WOB verzoek Bio Massa Centrale Meppel februari 2021
Bevoegd gezag

Gemeente Meppel

Gemeente Meppel

Type klacht

Geluid

Geluid

Zaaknummer

Z2020-00006049

Z2020-00009828

Meld datum

najaar 2019 en zomer
2020

9-11-2020

controles en toezichtsacties RUD Drenthe

Klacht over geluidsoverklast van de biomassacentrale.

In overleg tussen de klager en
is de afspraak gemaakt dat als er weer overlast wordt veroorzaakt er een meting
wordt uitgevoerd. Naar aanleiding van herhaling van de geluidsklacht is door de RUD in augustus 2020 een geluidsmeting gedaan
waarbij een overschrijding is gemeten van 10dB. Deze 10dB overschrijding kwam mede doordat het een tonaal geluid is wat een
+5dB geeft.

Klacht over geluidsoverlast van de koelinstallatie.

Vanuit de RUD is er gebeld met de beheerder CroonWolterDros (CWD) en daar was geen storing bekend. In het systeeem was wel
te zien dat een inpandige pomp van het warmte systeem was uitgevallen waarna de pomp van de koeling (uitpandig) deze taak
had overgenomen. Dat werd niet gezien als een ongewoon voorval en is derhalve ook niet gemeld, terwijl dat wel had gemoeten.
De RUD heeft contact gehad met de beheerder CWD om de pomp per direct te laten stoppen. Het systeem had geen storing
aangegeven en daarom zijn er geen verdere vervolgacties ondernomen.
Op basis van deze klacht is de beheerder gebeld en die heeft verklaard dat door de corona beperkingen de leverancier veel extra
tijd kwijt was en dat probeerde in etehalen door vroeg te leveren en daarbij nooit heeft stilgestaan dat het vullen van de silo's met

In het begin van de corona tijd (voorjaar 2020) zijn er ook geluidsklachten binnen gekomen over het vullen van de silo's

geen zaak

Gemeente Meppel

Geluid

aangemaakt

Gemeente Meppel
Gemeente Meppel

Lucht

Z2019-00011766
Z2020-00005804

Lucht

27-mrt-20

28-11-2019
8-5-2020

met houtpallets. Het geluid en het tijdstip was de grote struikelpunt.

Klacht over stankoverlast in de wijk Nieuweveense Landen afkomstig van de Biomassacen rale.

houtpallets geluidsoverlast veroorzaakt. Dit was eenmalig. De beheerder CWD heeft de leverancier Sweco daarop aangesproken
dat de pallets voor 18.00 uur geleverd moeten zijn.
De RUD heeft contact opgenomen met de beheerder CWD en die zagen geen onregelmatigheden in het systeem wat zij op afstand
hebben uitgelezen. Een andere klager heeft beeldmateriaal gestuurd en dat is doorgestuurd naar de beheerder. Naar aanleiding
van deze klachten is er een software probleem geconstateerd waarna de leverancier va de branders nieuwe software heeft
geinstalleerd.

Klacht over sinds een paar maanden overlast van een brandlucht in huis.
De RUD heeft contact gehad met CWD om de installatie per direct te laten stilleggen om te achterhalen waar de storing vandaan

Gemeente Meppel

Lucht

Z2020-00009457

Gemeente Meppel
Gemeente Meppel

Lucht
Lucht

Z2021-001751
Z2021-001753

Gemeente Meppel

Lucht

Z2021-001754

Rookoverlast als gevolg van een onvolledige verbranding van hout.

komt. Dit was een ongewoon voorval dat niet is gemeld bij de RUD. Op 10 december 2020 is een handhavingstraject opgestart
door middel van een VLOD ivm het niet melden van een ongewoon voorval.

datum klacht onbekend
30-12-2020

Klacht over zwarte rook uit de pijp van de biomassacentrale.

Klacht is geregistreerd door toezichthouder.

Klacht over zwarte rook uit de pijp van de biomassacentrale en de rook slaat deels neer in de wijk.

Klacht is geregistreerd door toezichthouder.

datum klacht onbekend

Klacht over zwarte rook uit de pijp van de biomassacentrale en de rook slaat deels neer in de wijk.

Klacht is geregistreerd door toezichthouder.

14-10-2020

