
 
12.28 
Voorschrift 4.2.4 
In dit voorschrift wordt verwezen naar het akoestisch rapport. Door het verwijzen naar het akoestisch 
rapport wordt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de aanvrager gelegd. 
Het is nu niet duidelijk wat nu wel en niet van de vergunninghouder wordt verlangd, dit conform voor-
schrift 4.2.4. 
Reactie provincie Drenthe 
Zie onze reactie onder de bedenking R.2.8 ten aanzien van de absorptie van de keerwanden en 
scherm. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
 
Eerder ingediende adviezen en bedenkingen die nog een specifieke reactie vereisen 
 
Advies; 
 
13  
Gemeente Meppel te Meppel 
 
13.1 
Voorschriften algemeen; 
De gemeente is van mening dat voor de juistheid en afdwingbaarheid van in te dienen rapportages 
goedkeuringbesluiten noodzakelijk zijn. 
Reactie provincie Drenthe 
Voorgeschreven in voorschrift 1.5.4 is dat de resultaten van alle onderzoeken waarvoor geen termijn 
is aangegeven, binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan gedeputeerde staten moet 
worden overgelegd. Ook is voorgeschreven waaraan een dergelijk onderzoek moet voldoen. Dit biedt 
voldoende waarborgen voor het afdwingen en de betrouwbaarheid van de aan te leveren gegevens. 
Dit advies wordt niet door ons opgevolgd. 
 
13.2 
Lucht; 
Het rapport "Emissiemetingen asfaltcentrale Heijmans Amsterdam" is gebruikt ter onderbouwing van 
de considerans, maar is niet bijgevoegd. 
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Reactie provincie Drenthe 
Uit genoemd rapport zijn de hoogst gemeten waarden voor de componenten NOx, SO2 en CxHy ver-
meld in de considerans ter onderbouwing van het feit dat de door ons uiteindelijk opgelegde emissie-
eisen BBT vertegenwoordigen. Afgezien van de relevante emissiewaarden die wij hebben vermeld in 
ons besluit, is de inhoud van het rapport niet redelijkerwijs nodig voor de beoordeling van het ont-
werpbesluit en is daarom niet met de stukken ter inzage gelegd. 
Dit advies wordt niet door ons opgevolgd. 
 
13.3 
De opgenomen emissiegrenswaarden voor NOx, SO2 en CxHy zijn veel hoger dan uit een meting bij 
een installatie van Heijmans in Amsterdam is aangetroffen. Verder wordt verwezen naar drie meet-
sessies bij andere installaties. Geen van de vier rapporten is bijgevoegd. 
Reactie provincie Drenthe 
Eén enkele emissiemeetwaarde bepaalt niet de beste beschikbare techniek. De in de vergunning 
vastgelegde emissie-eisen representeren de beste beschikbare techniek van asfaltmenginstallaties op 
dit moment. 
Uit genoemde rapporten zijn de ranges van gemeten waarden voor de componenten NOx, SO2 en 
CxHy vermeld in de considerans ter onderbouwing van het feit dat de door ons uiteindelijk opgelegde 
emissie-eisen BBT vertegenwoordigen. Afgezien van de relevante emissiewaarden die wij hebben 
vermeld in ons besluit, is de inhoud van het rapport niet redelijkerwijs nodig voor de beoordeling van 
het ontwerpbesluit en is daarom niet met de stukken ter inzage gelegd. 
Dit advies wordt niet door ons opgevolgd. 
 
13.4 
Daar Heijmans Wegenbouw BV kan voldoen aan de laagste emissie-eisen moet deze laagste norm 
ook in de vergunning worden vastgelegd. 
Reactie provincie Drenthe 
Met de laagste emissie-eisen worden, zoals aangegeven in de aanvraag en ook in het ontwerpbesluit, 
de emissie-eisen van de oude Bijzondere regeling Asfaltmenginstallaties bedoelt. De emissie-eisen in 
de oude Bijzondere regeling Asfaltmenginstallaties zijn lager dan de emissie-eisen in de Bijzondere 
regeling Asfaltmenginstallaties van 2007. In september 2008 is de Bijzondere regeling Asfaltmeng-
installaties wederom bijgesteld en zijn de emissie-eisen van NOx en SO2 op 50 mg/m3 gesteld. In de 
vergunning zijn de laagste emissie-eisen opgenomen. De aangevraagde installatie voldoet dus aan de 
meest recente versie van de Bijzondere regeling waarbij voor koolwaterstoffen een strengere eis van 
50 mg/m3 is opgenomen. 
Dit advies is door ons reeds ten uitvoer gebracht. 
 
13.5 
Ten aanzien van NOx wordt meer vergund dan is aangevraagd. In dit verband verwijst de gemeente 
Meppel naar artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer. 
Reactie provincie Drenthe 
In genoemd lid van het wetsartikel wordt aangegeven dat ervan uitgegaan wordt dat in de inrichting 
ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toege-
past. Eén enkele emissiemeetwaarde bepaalt niet de beste beschikbare techniek. De in de vergun-
ning vastgelegde emissie-eisen representeren de beste beschikbare techniek van asfaltmenginstalla-
ties als in de NeR (het in de Regeling aanwijzing BBT-documenten aangegeven toetsingsdocument) is 
aangegeven. 
Dit advies wordt niet door ons opgevolgd. 
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13.6 
Energie en BBT 
In de considerans wordt gesteld dat Heijmans Wegenbouw voldoet aan BBT, dit omdat Heijmans We-
genbouw het MJA-2 heeft ondertekend. In het MJA-2 wordt oa gesteld dat de temperatuur voor het 
produceren van asfalt kan worden verlaagd van circa 170°C -180°C tot circa 95°C - 110°C.  
Nu wil Heijmans Wegenbouw in de op te richten asfaltcentrale asfalt produceren bij hoge temperatuur. 
In de vergunningaanvraag is opgenomen dat de mineralen worden gedroogd en verwarmd tot een 
temperatuur van 170°C - 200°C. En dat het asfaltmen gsel een eindtemperatuur heeft van circa 160°C. 
Een belangrijke energiebesparende maatregel, te weten het op lage temperatuur produceren van 
asfalt, die opgenomen is in de maatregelenlijst in het kader van het MJA-2, met een korte terugver-
dientijd, wordt niet uitgevoerd. De gemeente Meppel merkt op dat in het ontwerpbesluit niet wordt 
gemotiveerd waarom deze maatregel niet is doorgevoerd, terwijl wel wordt gesteld dat wordt voldaan 
aan het MJA-2 en dus aan BBT. 
Reactie provincie Drenthe 
Doelstelling van de MJA is dat een bedrijf die maatregelen kiest, die het beste passen bij de inrichting. 
Maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar dienen te worden uitgevoerd. Dit is ook 
als zodanig in de vergunning vastgelegd.  
De vergunning sluit op dat punt dan ook aan bij de doelstellingen van de MJA, waarmee ook verze-
kerd is dat de inrichting ten aanzien van het aspect energie in werking is conform BBT. 
Ondertussen is de oude lijst vervangen door een nieuwe lijst. De oude lijst is bij de aanvraag gevoegd, 
maar door middel van de in de vergunning opgenomen voorschriften wordt de aanvraag in principe ter 
zijde geschoven (de voorschriften wijken af van de aanvraag op dit punt, maar treden dan ook in 
plaats van de aanvraag). 
In de maatregel 10413 is bepaald dat de maatregel van schuimbitumen beschikbaar is voor de mees-
te asfaltmengsels. Een en ander is thans nog volop in ontwikkeling en zeker nog geen bewezen tech-
niek. Het maken van asfalt bij lagere temperatuur valt onder de categorie productinnovatie, die moet 
worden uitgevoerd door de gehele keten van grondstof tot eindgebruiker. Hierbij moet worden gedacht 
aan de producenten van grondstoffen (zoals schuimbitumen e.d.), de asfaltcentrales, de wegenbou-
wer (de asfaltverwerking moet worden aangepast) en last but not least moeten de producten worden 
opgenomen in bestekken van de opdrachtgevers. 
Doordat alle ketenpartijen hun eigen prioriteiten hebben, blijkt het lastig om de innovatie voor toepas-
sing van laagtemperatuur asfalt te realiseren. Vanuit de MJA vraagt SenterNovem via haar netwerk 
aandacht voor dit onderwerp. Dat deze productinnovatie moeizaam op gang komt, is echter niet toe te 
schrijven aan één enkel bedrijf.  
Nu de vraag naar warm asfalt nog steeds groot is, zal dat ook op grote schaal geproduceerd moeten 
worden. Voorgeschreven wordt om de beoogde productie van warm asfalt met de grootst mogelijke 
energie-efficiency uit te voeren. Dit willen we - in het kader van de MJA - dan ook met de asfaltmeng-
installatie van Heijmans bereiken.  
De voorschriften sluiten aan bij de systematiek van de MJA en verplicht het bedrijf om maatregelen te 
nemen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar en daarmee voldoet aan BBT. Het is dan ook 
niet zo, dat de huidige voorschriften aangeeft dat de maatregelen 10413 niet hoeft te worden getrof-
fen. 
Geconcludeerd kan worden dat de vergunning voldoet aan de eisen van BBT ten aanzien van het 
aspect energie. 
Het advies wordt niet overgenomen. 
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Bedenkingen: 
 
14  
Heijmans Wegenbouw BV, Postbus 380, 5240 AJ Rosmalen 
 
14.1 
De afweging van de effecten van een inrichting gelegen in een Natura-2000 gebied dienen in het ka-
der van de Natuurbeschermingwet te worden gemaakt.  
Reactie provincie Drenthe 
Onder verwijzing naar bedenking 8.8 verklaren wij deze bedenking gegrond. 
 
14.2 
Met betrekking tot het dictum van het ontwerpbesluit is het gestelde onder III niet juist. Volgens Heij-
mans Wegenbouw zijn er meerdere aanvullingen gedaan die deel zouden moeten uitmaken van het 
ontwerpbesluit. Zoals de aanvulling van 6 juni 2007. 
Naar de mening van Heijmans Wegenbouw dient de aanvraag van 14 juni 2004, de aanvulling op de 
aanvraag van 19 augustus 2004 en de aanvullingen van 6 juni 2007 en 19 juli 2007 deel uit te maken 
van het ontwerpbesluit. Dit met uitzondering van die delen van de aanvraag die door middel van de 
nadere gegevens van 6 juni 2007 zijn aangepast. 
Reactie provincie Drenthe 
Wij hebben aan de vergunning een bijlage gevoegd, waarin is aangegeven welke hoofdstukken en 
paragrafen van de bij dit besluit behorende aanvraag, alsmede de bij deze aanvraag behorende bijla-
gen en rapporten deel uitmaken van de vergunning voor zover de voorschriften en beperkingen niet 
anderszins bepalen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook gegrond. 
 
15  
A. Alblas, Zomerdijk 27c, 7942 JS Meppel 
 
15.1 
Luchtkwaliteit/plan van aanpak 
Er zijn te veel overschrijdingen terwijl het gebied ook al een te hoog daggemiddelde heeft. Ook is er 
nog geen plan van aanpak/beleidsplan opgesteld. Ook andere insprekers hebben soortgelijke beden-
kingen ingediend. 
Reactie provincie Drenthe 
De laatste overwegingen ten aanzien van de luchtkwaliteit zijn neergelegd in paragraaf 3.4 van de 
considerans. Een eventueel plan van aanpak voor, naar wij aannemen de luchtkwaliteit maakt geen 
deel uit van de onderhavige vergunningprocedure. 
Deze bedenking(en) verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
15.2 
Bodemverontreiniging 
Het terrein van Alblas Telecommunicatie VOF is niet verhard, maar men is in het bezit van een zoge-
naamde schone grondverklaring. Door de komst van Heijmans Wegenbouw BV wordt nu gevreesd 
voor mogelijke verontreiniging/vervuiling door de uitstoot van fijn stof en PAK’s. 
Reactie provincie Drenthe 
Aangezien ten aanzien van de emissie en immissie voor genoemde stoffen aan de gestelde norme-
ring kan worden voldaan is er geen reden aan te nemen dat de bodem in de omgeving van het bedrijf 
ten gevolge van de emissie van fijn stof en PAK’s verontreinigd zal raken. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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15.3 
Vrije uitrit 
De uitrit aan de Setheweg moet vrij toegankelijk blijven. 
Reactie provincie Drenthe 
Het wel of niet toegankelijk blijven van de uitrit aan de Setheweg is geen onderdeel van de afweging 
tot het verlenen van een milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
15.4 
Sloten 
Er dient rekening mee te worden gehouden dat de sloten van het perceel van Alblas Telecommunicie 
vrij toegankelijk blijven om ze te onderhouden. 
Reactie provincie Drenthe 
Het wel of niet vrij toegankelijk zijn van sloten is geen onderdeel van de afweging tot het verlenen van 
een milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
15.5 
Geluid/Lawaai Heijmans 
Op het terrein van Alblas Telecommunicatie VOF zal de geluidsbelasting veel te hoog zijn in verband 
met de werkzaamheden van Heijmans Wegenbouw BV. 
Reactie provincie Drenthe: 
In de zonetoets is aangegeven dat de geluidsbelasting op de desbetreffende woning ruimschoots 
voldoet aan de streefwaarde van 65 dB(A) uit de Handreiking. De geluidsbelasting op het buitenterrein 
van Alblas is geen te beoordelen aspect in de milieuvergunning. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
15.6 
Trillingen 
Er zal veel last worden ondervonden van de zware vrachtwagens en de puinbreker van Heijmans 
Wegenbouw BV en wie zal de rekening hiervan betalen? 
Reactie provincie Drenthe 
Gelet op de relatief grote afstand tot de breker en tot de rijdende vrachtauto’s zowel binnen de inrich-
ting als van en naar de inrichting, valt trillinghinder hiervan niet te verwachten.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
15.7 
Gezondheid 
Het werken en leven naast een asfaltcentrale is niet gezond, dit mede door de cumulatie van de aan-
wezige bedrijven. 
Reactie provincie Drenthe 
Indien ten aanzien van de emissie en immissie van stoffen aan de voor die stoffen gestelde normering 
kan worden voldaan, waarbij rekening is gehouden met eventueel optredende cumulatie, is er geen 
reden aan te nemen dat er voor de gezondheid schadelijke situaties ontstaan. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
15.8 
Schade 
Alblas Telecommunicatie VOF stelt de gemeente Meppel aansprakelijk voor de schade, die ontstaat 
door de komst van de asfaltcentrale. De kavel van Alblas Telecommunicatie VOF zal moeilijker te 
verkopen zijn, aangezien niet iedereen naast een asfaltcentrale wil wonen.  
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Reactie provincie Drenthe 
Waardevermindering van onroerend goed is geen onderdeel van de beoordeling in het kader van de 
Wet milieubeheer voor het verlenen van de aangevraagde vergunning. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
16  
I van Sluis en E. van Sluis-Duba, L. Homanstraat 33, 7942 GG Meppel 
 
16.1 
PM2,5 deeltjes 
Bij fijn stof is er sprake van PM10-deeltjes en onlangs is daar bijgekomen de verplichting om ook de 
PM2,5-deeltjes te meten. In het ontwerpbesluit is geen sprake van het meten van de PM2,5-deeltjes. 
Deze bedenking is door diverse personen ingebracht. 
Reactie provincie Drenthe 
De nieuwe Europese Richtlijn waarin eisen worden gesteld ten aanzien van PM2,5 is in mei 2008 van 
kracht geworden. De inschatting van het RIVM is dat indien voor PM10 aan de gestelde grenswaarden 
wordt voldaan, ook aan de voor PM2,5 in 2015 gestelde grenswaarde van 25 µg/m3 zal worden vol-
daan. In het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de nieuwe  
Europese luchtkwaliteitsrichtlijn, die naar verwachting in 2009 zal worden vastgesteld, is aangegeven 
dat de grenswaarde voor PM2,5 ook pas in werking zal treden als deze in voldoende mate uitvoerbaar 
en handhaafbaar is. Naar verwachting zal dit in 2010/2011 het geval zijn.  
Deze bedenkingen verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
16.2 
Stankoverlast 
Op dit moment wordt er al stankoverlast van de asfaltcentrale in Staphorst ondervonden. Dit vindt met 
name plaats in de nacht en de vroege ochtend. Ook is onduidelijk wie toeziet op de naleving van de 
milieuvoorschriften buiten kantooruren. 
Reactie provincie Drenthe 
Ten aanzien van geur zal worden voldaan aan de in de Bijzondere regeling opgenomen geurnormen. 
In het in 2005 door het RIVM uitgevoerde onderzoek wordt aangegeven dat gezien de ligging van de 
asfaltcentrale Staphorst en de voorgenomen asfaltcentrale van Heijmans ten opzichte van elkaar, er 
geen sprake zal zijn van cumulatie van geur. Deze conclusie wordt bevestigd door het in 2007 door 
Witteveen en Bos uitgevoerde geuronderzoek. 
Daarnaast is het voorkomen van stankoverlast van de asfaltcentrale in Staphorst geen onderdeel van 
de beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer voor het verlenen van de aangevraagde activiteit 
in Meppel.  
Het toezien op de naleving van de milieuvoorschriften vindt plaats door het bevoegd gezag in dit geval 
de provincie Drenthe. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de milieuklachtentelefoon, 24 uur 
per dag bereikbaar, telefoonnummer (0592) 36 53 03. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond.  
 
17 
M. Vijn en A. de Groot, Woldstraat 59a, 7941 LG Meppel 
 
17.1 
Volksgezondheid 
Teveel fijn stof kan leiden tot nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Verder wordt opgemerkt 
dat het terrein waar de asfaltcentrale wordt gerealiseerd vrij dicht tegen de bebouwing van Meppel 
aanligt en met de geplande nieuwbouwwijk te noordwesten daarvan ligt de asfaltcentrale straks geo-
grafisch in het midden van de stad. Deze bedenking is door meerdere personen ingediend. 
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Reactie provincie Drenthe 
Wanneer aan de gestelde luchtkwaliteitsnormen kan worden voldaan, worden de gevolgen voor het 
milieu voldoende beperkt. 
Deze bedenkingen verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
17.2 
Onduidelijke/nieuwe aanvraag 
Waarom is er geen nieuwe aanvraag ingediend, na de vernietiging van de vorige vergunning. Dit komt 
de leesbaarheid van "nieuwe" ontwerpbesluit ten goede. Deze bedenking is door meerdere personen 
ingediend. 
Reactie provincie Drenthe 
Op 6 december 2006 is de vergunning vernietigd door de Raad van State. De provincie moest als 
bevoegd gezag op basis van de aanvraag, die niet werd vernietigd, opnieuw een besluit nemen. 
Hiervoor waren echter aanvullende gegevens noodzakelijk. 
Heijmans was dus niet verplicht om een nieuwe aanvraag in te dienen. Wij hebben aan de vergunning 
een bijlage gevoegd, waarin is aangegeven welke hoofdstukken en paragrafen van de bij dit besluit 
behorende aanvraag, alsmede de bij deze aanvraag behorende bijlagen en rapporten deel uitmaken 
van de vergunning voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen. 
Deze bedenkingen verklaren wij deels gegrond.  
 
17.3 
Geloofwaardigheid van het openbaar bestuur 
Het is onbegrijpelijk gezien de enorme weerstand die bestaat tegen de vestiging van de asfaltcentrale 
dat het openbaar bestuur niet alles in het werk stelt om aan de wens van de bevolking tegemoet te 
komen. Dit alles komt de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur niet ten goede. 
Reactie provincie Drenthe 
Het openbaar bestuur dient haar taken o.a. zorgvuldig en transparant uit te voeren. Een aanvraag in 
het kader van de Wet milieubeheer dient dan ook binnen de kaders van de Wet milieubeheer te wor-
den beoordeeld. De ingediende aanvraag is dan ook getoetst aan de Wet milieubeheer en er zijn geen 
redenen om de vergunning niet te verlenen ook wanneer hiermee niet aan de wens van de bevolking 
tegemoet wordt gekomen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
18 
WNP raadgevende ingenieurs namens Koudasfalt Staphorst BV, Leenders 3, 7951 KM  
Staphorst 
 
Geluid 
 
18.1 
Dat de representatieve bedrijfssituatie I gedurende 210 maal per jaar voor zou komen blijkt niet (meer) 
uit de aanvraag. 
Reactie provincie Drenthe 
Omdat in de definitieve aanvraag het aantal dagen dat bedrijfssituatie I en II optreden niet meer wor-
den genoemd, is voor ons definitieve besluit een nieuwe toets uitgevoerd, waarin beide situaties als 
een representatieve bedrijfssituatie zijn beoordeeld. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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Akoestisch onderzoek Oranjewoud, 130659.01, revisie 06, april 2007 
 
18.2 
2.2 Normering 
 
Equivalente geluidsniveaus 
Onduidelijk is waarom de berekeningsresultaten in bijlage 10 worden gepresenteerd in het hoofdstuk 
"normering" terwijl de gereserveerde geluidsruimte van 65 dB(A)/m2 hooguit een indicatieve waarde 
heeft. Zonder invoergegevens zoals bronlocatie, bronhoogte, bronspectrum, bodemfactor en der-
gelijke, hebben de gepresenteerde berekeningsresultaten in bijlage 10 geen akoestische waarde. 
Reactie provincie Drenthe 
Inderdaad hebben deze gegevens slechts een indicatieve waarde voor de aanvrager. De definitieve 
zonetoets wordt uitgevoerd door de zonebeheerder. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
18.3 
BBT 
Onder BBT is onvoldoende aangegeven welke geluidsreducerende maatregelen worden voorgesteld, 
welke maatregelen daadwerkelijk worden getroffen en welke mogelijke afwegingen hieraan ten grond-
slag liggen. 
Niet is aangegeven in hoeverre bijvoorbeeld de schoorsteen (bron 316) wordt voorzien van een ge-
luiddemper tussen de rookgasventilator en de schoorsteenvoet. 
Verder is niet aangegeven welke maatregelen zijn voorzien aan de beide storttrechters (bron 091a en 
091b), de mobiele kraan (bron 196), het "hameren op de tankwagen" (bron 199). 
Reactie provincie Drenthe 
De afweging of de BBT zijn toegepast, wordt voor geluid niet in de eerste plaats op bronniveau maar 
op immissieniveau beoordeeld. Overigens is in de akoestische rapportage duidelijk aangegeven met 
welke maatregelen bij de berekeningen rekening is gehouden. Met bijvoorbeeld een aangehouden 
geluidsvermogenniveau van de schoorsteenopening van 90 dB(A), is zonder meer duidelijk dat daarbij 
rekening is gehouden met een geluiddemper. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
18.4 
3 Opzet onderzoek 
3.1 Bepaling bronvermogen 
Uitgaande van de opgegeven bronvermogenniveaus in dB(A) door Ammann zijn in de bijlage 2 en 
bijlage 3 de bronsterkteberekeningen aangegeven. De juistheid van de opgegeven bronvermogensni-
veaus is zonder nadere akoestische onderbouwing door de leverancier, in een beoordeling door der-
den niet mogelijk. 
Wel lijken de aangehouden bronsterkten voor de PR-trommel van Lw = 91 dB(A) en de trommel van 
Lw = 97 dB(A) aan de lage kant.  
Daarentegen is een bronsterkte van Lw = 112 dB(A) voor een stoffilter aan de hoge kant. 
Reactie provincie Drenthe; 
Mede gelet op uitgangspunten en ervaringscijfers van asfaltmenginstallaties elders hebben wij geen 
redenen om aan te nemen dat de genoemde geluidvermogenniveaus significant onjuist zouden zijn. 
Overigens is het gebruikelijk dat een leverancier door de klant (Heijmans) aan zijn specificaties wordt 
gehouden en daartoe zo nodig aanvullende maatregelen moet treffen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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18.5 
Verder is het opmerkelijk dat bij de berekening van de absorptie in bijlage 3 aan de vloer eenzelfde 
geluidsabsorberende waarde is toegekend als aan de wanden en het dak. Dit geldt zowel voor de 
"hoogste kamer", de "middelste kamer" en de "laagste kamer". Het is niet duidelijk hoe een dergelijk 
absorptie in de praktijk zal worden gerealiseerd. 
Reactie provincie Drenthe 
De absorptie zal voor de vloer zijn ingevoerd als representant voor de absorptie en verstrooiing van de 
in de ruimten aanwezige installaties. Overigens, ook al zou deze absorptie niet helemaal kunnen wor-
den gerealiseerd, dan zou dit geen relevant effect op de berekende geluidsbelasting in de omgeving 
hebben. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
18.6 
Bij de bronsterkteberekening van bijlage 2 zijn de gehanteerde luchtgeluidsisolatiewaarden van de 
SAB-profielen uitsluitend van toepassing bij akoestisch goede randaansluitingen en afwezigheid van 
kieren. In het akoestisch onderzoek is geen of onvoldoende rekening gehouden met het feit dat ver-
brandingslucht van buiten moet worden aangezogen en dat er plaatselijk een hoge warmteproductie 
zal zijn, zodat ventilatieopeningen en/of roosters noodzakelijk zijn.  
Daarnaast zullen toegangsdeuren, hijsopeningen en dubbelwandige lichtstraten in de wanden moeten 
worden opgenomen. Door de te verwachten combinaties van deze openingen, kieren en aansluitingen 
van geprofileerde beplating met cannelures kan niet worden gesproken over akoestisch goede 
randaansluitingen. Hierdoor zullen de beoogde isolatiewaarden niet worden gerealiseerd, hetgeen 
resulteert in een hogere geluidsemissie naar de omgeving. 
Reactie provincie Drenthe 
Door Heijmans is aangegeven dat deze isolatiewaarden kunnen worden gerealiseerd, dat het om 
warmtetechnische redenen niet nodig is om rekening te houden met openingen en dat de luchtaan-
zuiging plaatsvindt via een ventilator die als geluidsbron in het model is opgenomen.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
18.7 
Aanvullend wordt opgemerkt dat de gepresenteerde dB(A)-niveaus in bijlage 2 in belangrijke mate 
worden bepaald door de deelgeluidbijdragen bij 31,5 Hz. Bij lage frequenties kunnen grote fouten 
optreden ten gevolge van akoestische nabijheidsvelden. De gepresenteerde bronsterkteberekeningen 
blijven daarmee onvoldoende betrouwbaar. 
Reactie provincie Drenthe 
De isolatiewaarden van de beplatingen zijn afkomstig van de leverancier van deze materialen. De 
waarden in de lage frequenties worden daarbij niet gegeven. Deze zijn door de akoestisch adviseur 
van de aanvrager berekend. In de gehanteerde bronsterkte is daarvoor een voorzichtige (lage) waar-
de gehanteerd, die in de praktijk zeker gerealiseerd zal worden. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
18.8 
Uit de tekening "aanzichten asfaltcentrale Meppelerdiep met beplating" (tekeningnr. 8825 van Heij-
mans Materieelbeheer bv dd 24 mei 2006) blijkt dat een aantal geluidsbronnen buiten de dubbelwan-
dige omkasting is gesitueerd. Het is niet duidelijk in hoeverre deze geluidsbronnen in het rekenmodel 
zijn opgenomen. 
Reactie provincie Drenthe 
De buiten aanwezige bronnen en laad- en losinstallaties zijn in het model opgenomen. Deze bronnen 
zullen bij het in voorschrift 4.2.5 bedoelde evaluatie-onderzoek moeten worden betrokken en getoetst 
aan de totale immissiegrenswaarden voor geluid. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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3.2 Opzet geluidsberekeningen 
Computersimulatie (figuur 1 t/m 5) en computergegevens (bijlage 5) 
 
18.9 
Wat is verklaring voor het feit dat de coördinaten van de ingevoerde geluidsbronnen in de verschillen-
de situaties (Meppel I, Meppel II en Meppel III, overeenkomend met representatief I, representatief II 
en incidenteel) onderling verschillen. 
Reactie provincie Drenthe 
In alle modellen is sprake van posities die representatief zijn voor de geluidsuitstraling. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
18.10 
Als gevolg van de aangevraagde activiteiten zijn binnen de inrichting een groot aantal verschillende 
maximale geluidsniveaus te verwachten.  
Voor een asfaltcentrale zijn dit onder andere de grijper van de loskraan op de kade, het optrekken 
en/of manoeuvreren van bedrijfsverkeer, het vullen van de mobiele breekinstallatie, het lossen van 
een kipperauto, het op- en overslaan van stalen vangrails, de opvoerkubel in de eindsilo en de dek-
sels van de asfaltauto’s. Geconcludeerd kan worden dat dergelijke maximale geluidsbronnen niet in 
het akoestisch onderzoek zijn opgenomen. 
Reactie provincie Drenthe 
In de berekeningen zijn enkele bronnen opgenomen die - ook naar onze mening - maatgevend kun-
nen worden geacht voor alle piekgeluiden en dus representatief zijn voor de bij de woningen optre-
dende maximale geluidsniveaus. Ten aanzien van enkele afzonderlijke bronnen merken wij nog het 
volgende op. Bij moderne vrachtwagens is het lossen van een kipperauto aanmerkelijk stiller dan dat 
dit vroeger was. Deksels van asfaltauto’s worden pneumatisch dan wel hydraulisch bediend en ver-
oorzaken geen geluidpieken. De opvoerkubel in de eindsilo kan worden gedempt. Zoals in het aange-
paste rapport (revisie 7) nu expliciet is vermeld, worden stalen vangrails niet gestapeld, maar rustig 
neergezet. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
19 
Friesland Foods Kievit, Oliemolenweg 4a, 7944 HX Meppel 
 
19.1 
Onduidelijke aanvraag 
De aanvraag dateert van 2004 en is in stand gelaten. Deze is aangevuld met een aantal wijzigingen. 
In 2005 en 2007 zijn er opnieuw aanvullingen hierop gekomen. Een aantal documenten is niet ver-
meld in het dictum. Het dictum moet hierop worden aangepast. 
Reactie provincie Drenthe 
Wij hebben aan de vergunning een bijlage gevoegd, waarin is aangegeven welke hoofdstukken en 
paragrafen van de bij dit besluit behorende aanvraag, alsmede de bij deze aanvraag behorende bijla-
gen en rapporten deel uitmaken van de vergunning voor zover de voorschriften en beperkingen niet 
anderszins bepalen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook gegrond. 
 
19.2 
Werktijden 
In verschillende bedenkingen is gesteld dat de werktijden niet duidelijk/te ruim zijn vastgelegd. Hier-
over moet in het ontwerpbesluit duidelijkheid over bestaan. 
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Reactie provincie Drenthe 
In de voorschriften verbonden aan het ontwerpbesluit is in voorschrift 1.2.1 bepaald wat de bedrijfs-
tijden zijn. Het betreft hier een volcontinue activiteit. Dit is ook in de aanvraag opgenomen. 
Bij de beoordeling van de aanvraag is met name bij het beoordelen van het aspect geluid, hiermee 
rekening gehouden. De inrichting moet voldoen aan de geluidsgrenswaarden, hetgeen de operatio-
nele werktijden beperkt. 
Deze bedenkingen verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
19.3 
PAK 
Door het verhogen van de schoorsteen worden PAK’s niet verwijderd. De immissieniveaus mogen dan 
binnen de gesteld eisen komen, echter bij Friesland Foods Kievit wordt op een hoogte van 20 m lucht 
ingenomen. Voor het verwijderen van PAK’s is thermische naverbranding de enige oplossing. Er dient 
dan ook zorg voor te worden gedragen dat het deel van de aanvraag met de "additionele thermische 
naverbrander" aan de vergunning wordt gekoppeld.  
Dit samen met voorschriften waarin de verbrandingstemperatuur in de kamer minimaal 900 graden is 
bij een minimale verblijftijd van 5 seconden. 
Reactie provincie Drenthe 
In de nieuwe Bijzondere regeling voor asfaltmenginstallaties is aangegeven dat, wanneer de accepta-
tieprocedure voor oud asfalt wordt toegepast, zodat aan de kwaliteitseisen voor asfalt en asfaltgranu-
laat volgens de BRL 9320 wordt voldaan, de emissies van PAK’s ver onder de geldende emissiecon-
centratie-eisen uit paragraaf 3.2 van de NeR blijven. 
Deze conclusie wordt bevestigd door de metingen bij de Asfaltcentrale van Heijmans te Amsterdam. 
Tijdens die metingen zijn concentraties gemeten van <0,0001 mg/m3 (PAK – NeR). Bij AC-Meppel 
komt dit overeen met een emissievracht van 30.000 x 0,0001 = 3 mg/uur. Dit is duidelijk lager dan de 
massastroom toetsingswaarde voor MVP-1-stoffen uit de NER van 0,15 gram per uur = 150 mg per 
uur. Bij PAK-emissies die de massastroom toetsingswaarde overschrijden, geldt een emissie-eis van 
0,05 mg/m3. Omdat de massastroom toetsingswaarde niet wordt overschreden, behoeft geen emissie-
eis te worden opgenomen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond 
 
19.4 
Geur 
Uit de geurrapportage is te lezen dat de aaneengesloten woonbebouwing de geurconcentratie niet 
wordt overschreden. Hierbij is geen rekening gehouden met de hedonische waarde van geur. Geur 
afkomstig van een asfaltcentrale zal naar alle waarschijnlijkheid een zeer onaangename geur hebben. 
Het 99,99 percentiel geeft aan dat er -2,5 geureenheden ontstaan bij de aangesloten woonbebouwing. 
De oude wetgeving op geur gaat ervan uit dat dit beneden de 10 zou moeten zijn. Echter indien de 
geur onaangenaam is, dient de hedonische grens te worden aangehouden. Dit is in het ontwerpbesluit 
niet gebeurd. 
Reactie provincie Drenthe 
De in de Bijzondere regeling asfaltmenginstallaties opgenomen geurnormering houdt rekening met de 
hedonische waarde van de betreffende geur, dit wordt in de Bijzondere regeling toegelicht. De voor-
genomen asfaltcentrale kan voldoen aan de in de Bijzondere regeling opgenomen geurnormen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
19.5 
Voorschrift 3.3.2 
Welke geurimmissie in welk rapport wordt hier bedoeld? Verder mogen de in voorschrift 3.1.1 ge-
noemde emissies niet worden overschreden. 
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Reactie provincie Drenthe 
Bedoeld worden de berekende geurimmissies zoals die zijn weergegeven in het rapport van TAUW 
van 10 juni 2004, dat als bijlage 11 bij de aanvraag is ingediend. De in voorschrift 3.1.1 genoemde 
emissies mogen niet worden overschreden. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
19.6 
Voorschrift 3.3.1 
In dit voorschrift waarin genoemde emissies niet mogen worden overschreden, moet worden aange-
geven dat dit de waarde is over de bemonsteringsperiode en het gemiddelde van drie geurmonsters. 
Reactie provincie Drenthe 
Genoemde voorwaarde is verwerkt in de in het voorschrift aangegeven meetnormen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
19.7 
Considerans 
Op pagina 24 van de considerans bevestigen dat de afzuiging van de belading naar de schoorsteen 
gaat. 
Reactie provincie Drenthe: 
De afzuiging van de belading gaat naar de schoorsteen en dit is vastgelegd in voorschrift 3.2.3. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
19.8 
Ontbrekende coördinatie met Wvo-vergunningprocedure 
Dit is ook door de MOB aangevoerd. Gewezen wordt onder andere op artikel 14.3, tweede lid, van de 
Wet milieubeheer waarin staat dat er ten minste voor moet worden gezorgd dat de ontwerpbeschik-
kingen Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewater gezamenlijk worden bekendge-
maakt, met een gezamenlijke inspraakprocedure conform de Algemene wet bestuursrecht 3.11 t/m 
3.15. 
In de onderhavige procedure heeft dit niet plaatsgevonden. 
Reactie provincie Drenthe 
In de onderhavige procedure zijn de beide ontwerpbesluiten in respectievelijke de Wet verontreiniging 
oppervlaktewater en de Wet milieubeheer niet gezamenlijk bekendgemaakt door het feit dat na vernie-
tiging van de beide vergunningen door de Raad van State er voor het nieuwe Wm-besluit eerst aan-
vullende gegevens noodzakelijk waren voordat een nieuw ontwerpbesluit Wm kon worden opgesteld. 
Dit was niet het geval bij de Wvo-vergunning, vandaar dat beide ontwerpbesluiten onafhankelijk van 
elkaar bekend zijn gemaakt. Wij zijn hierbij van mening dat wij zorgvuldig met het in acht nemen van 
de uitspraak van de Raad van State hebben gehandeld. 
Deze bedenkingen verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
20 
Y. Starre, G. ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel 
 
20.1 
Geluidshinder 
Er is geen afdoende oplossing bedacht door de gemeente Meppel voor de toename van het vracht-
vervoer waardoor de geluidshinder aanzienlijk zal toenemen. Hoe wil de gemeente Meppel een toe-
name van geluidshinder binnen de vereisten houden? 
Het RIVM geeft aan dat vrachtverkeer door de extra geluidshinder een nadelige invloed heeft op de 
volksgezondheid. 
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Reactie provincie Drenthe 
Zoals reeds in de considerans beschreven, mag de geluidsbelasting van het verkeer van en naar een 
inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein in het kader van de Wm-vergunning niet worden 
getoetst aan grenswaarden. De geluidsbelasting van verkeer op de openbare weg wordt beoordeeld 
volgens hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder, hetgeen onder meer betekent dat deze geluidsbelas-
ting wordt beoordeeld bij aanleg of reconstructie van wegen en bij bouw van woningen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
20.2 
Stankoverlast 
Door de uitbreiding met een asfaltcentrale zal de stankoverlast toenemen. Hoe wil de gemeente  
Meppel deze toename van de stankoverlast binnen de vereisten houden? 
Reactie provincie Drenthe 
Met betrekking tot de geuremissie van de asfaltcentrale wordt voldaan aan de Bijzondere regeling 
voor asfaltmenginstallaties, daardoor zal ter plaatse van geurgevoelige objecten geen onacceptabele 
hinder optreden. Volgens het onderzoek van Witteveen en Bos naar de geursituatie in Meppel (ken-
merk MP38-1/bote/003, 14 september 2007) en het RIVM-onderzoek is de verwachting dat er geen 
cumulatie zal optreden en dat er geen cumulatief geurbeleid noodzakelijk is.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
20.3 
Verkeershinder 
De uitvalswegen in de gemeente Meppel lopen vol en dit veroorzaakt geluidshinder. Door het ver-
strekken van de vergunning aan Heijmans zal het vrachtverkeer aanzienlijk toenemen. Welke oplos-
sing heeft gemeente Meppel hiervoor? 
Reactie provincie Drenthe 
Het vollopen van de uitvalswegen in de gemeente Meppel is geen onderdeel van de afweging tot het 
verlenen van een milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
20.4 
Veiligheid 
De asfaltcentrale maakt gebruik van gevaarlijke afvalstoffen. Om welke stoffen gaat het hier? 
Is er ook sprake van ontploffingsgevaar en wordt als gevolg daarvan dan ook voldaan aan de vereis-
ten van minimale afstanden ten opzichte van de bebouwde kom? 
Is er sprake van een toegenomen brandgevaar en zijn als gevolg daarvan voor de omliggende gebie-
den ontruimingsplannen opgesteld? 
Reactie provincie Drenthe 
In de aanvraag is opgenomen welke stoffen worden gebruikt bij de productie van asfalt. Het betreft 
hier grondstoffen, hulpstoffen, gasolie/emulsie, gassen en overige opgeslagen stoffen. 
Per categorie is aangegeven hoe deze moeten worden opgeslagen, zoals de opslag van gevaarlijke 
stoffen in emballage. Deze moet conform PGS-15 worden opgeslagen. 
Hiermee wordt een voldoende beschermingsniveau gegarandeerd. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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21 
MOB, Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen 
mede namens H.T.M. van den Berg en W.A.C. van den Berg, Zomerdijk 27d, 7942 JS Meppel  
 
21.1 
Geluid 
Volgens de aanvraag en de ontwerpbeschikking worden woningen op bedrijfsterreinen niet be-
schermd qua geluid. Echter, het gaat hier niet om bedrijfswoningen maar om burgerwoningen van 
derden. 
Reactie provincie Drenthe 
De woning Zomerdijk 27d moet onzes inziens worden beschouwd als een bedrijfswoning. Overigens 
stelt de Wet geluidhinder geen grenzen aan de geluidsbelasting van het industrieterrein op woningen 
die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Dit geldt zowel voor bedrijfs- als burgerwoningen.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
21.2 
Het blijkt dat er nog maar weinig geluidsruimte beschikbaar is op het gezoneerde terrein. Waarschijn-
lijk is er geen rekening gehouden met de geluidsproductie van de Groenvoerdrogerij en andere  
nieuwe bedrijven. 
Reactie provincie Drenthe 
Ons is niet duidelijk waarop de conclusie is gebaseerd dat er nog maar weinig geluidsruimte beschik-
baar zou zijn. Zoals in de zonetoets is verwoord, is "de geluidsbelasting van de gezamenlijke bedrijven 
op het industrieterrein" getoetst aan de grenswaarden. De geluidsbelasting van de overige bedrijven is 
dus in de toetsing betrokken.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
21.3 
Ook is niet duidelijk in het geluidsrapport of de asfalt/puinbreker voldoende is meegenomen evenals 
de nachtelijke uren zijn verwerkt. Het geluidsrapport is op dit punt niet inzichtelijk. 
Reactie provincie Drenthe 
Het gebruik van de breker is verwerkt in bedrijfssituatie I. De bedrijfsactiviteiten in de nachtperiode zijn 
correct in de rapportage opgenomen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
21.4 
Voorschrift 4.1.2 
Dit voorschrift moet worden verwijderd omdat het niet is toegestaan op grond van het bestemmings-
plan. Bij het vaststellen van de geluidzone is hiermee geen rekening gehouden. Ook is er geen reke-
ning gehouden met de aggregaten van de voor de wal liggende schepen. 
Reactie provincie Drenthe 
Onder meer omdat het continubedrijf van de asfaltinstallatie (een nieuwe inrichting) in de nachtperiode 
niet in de zonevaststelling is betrokken, hoeft deze uitzonderlijke bedrijfssituatie niet te worden ge-
toetst aan de zonegrenswaarden. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
21.5 
Voorschrift 4.2.1 
In dit voorschrift dient 111,1 dB(A) te worden vervangen door 109 dB(A). Dit dient in het geluidsonder-
zoek van de opleveringsmetingen te worden gecontroleerd. 



 

 

40 

Reactie provincie Drenthe 
Het geluidsvermogen van 111 dB(A) komt overeen met de in het akoestisch rapport gegeven waarde 
voor de zeef-/breekinstallatie (inclusief kraan) en is daarom in dit voorschrift correct opgenomen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
21.6 
Het gebruikte CAR-model is hierbij niet geschikt voor de noodzakelijke immissietoets. 
Reactie provincie Drenthe 
Voor het bepalen van de gevolgen van de inrichting voor het milieu ten gevolge van emissies naar de 
lucht is gebruikgemaakt van het Nieuw Nationaal Model en het CAR-model die beide ook zijn goedge-
keurd ingevolge de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
21.7 
Afgevraagd moet worden of het dieselaggregaat van de asfaltbreker wel is meegenomen in de stof en 
geluidemissie en –immissie. 
Reactie provincie Drenthe 
Voor het vaststellen van de effecten van de stofemissie van de voorgenomen inrichting zijn alle rele-
vante bronnen meegenomen. De geluidsproductie van een aggregaat is slechts zeer marginaal ten 
opzichte van de breker. Deze geluidsproductie zal worden betrokken in het in voorschrift 4.2.5 be-
doelde evaluatierapport. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
21.8 
Voorschrift 2.2.1 
Het tekstdeel "zo snel mogelijk" moet worden vervangen door "onmiddellijk". 
Reactie provincie Drenthe 
Bij het onmiddellijk uit bedrijf laten nemen van aangesloten installaties kunnen neveneffecten optreden 
die uit oogpunt van bescherming van het milieu niet doelmatig zijn, er is bewust gekozen voor "zo snel 
mogelijk". 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
21.9 
Voorschrift 2.2.3 
In dit voorschrift moet duidelijk worden aangegeven dat alleen met een in werking zijnde sproei-
installatie mag worden gebroken en/of gezeefd. 
Reactie provincie Drenthe 
In het voorschrift is aangegeven dat de brekerinstallatie alleen in werking mag zijn met een doelmatig 
stofbestrijdingssysteem dat ten minste als een sproeisysteem moet zijn uitgevoerd. Hiermee wordt 
voldaan aan hetgeen worden gevraagd. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
21.10 
Voorschrift 2.2.4 
Het tekstdeel "bij voorkeur" dient te vervallen. 
Reactie provincie Drenthe 
In het voorschrift is aangegeven dat de valhoogte niet meer mag bedragen dan 1 meter, hiermee 
wordt het beoogde doel voldoende bereikt. Het is niet noodzakelijk de term "bij voorkeur" te laten ver-
vallen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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21.11 
Voorschrift 2.2.15 
Het tekstdeel "uitgeschakeld" dient te vervallen. 
Reactie provincie Drenthe 
"Uitgeschakeld" komt niet te vervallen omdat in een filterinstallatie meerdere filterdoeken aanwezig 
kunnen zijn en de filterinstallatie tijdelijk wel doelmatig kan functioneren mits een beschadigd of ver-
sleten filterdoek wordt uitgeschakeld. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
21.12 
Voorschrift 2.3.1 
Alle puntbronnen moeten worden gemeten en niet alleen de schoorsteen. 
Reactie provincie Drenthe 
Niet duidelijk is welke andere puntbronnen worden bedoeld omdat ook geen emissie-eisen aan  
andere puntbronnen worden gesteld. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
21.13 
Verwijzing considerans blz. 16 fijnmazige netten. 
Het voorschrift waarnaar wordt verwezen op blz. 16 van de considerans is in het voorschriftendeel niet 
aangetroffen.  
Reactie provincie Drenthe 
Verwezen wordt naar voorschrift 2.2.12, daarin hebben wij nu ook de fijnmazige netten als mogelijke 
maatregel benoemd. 
Deze bedenking verklaren wij deels gegrond. 
 
21.14 
PAK 
Er dient zorg voor te worden gedragen dat het deel van de aanvraag met de "additionele naverbran-
der" aan de vergunning wordt gekoppeld. Zie hiervoor de considerans blz. 17. 
Reactie provincie Drenthe 
Hiertoe zijn de voorschriften 2.1.3 en 2.1.4 aan de vergunning verbonden. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook gegrond. 
 
21.15 
Geur 
Voorschrift 3.3.2. 
Het is onduidelijk welke geuremissies in welk rapport worden bedoeld. Verder wordt gesteld dat de in 
dit voorschrift genoemde emissies niet mogen worden overschreden. 
Aangegeven dient te worden dat dit de waarde is over de bemonsteringsperiode en het gemiddelde 
van 3 geurmonsters. 
Reactie provincie Drenthe 
Door voorschrift 3.3.1 is voldoende duidelijk aan welke kwaliteitscriteria de metingen moeten voldoen. 
In de aanvraag is in bijlage 11 maar één rapport gevoegd met betrekking tot de geuremissie en ver-
spreiding van de voorgenomen asfaltcentrale, dit rapport is dus van toepassing. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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21.16 
Bekendmaking en bedenkingen 
Onterecht wordt niet vermeld dat volgens de wet ook mondelinge bedenkingen kunnen worden inge-
bracht. Daarnaast wordt ook niet vermeld dat bedenkingen via de fax kunnen worden ingediend. 
Hierdoor wordt onnodig de mogelijkheden voor het indienen van bedenkingen beperkt. 
Reactie provincie Drenthe 
In de gepubliceerde kennisgeving is opgenomen dat bedenkingen ook mondeling kunnen worden 
ingebracht. Daarnaast zijn wij van mening dat niet expliciet behoeft te worden opgenomen dat beden-
kingen ook via de fax kunnen worden ingediend. Dit is reeds gangbare praktijk. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
22 
Klein & van Dijk Scheepsservice, Zomerdijk 27b, 7842 JS Meppel 
 
22.1 
De vestiging van de asfaltcentrale op bewuste locatie heeft de volgende consequenties: 
- afnemende bedrijfsresultaten; 
- mogelijke milieubeperkingen bij uitbreiding van bedrijf als gevolg van geluidsoverlast. 
Reactie provincie Drenthe 
Mogelijke afnemende bedrijfsresultaten maakt geen deel uit van het beoordelingskader voor het ver-
lenen van een milieuvergunning. Verder kan er geen sprake zijn van mogelijke milieubeperkingen 
door de komst van de onderhavige inrichting. De uitbreiding van indiener wordt op zijn eigen merites 
beoordeeld. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
22.2 
De geplande asfaltcentrale zou worden gerealiseerd op ongeveer 10 meter van de bedrijfshallen. 
Booteigenaren die gebruikmaken van de winterstalling zullen worden geconfronteerd met een laag 
zand/stof. Ook de extra verkeersbewegingen zullen een toename van stof veroorzaken. Dit alles zorgt 
voor een terugname van bedrijfs- en winstresultaten. 
Reactie provincie Drenthe 
In hoofdstuk 2 van de voorschriften staan overeenkomstig § 3.8 van de Nederlandse emissierichtlijn 
(NeR) naar onze mening voldoende voorschriften om diffuse stofverspreiding te voorkomen. 
In het rapport van TAUW, kenmerk R001-4509492BWHsrbV01-NL, dat deel uitmaakt van de vergun-
ningaanvraag, zijn bij het bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit de vervoersbewegingen van 
en naar de inrichting meegenomen. Dit is daarom ook meegenomen in onze beoordeling op basis 
waarvan wij hebben geoordeeld dat er uit het oogpunt van luchtkwaliteit geen belemmeringen zijn om 
de gevraagde vergunning te verlenen. Mogelijke afnemende bedrijfs- en winstresultaten maken geen 
deel uit van het beoordelingskader voor het verlenen van een milieuvergunning. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 
 
22.3 
De asfaltcentrale zal zoveel geluid gaan produceren dat zij het maximaal toegestane geluidsniveau 
voor het hele terrein Oevers-D op zal gebruiken, waardoor voorgenomen uitbreiding van het bedrijf 
van Klein & van Dijk in gevaar komt. 
Reactie provincie Drenthe 
Ten onrechte bestaat de vrees dat Heijmans Wegenbouw BV de geluidsruimte van het hele terrein 
Oevers-D in beslag zal nemen. Heijmans Wegenbouw BV gebruikt alleen de geluidsruimte die voor de 
desbetreffende kavel is gereserveerd. Zie ook de uitgevoerde zonetoets. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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23 
G. Starre, G. ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel 
 
23.1 
Het ontwerpbesluit is gebaseerd op een verkeerde meting. Het ontwerpbesluit baseert zich op een 
TNO-rapport wat onder andere de zogenaamde PM10-meting beschrijft in relatie tot de luchtverontrei-
niging veroorzaakt door betoncentrales. 
Een PM10 meting kan misschien relevant zijn om tot een oordeel te komen inzake betoncentrales, 
maar een PM10-meting is ongeschikt om een beslissing op te baseren wat een betreft een asfaltcen-
trale. De reden hiervoor is dat een asfaltcentrale heel andere stoffen verwerkt, en daardoor ook een 
andere samenstelling fijnstof uitstoot. 
Verwezen wordt naar het rapport "Fijn stof nader bekeken - De stand van in het dossier fijn stof".  
Hiermee zou hard te maken zijn dat een PM10-meting voor een asfaltcentrale een irrelevante meting 
is, omdat een asfaltcentrale in tegenstelling tot een betoncentrale met koolwaterstoffen werkt. Asfalt is 
immers een op petroleumproducten gebaseerd product. 
Verwezen wordt naar het rapport "Verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en gezondheid – een 
kennisoverzicht".  
Dit rapport beschrijft luchtverontreiniging door verkeer, dit maakt het relevant omdat het transport van 
asfalt per vrachtwagen zal geschieden. Verder maakt dit citaat het in ieder geval nog aannemelijker 
dat een PM2,5-meting noodzakelijk is voor elk aspect van de asfaltfabriek. 
De gevaarlijkste stoffen worden niet alleen buiten de meting gehouden door alleen PM10-metingen te 
verrichten, ook wordt de aard van de stoffen niet voldoende gemeten. PAK en dan vooral het kanker-
verwekkende benzo(a)pyreen is niet goed te meten met een PM10-meting, terwijl de ziektedruk bij 1 
miljardste gram per vierkante meter lucht al indrukwekkend is. 
De asfaltcentrale zal PAK uitstoten. Zolang onbekend is hoeveel, wat de samenstelling is en welk 
formaat ze hebben, kan het niet zijn dat een ontwerpbesluit is opgesteld op basis van een meting die 
de luchtverontreiniging beschrijft van betoncentrales. 
Reactie provincie Drenthe 
De bedoelde meting van TNO betrof het gehalte aan stofdeeltjes met een deeltjesgrootte kleiner of 
gelijk aan 10 micrometer in de buitenlucht, de samenstelling van die stofdeeltjes is daarbij niet rele-
vant. 
Voor alle relevante componenten is op basis van gegevens van reeds bestaande asfaltcentrales be-
oordeeld wat de emissie van de voorgenomen asfaltcentrale zal zijn en wat de verwachte effecten 
hiervan zijn op de omgeving. Op grond hiervan hebben wij geoordeeld dat er uit oogpunt van be-
scherming van het milieu geen belemmeringen zijn de gevraagde vergunning voor een asfaltcentrale 
te verlenen. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
24 
A. Schepers Kuperus, Reestlaan 36, 7944 BB Meppel 
 
24.1 
De inhoud heeft betrekking op allergieën, gezondheidsklachten en UMTS zendmasten. 
Reactie provincie Drenthe 
De inhoud van de ingediende bedenking heeft geen relatie met de vestiging van de asfaltcentrale op 
Oevers-D te Meppel.  
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
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24.2 
Geluid 
Eerst is er niet genoeg geluidsruimte, daarna wel weer. Er wordt geen rekening gehouden met privé-
woningen aan de Zomerdijk 27c. Hier kan nooit worden voldaan aan de geluidsvoorschriften. De af-
stand is veel te kort. 
Reactie provincie Drenthe 
De aanvraag zoals die nu voorligt, is het uitgangspunt voor de vergunning. De geluidsruimte die daar-
in wordt aangevraagd, past binnen de normen. 
Voor de huidige status van de meest nabijgelegen woningen is het geldende bestemmingsplan bepa-
lend. Volgens dit bestemming plan liggen deze woningen, waaronder die aan de Zomerdijk 27c, op 
het gezoneerde industrieterrein. Voor deze woningen geldt een streefwaarde die hoger ligt dan de 
grenswaarden voor woningen buiten het industrieterrein. Aan de streefwaarde bij Zomerdijk 27c wordt 
voldaan. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
24.3 
Geur 
Cumulatie van geur wordt in de milieuvergunning niet mogelijk geacht, terwijl de werkelijkheid anders 
is.  
Ook de afstand tussen de nieuwe inrichting en de KWS-centrale is geen 700 meter, maar 500 meter. 
Bij recyclingasfalt is de geursterkte 10x groter dan bij nieuw asfalt. In de aanvraag is geen berekening 
opgenomen hoeveel geur er ontstaat bij 40% nieuw asfalt en hoeveel geur bij 60% recyclingasfalt. 
Door ervaring opgedaan bij KWS-asfaltcentrale blijkt dat de meeste stank vrijkomt bij het laden en 
lossen van de vrachtwagens in open lucht. Door dit inpandig te verladen zou je geen stank hebben. 
Verder wordt ervan uitgegaan dat ter plaatse van Zomerdijk 27c er geen bescherming zou zijn op 
grond van het Besluit Luchtkwaliteit. Verzocht wordt alsnog een passende immissietoetsing uit te voe-
ren. 
Reactie provincie Drenthe 
Uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen, uitgevoerd door zowel TAUW (bijlage 11, onder-
havige vergunningaanvraag) als het RIVM (bij deze beschikking gevoegd) blijkt, dat ook in de meest 
ongunstige situatie voldaan wordt aan de grenswaarden uit de bijzondere regeling van de NeR. Bij het 
uitvoeren van de berekeningen is voor wat betreft de geuremissie rekening gehouden met de te ver-
werken soorten afval. Wij zijn daarom van mening, dat er geen onacceptabele geurhinder te verwach-
ten valt rond de door aanvraagster geplande inrichting. Gelet op de conclusies ten aanzien van cumu-
latie van het RIVM in het rapport dat zij voor ons hebben opgesteld en de conclusies ten aanzien van 
cumulatie uit het onderzoek dat de gemeente Meppel heeft laten uitvoeren naar de geursituatie in 
Meppel (Rapport Witteveen + Bos, kenmerk MP38-1/bote/003, 14 september 2007), zien wij geen 
aanleiding eventuele cumulatie verder in beschouwing te nemen. Ten aanzien van het bij het laden 
van de vrachtwagens vrijkomende geur worden adequate maatregelen getroffen. 
De in de Wet milieubeheer opgenomen luchtkwaliteitsgrenswaarden gelden overal behalve op de 
arbeidsplaats. Bij onze toetsing hebben wij daar rekening mee gehouden en geconstateerd dat kan 
worden voldaan aan de gestelde luchtkwaliteitsgrenswaarden. 
Indien ten aanzien van de emissie en immissie van stoffen aan de voor die stoffen gestelde normering 
kan worden voldaan, waarbij rekening is gehouden met eventueel optredende cumulatie, is er geen 
reden aan te nemen dat er voor de gezondheid schadelijke situaties ontstaan. 
Deze bedenking verklaren wij daarom ongegrond. 
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24.4 
Mobiele puinbrekers 
De wet schrijft voor dat een mobiele puinbreker naar de werken moet worden vervoerd en dat er geen 
afvalstoffen van andere bestemmingen mogen worden aangegevoerd. Dit alles van tijdelijke aard. 
Bij de asfaltcentrale van Heijmans wordt gebruikgemaakt van een mobiele puinbreker en worden ook 
afvalstoffen vanuit de inrichting aangevoerd. Ook zou dit niet van tijdelijke aard zijn. 
Daarnaast wordt voorgesteld om de puinbreker inpandig op te stellen. Dit zou de omgeving bescher-
men tegen fijnstof en geluidsoverlast. 
Reactie provincie Drenthe 
De vergunning wordt aangevraagd voor het breken van van buiten de inrichting afkomstig asfaltgranu-
laat. Bedoelde wetgeving (naar wij aannemen het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval) is daar-
om niet van toepassing. Het inpandig opstellen van een breker beschouwen wij niet als BBT, met de 
aangevraagde werkwijze kan aan de geldende normering voor geluid en fijn stof worden voldaan. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
24.5 
Vastleggen grondstoffen 
In de vergunning moet worden vastgelegd welke grondstoffen worden toegepast en daarnaast dient er 
een verbod te komen voor de overige stoffen. Ook zou er een verbod moeten worden opgenomen op 
het gebruik van vliegas en bodemas. 
Reactie provincie Drenthe 
In de vergunningaanvraag is beschreven welke grondstoffen zullen worden toegepast en daarop 
wordt een vergunning verleend. Andere grondstoffen mogen niet zonder meer worden toegepast an-
ders dan dat daar een vergunning voor wordt aangevraagd. Voor het toepassen van de aangevraagde 
grondstoffen hebben wij geoordeeld dat de gevolgen voor het milieu dusdanig zijn dat hiervoor een 
vergunning kan worden verleend. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
24.6 
PAK’s en fijnstof en geluid 
PAK’s, fijnstof en geluid zijn zeer schadelijk voor de mens, vooral wanneer men hier 24 uur per dag 
aan wordt blootgesteld. Voordat de vergunning wordt verleend, zou er eerst onderzoek moeten wor-
den gedaan naar de mogelijke gezondheidsrisico’s. 
Reactie provincie Drenthe 
Door het RIVM is een onderzoek "Beoordeling van de potentiële gezondheidsrisico’s voor de omge-
ving door de emissies van een geplande asfaltcentrale in Meppel" uitgevoerd. 
Dit naar aanleiding van de grote ongerustheid die heerste onder de bevolking van Meppel. Tijdens de 
voorlichtingsavond op 6 april 2005 zijn de resultaten van het onderzoek aan de bevolking gepresen-
teerd. 
De conclusie van het onderzoek was dat de bijdrage van de asfaltcentrale aan de concentraties van 
stoffen en fijnstof in de lucht nauwelijks leidt tot een significante verhoging van de normaal voorko-
mende concentraties in de lucht. 
Wij zijn van mening dat dit onderzoek, uitgevoerd door het RIVM, nog van toepassing is op de onder-
havige situatie en zien daarom geen reden om de gezondheidsrisico’s opnieuw te gaan onderzoeken. 
Deze bedenking verklaren wij dan ook ongegrond. 
 
 


