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Geachte mevrouw, mijnheer ,

Op 20 januari 2012 hebben wij op een bewonersavond van de wijk- en belangenvereniging Klinkenvlier
met elkaar gesproken over de gebeurtenissen rondom de biovergister van de heer Kimmann.
Op die avond hebben wij u beloofd om binnen twee weken een brief te sturen met daarin een aantal
voorstellen over “hoe nu verder”. Daarbij zou in elk geval worden aangegeven op welke manier bewoners
betrokken zouden worden bij de aangekondigde evaluaties.
Met deze brief lossen wij deze belofte in. Daarbij beseffend dat we de termijn van twee weken hebben
overschreden. De reden daarvan is dat afgelopen vrijdag en zaterdag er wederom ontwikkelingen rondom
de vergister waren. Ook over die laatste ontwikkelingen willen wij u graag informeren. Deze brief is
afgestemd met de provincie.
In
•
•
•
•

deze brief zullen wij, naar aanleiding van de bijeenkomst, op de volgende punten ingaan:
Een korte schets van de gebeurtenissen na de bijeenkomst.
Vragen over de gezondheidsrisico’s.
Gemaakte afspraken tussen provincie en gemeente met betrekking tot de handhaving.
De geplande evaluaties en de wijze waarop de bewoners daarbij worden betrokken.

Een korte schets van de gebeurtenissen na de bijeenkomst.
Na de bewonersbijeenkomst op vrijdagavond 20 januari j.l. zijn er die nacht en zaterdagochtend
wederom klachten gemeld. Daarop is de brandweer ingeschakeld die metingen heeft verricht. Het
resultaat van de metingen liet zien dat er geen sprake was van concentraties H2S die schadelijk zouden
zijn voor de volksgezondheid. Dit neemt niet weg dat een aantal personen (waaronder hulpverleners)
tekenen van misselijkheid e.d. vertoonden.
Op basis van de klachten hebben medewerkers van provincie en gemeente op zaterdag 21 januari een
controlebezoek gebracht aan het bedrijf van de heer Kimmann om duidelijkheid te verkrijgen omtrent de
oorzaak van de problemen Duidelijk werd dat er sprake was van schuimvorming in verschillende
leidingen van de vergister waardoor ook de “fakkel’ niet functioneerde en er gas vrijkwam. De heer
Kimmann heeft van gemeente en provincie hierop volgend tot 30 januari de tijd gekregen om aan te
geven hoe de problemen zijn veroorzaakt en een plan te presenteren hoe zulke problemen in de
toekomst te voorkomen.
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Tijdens het controlebezoek op dinsdag 25 januari met een expert op het gebied van biovergisters, is
geconstateerd dat het niveau in de vergister dusdanig hoog is dat eventuele schuimvorming niet tijdig
waar te nemen is. De provincie en de gemeente hebben op basis van deze constatering dhr. Kimmann
opdracht gegeven de toevoer van te vergisten materiaal tot het minimum te beperken, om zodoende het
peil in de vergister naar beneden te krijgen. Tevens heeft dhr. Kimmann een termijn van twee weken
gekregen om digestaat af te voeren tot onder het kijkglasniveau van de vergister.
Op vrijdag 28 januari waren er wederom geurklachten, echter van een andere aard waren dan een week
eerder. Bij controle door de provincie bleek het te gaan om geur die vrijkwam bij het verladen van stoffen
op het erf van het bedrijf.
Op vrijdag 3 februari zijn weer klachten gemeld rondom geuroverlast bij het bedrijf. Tijdens controle
bleek dat, ondanks de maatregel van een week daarvoor, het peil in de vergister dermate hoog was dat
een van de vergisters “overstroomde”. Hierop is de heer Kimmann opgedragen dat hij met onmiddelijke
ingang moest stoppen met toevoer van nieuwe grondstoffen. Pas na uitdrukkelijke toestemming van de
provincie mag hij die toevoer weer opstarten. Daarnaast moest dhr. Kimman ruim 60m2 digestaat
afvoeren. Bij het afvoeren van digestaat op zaterdag 4 februari was er wederom sprake van geuroverlast.
Door de brandweer zijn opnieuw metingen verricht waarbij geen H2S is aangetoond en er geen sprake
was van een gevaarlijke situatie.
Gezondheidsrisico’s.
Tijdens de bijeenkomst is uitvoerig gesproken over eventuele gezondheidsrisico’s. Vaststaat dat H2S een
giftige stof is. Gegeven de afstand tussen vergister en woonwijk zijn de concentraties zodanig laag dat er
geen sprake is van gevaarlijke situaties. Wij baseren ons bij deze constatering op een onderzoeksrapport
van Royal Haskoning dat in opdracht van de gemeente Coevorden is uitgevoerd. De uitgevoerde
metingen op verschillende momenten in de afgelopen weken wijzen ook in die richting.
H2S heeft een lage geurdrempel. Daarom is ook bij zeer lage concentraties geur waarneembaar. De
penetrante geur kan, ook als er geen sprake is van zeer lage en niet gevaarlijke situaties, leiden tot
lichamelijke klachten.
Afspraken die tussen provincie en gemeente zijn gemaakt met betrekking tot de handhaving.
Op 27 januari j.l.is, in een gesprek tussen burgemeester Bouwmeester en gedeputeerde Brink
afgesproken dat de handhaving en vergunningverlening in goede onderlinge afstemming zal plaatsvinden.
De communicatie in de richting van bewoners is in handen van de gemeente.
Klachten van bewoners rondom geur kunnen 24 uur per dag gemeld worden bij het provinciale
klachtennummer (0592) 36 53 03. Wanneer bewoners denken dat er acuut gevaar zou kunnen zijn moet
het alarmnummer 112 worden gebeld.
Geplande evaluaties.
Op de bewonersbijeenkomst is aangegeven dat vanuit de gemeente twee evaluaties worden uitgevoerd.
De eerste evaluatie betreft de crisissituatie van 19 januari j.l.. Wij hebben hiervoor opdracht gegeven
aan de Hulpverleningsdienst Drenthe.
Voor deze evaluatie wordt nog deze week aan alle bewoners van de Klinkenvlier een vragenlijst gestuurd
met het verzoek deze in te vullen. Wanneer door bewoners gewenst, kunnen naar aanleiding van de
vragenlijst nadere gesprekken plaatsvinden. De evaluatie zal uiterlijk eind maart aan ons college worden
gepresenteerd waarna deze met u wordt besproken.
De tweede evaluatie betreft alles wat te maken heeft met de vergunningverlening en handhaving. Wij
streven er naar om die evaluatie, in samenspraak en afstemming met de provincie, eind maart af te
ronden.Op basis van de resultaten zal de vergunning voor de biovergister worden aangepast.
Communicatie.
Snelle communicatie tussen gemeente en wijk(bewoners) is erg belangrijk. Wij zullen daarom op korte
termijn contact opnemen met de Wijk- en Belangenvereniging en daar een verzoek neerleggen om een
“kerngroepje” van bewoners aan te wijzen waarmee wij, via korte lijnen en zo nodig snel, in contact
kunnen treden wanneer dat nodig is.
Ook de voortgang van een nieuwe vergunningsaanvraag kan met deze kerngroep besproken worden. In
die gesprekken kan het resultaat van de eerder genoemde interne evaluatie aan de orde komen.
Tenslotte.
Wij beseffen dat de calamiteiten van de afgelopen weken de gemoederen in uw buurt zeer bezighoudt.
Ook beseffen wij dat de informatie uit deze brief tot nieuwe vragen kan leiden.
Om zoveel mogelijk onduidelijkheden weg te nemen zullen wij daarom een bijeenkomst organiseren.
In die bijeenkomst zal er ruimte zijn om aan vertegenwoordigers van gemeente, provincie vragen te
stellen over de acties die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden met betrekking tot toezicht en
handhaving.

Voor deze bijeenkomst wordt ook de GGD uitgenodigd met de vraag om, als onpartijdige organisatie in
deze, nadere informatie te verstrekken. Daarbij ook nadrukkelijk aan de orde in hoeverre de door de
GGD geschetste risico’s redenen tot vervolgactie kunnen zijn.
Wij zullen op korte termijn met de Wijk-en Belangenvereniging contact opnemen om afspraken over
datum en plaats voor de genoemde bijeenkomst te plannen.
Wij hopen door deze brief en de afspraken over verdere communicatie de basis hebben gelegd voor een
verdere constructieve omgang met elkaar.

Hoogachtend,
burgemeester van Coevorden,

B.J. Bouwmeester

