
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 21-02-2022 

 

 

Onderwerp: Overlast stoken met bruinkool en hout.  

 

 

Toelichting:  

Via de media (RTV Noord) vernemen wij dat een tuinder in Sappemeer is overgeschakeld op hout en 
bruinkool. Gevolg: omwonenden in de stank. De fractie van Gemeente Belangen kan zich voorstellen 
dat men overschakelt op andere brandstoffen om hun huis/ kas te verwarmen. Gelet op de torenhoge 
gasprijzen kijken ondernemers en bewoners naar alternatieven. Of het stoken met bruinkool en hout 
dan de juiste oplossing is nog de vraag. Zeker als de naaste buren daar last van krijgen. Niet alleen de 
geur maar ook lichamelijke klachten. Kinderen hebben zelfs ergens anders moeten slapen. Meer 
bewoners in de straat ervaren overlast. In de ogen van aanwonenden doet de gemeente Midden-
Groningen niets en communiceert zij niet of nauwelijks.   

 

De Omgevingsdienst Groningen heeft een aantal keren gecontroleerd op mogelijke schadelijke stoffen 
maar er werden geen schadelijke waardes aangetroffen. De controles zouden uitgevoerd zijn op het 
moment dat er nauwelijks sprake was van overlast. 

 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht het volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

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

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

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? 

 

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? 

 

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? 

 



 

Namens de fractie van GemeenteBelangen, 

 
Jan Velthuis  

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

