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Geachte heer, mevrouw,
Er is aandacht gevraagd voor de geurhinder die veroorzaakt wordt door de
bedrijfsvoering van afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden. In 2015/2016 werden, in overleg
met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied (ODNKG), plannen ontwikkeld en
onderzoeken gedaan om deze geurhinder te verminderen. In maart 2017 informeerde
Meerlanden u in een sessie over het plan van aanpak en zegde wij toe u eind 2017 te
informeren over de voortgang.
Informatie door Meerlanden
Op 12 oktober 2017 ontving het college een brief van de directeur van de Meerlanden
waarin informatie wordt gegeven over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering
van het plan van aanpak.
'Diverse maatregelen die in het plan zijn voorgesteld zijn inmiddels uitgevoerd. Het gaat
in hoofdzaak om wijzigingen in het bedrijfslogistieke proces en om technische
aanpassingen.
In het bedrijfslogistieke proces zijn enkele inzamelroutes aangepast en zijn er
interne afspraken gemaakt (en in instructies vastgelegd) over het dagelijks
leegmaken van de huisvuiloverslagloods. Deze afspraken impliceren dat de loods
na 19.00 uur en in de weekenden leeg is.
De containers die tot voor kort werden gebruikt voor het laden en het transport
van het restafval zijn vervangen. De nieuwe containers zijn nu aan de bovenzijde
voorzien van een dichte klep en daardoor na het vullen helemaal afgesloten.
Voorheen werden hiervoor containers gebruikt die aan de bovenzijde werden
'afgenet'.
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De technische aanpassingen zijn uitgevoerd in de ontvangsthal GFT.
Enerzijds zijn de deuren aan de stortzijde en zijkant van de hal anders
afgesteld. Deze kunnen nu niet meer gelijktijdig en dus tegen elkaar
open staan.
Anderzijds is de afzuiging in de ontvangsthal aangepakt. Het
buizenstelsel in de hal is veranderd en de afzuiging zeifis verhoogd in
combinatie met het inblazen van lucht bij de stortdeuren (aan de
taludzijde). Hierdoor komt de lucht in beweging en dit verbetert de
concentratie (verminderd) van stankstoffen in de ontvangsthal. De
afgezogen lucht wordt - zoals voorheen ook al het geval was - naar
het biofilter geleid. De installatietechnische aanpassingen aan de
afzuiging zijn eind juli uitgevoerd en opgeleverd. Tijdens het verder
inregelen werden nog enkele onvolkomenheden gesignaleerd maar
die zijn inmiddels opgelost.
De eerste bevindingen met de aangepaste afzuiging in de ontvangsthal
zijn positief. De vermindering van het aantal klachten na invoering van
de maatregelen lijkt hiermee verband te houden. Het aantal is lager
dan voorgaande jaren. Ter indicatie: aantal klachten tot en met
september 2015 bedroeg 96. In dezelfde periode in 2016 zijn 100
klachten geregistreerd en in het jaar 2017 is sprake van 49 klachten.'
Aantal klachten
De Omgevingsdienst is positief over de maatregelen die Meerlanden getroffen heeft. Dat
maakt de Omgevingsdienst op uit het afgenomen aantal klachten dat bij de dienst is
binnengekomen. Het laatste halfjaar zijn er nauwelijks klachten over geurhinder binnen
gekomen bij zowel Meerlanden als de OD. In oktober werden enkele stankklachten
gemeld en navraag leerde dat dit te maken had met het feit dat er een aanzienlijke
hoeveelheid huishoudelijk- en bedrijfsafval in de huisvuiloverslagloods opgeslagen was.
Dit had te maken met stagnatie bij het bedrijf waar Meerlanden haar afval naar afvoert.
Het betrof hier uitdrukkelijk een incident.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten de maatregelen uit het plan
van aanpak ambtshalve in de vergunning te verankeren. Hierdoor kan nu beter toezicht
gehouden worden op de bedrijfsvoering van Meerlanden.
Samengevat gaat het om het volgende:
Huisvuiloverslagloods:
Achterzijde huisvuilloods moet volledig gesloten zijn
Dagelijks transport naar verwerkers
Volle trailers direct afvoeren
Volle containers afzeilen of 'klepcontainers' gebruiken
Loods leeg tussen 19.00 en 06.00 uur en in de weekenden
Volle containers nabij huisvuilloods plaatsen. Klepcontainers mogen ook elders
staan
Aantal containers maximaal 14
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Ontvangst- en menghal:
Deuren gesloten, behalve bij doorlaten voertuigen en bij storten (lossen van) GFT
Tijdens vullen en legen van de tunnels deuren open zolang noodzakelijk is
Deuren mogen niet tegenover elkaar open staan
Luchtroosters moeten borgen dat lucht er alleen in kan (en niet uit)
Vervolg
De volgende stap uit het plan van aanpak is het laten uitvoeren van geur- en
snuffelmetingen, zowel aan het biofilter als rondom de hele inrichting. Om een goed
beeld te krijgen van de effecten van de aanpassing vindt feitelijke uitvoering daarvan pas
plaats als de inregeling en besturing van alle luchtstromen geoptimaliseerd is.
Aanvankelijk waren deze metingen begin januari ingepland maar in overleg met
Meerlanden en de buurtklankbordgroep, heeft de Omgevingsdienst besloten dit uit te
stellen tot het voorjaar omdat dan sprake is van een meer representatieve situatie. Dan
start immers het GFT-seizoen (maart - mei) en is de buitentemperatuur hoger.
Wij zijn dus verheugd u te kunnen melden dat Meerlanden de geurhinder serieus en met
succes heeft aangepakt. Natuurlijk zal er altijd sprake blijven van enige geurhinder, dat is
overigens ook in de vergunning toegestaan, maar door de aanpassingen ben ik ervan
overtuigd dat dit tot een minimum beperkt kan blijven.
Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogac itend,
\
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens

John Nei
wethoud
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