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Geachte leden van de raad,

Op 21 februari 2022 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen Midden-
Groningen over de afwikkeling van de milieuhinderklachten van houtrook nabij Rijksweg 107 te 
Sappemeer. In deze brief reageren wij op de vragen.

Vraag 1: Wie is verantwoordelijk voor dergelijke onderzoeken? De gemeente of de 
Omgevingsdienst? Welke titel heeft de gemeente in deze?

Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag voor toezicht op de naleving van 
de milieuregels door dit soort bedrijven (de Wet milieubeheer spreekt van: inrichtingen). 
De uitvoering van veel milieutaken is ondergebracht bij de omgevingsdienst. Midden-Groningen 
heeft, zoals meer gemeenten, alle milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Groningen 
(ODG). Kortom, het college is verantwoordelijk en opdrachtgever, ODG is uitvoerder.
 

Vraag 2: Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek/ de onderzoeken en op basis van welke 
wettelijke normen/voorschriften is gemeten?  

 
Naar aanleiding van milieuhinderklachten is in eerste instantie de piketdienst (ivm. avond-
/weekenduren) ter plaatse geweest. Die trof geen houtrookhinder aan, wel een rookgeur, en stelde 
geen overtreding vast op dat moment. De opgetrommelde brandweer heeft geen schadelijke stoffen 
gemeten. En ambulancepersoneel stelde vast dat melder niets mankeerde. 
De ODG heeft uiteraard ook contact opgenomen met het bedrijf waar de rook vandaan gekomen zou 
zijn. De daaropvolgende maandag heeft de milieutoezichthouder die aan dit bedrijf gekoppeld is, 
nader onderzoek ingesteld om vast te stellen wat er misgegaan zou kunnen zijn en om herhaling te 
voorkomen. Toen bleek dat het bedrijf nieuwe (verwarmings)installaties geplaatst heeft. En die 
werken op hout en/of kool. Dat is geen vergunningsplichtige activiteit. Maar wel een verandering 
van de inrichting die gemeld moet worden door het bedrijf bij de gemeente. Daar is het bedrijf op 
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gewezen. Met de milieumelding kan de gemeente nagaan aan welke milieuregels voldaan moet 
worden. In dit geval moeten de ketels een bepaalde keuring ondergaan. ODG heeft de 
keuringsbewijzen opgevraagd.
 

Vraag 3: Indien geen wettelijke normen/voorschriften e.d. zijn overschreden welke 
mogelijkheden tot ingrijpen heeft de gemeente dan als het gaat om de gezondheid van 
aanwonenden?

 
In de landelijke milieuwetgeving zijn normen opgenomen voor bepaalde stoffen die uitgestoten 
mogen worden. Dat is te meten en daar is op te handhaven. De gemeente hanteert in deze gevallen 
de mogelijkheden die het bestuursrecht geeft. En hanteert daarbij de provinciale 
Handhavingsstrategie: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR654184#:~:text=De%20Toezicht%2D%20en%20Handhaving
sstrategie%20Wabo%20in%20de%20provincie%20Groningen%202018,het%20rechtsgevoel%20in%20de%2
0maatschappij
Let op: Dit is iets anders dan strafrecht (voor politie en OM). Doel van inzet van het bestuursrecht is 
het stoppen van overtredingen (niet het straffen). En daar hoort in de meeste gevallen de aanpak 
bij van waarschuwen – aankondiging - en waar nodig nog toepassing handhaving. Die weg is ingezet.
 

Vervolgens moet de fractie van Gemeente Belangen lezen: “De gemeente heeft gewoon lak 
aan ons”. 
Vraag 4: Op welke wijze is gecommuniceerd met aanwonenden? Gesprekken, zo ja 
afschriften, zo nee waarom niet? Schriftelijk? Zo ja, graag afschriften?  Waarom gaat het, 
ogenschijnlijk, steeds weer mis als het om gerichte communicatie gaat van de gemeente?

 
Standaard wordt er op de wijze gecommuniceerd die melder/aanvrager kiest. Daarom is in dit geval 
mondeling gecommuniceerd met de melders. Van een locatiebezoek wordt achteraf een 
schriftelijke rapportage van bevindingen gemaakt voor het milieudossier. Afhankelijk van de situatie 
is dat heel summier (steekwoorden) tot uitgebreid verslag met eventueel beeldmateriaal. Er worden 
daarvan niet standaard afschriften naar partijen gestuurd, tenzij daarover afspraken gemaakt zijn.
In dit geval zit de ‘pijn’ niet bij de communicatie maar dat gemeente niet kan doen wat melder 
wenst. De  gemeente kan niet zoals in dit soort gevallen vaak geëist wordt een bedrijf stilleggen of 
sluiten. De wettelijke bevoegdheid is er alleen bij acuut gevaarlijke situaties. En dat is bijvoorbeeld 
het door mistig/windstil weer enige tijd hinderlijk blijven hangen van rook niet. In dit geval worden 
de ketels handgestookt. Wat betekent dat ze niet heel constant een goede (rookhindervrije) 
uitstoot hebben, maar af en toe een kortdurende mogelijk hinderlijke rookuitstoot hebben na 
bijvullen. Deze hinder is door een ‘vangnetregeling’ uit het milieurecht niet toegelaten, vandaar 
dat de toezichthouder aantoonbaar actie vraagt van het bedrijf om herhaling te voorkomen. Soms is 
dat een beetje een zoektocht naar een proportionele maar effectieve aanpak. De toezichthouders 
proberen dat altijd goed uit te leggen, maar geduld hebben is dan voor de melder lastig.
 
Het toezicht, zowel op gebied van milieu als van bouw, heeft volstrekt geen capaciteit (mensuren) 
om alle eventuele betrokkenen over elke stap in een toezichtzaak tot in detail te informeren. Dat 
gebeurt dus ook nooit. Het is per geval zoeken naar een zinvol niveau. Meer inzet op de ene zaak 
betekent automatisch dat meer andere zaken blijven liggen. Er wordt daarom risicogestuurd 
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gewerkt. Dat wil zeggen, de ODG doet wat er echt moet, en de rest blijft liggen. Vergelijk het met 
de politie: iedereen weet dat er op veel plekken te hard gereden wordt, maar door gerichte 
controles worden de ergste situaties aangepakt en de ergste ongevallen voorkomen. En dat 
betekent soms lastige keuzes, maar liever een controle op een bekende plek van aanrijdingen om 
levens te redden dan controleren in een straat die relatief veilig is en heel hard moppert.
 

Er zouden afspraken met de tuinder gemaakt zijn.
Vraag 5: Welke (sluitende) afspraken zijn er gemaakt met betrokken tuinder om overlast te 
voorkomen? Hoe worden aanwonenden hierbij betrokken?

 
De hindermelding is in dit geval het begin van onderzoek en oplossing van de hinder en eventuele 
overtredingen geweest. Dat traject loopt nog, een normale gang van zaken. Afhankelijk van de aard 
van een bedrijf en zijn naleefgedrag worden periodieke controles bij bedrijven uitgevoerd door de 
ODG. Door de enorme hoeveelheid regels, met uitzonderingen, wijzigingen en voortdurende groei 
en verandering van bedrijven is het zelden dat er niet een verbeterpunt komt uit milieucontroles. 
Wat we graag zien, en in de meeste gevallen ook zo blijkt, is een meewerkende houding bij 
bedrijven om te leren en gebreken op te lossen. Ook in dit geval zijn de mogelijke overtredingen 
gering en zien we een meewerkend bedrijf. In dat kader zijn er voor deze hindersituatie 
stookafspraken gemaakt tussen bedrijf en ODG, bijvoorbeeld over het afzien van stoken bij 
bepaalde weersomstandigheden en over het stoppen van de bijmenging van bruinkool. De melder is 
door de toezichthouder over de afspraken geïnformeerd.
Als daarmee de hinder is weggenomen en bij hercontrole blijkt dat er geen overtredingen (meer) 
zijn, dan is de inzet van handhaving niet nodig.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


