
 
  

Vragenformulier voor raadsleden 

  

Toelichting  

U kunt bij u opkomende vragen op verschillende manieren kenbaar maken en beantwoord krijgen:  

- door tussenkomst van de griffie (griffie@coevorden.nl) aan de ambtelijke organisatie  

-rechtstreeks mondeling/mail bij de portefeuillehouder  

-door tussenkomst van de griffie: in dit geval graag door middel van dit vragenformulier, dit versnelt de 

beantwoording. Adressering griffie@coevorden.nl  

  

Aan de griffie,   

  

Naam raadslid        :       Jerry Stoker mede namens Erik Bonkes (VVD) 

Fractie                      :       PAC 

Datum                      :       23.6.2019 

Onderwerp              :       informatie Wethouder 

tijdens raadsvergadering 18 juni 2019 

Portefeuillehouder  :     J. Huizing 

  

  

Ik wil op de volgende wijze een vraag stellen:  

  

 vragenuurtje  d.d.                 

beleidsmatige vraag t.b.v. behandeling onderwerp  d.d.      

informatieve vraag aan portefeuillehouder niet bestemd voor een vergadering  

informatieve vraag aan de ambtelijke organisatie niet bestemd voor een vergadering  

 Vraag ten behoeve van verduidelijking 

  

Aanleiding: 

In genoemde vergadering heb ik een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt waarop 

de wethouder als volgt heeft gereageerd: 
“De provincie vanuit de toezichthoudende rol juist heel erg kijkt naar niet alleen wat zegt het 

bedrijf maar ook kan dat worden aangetoond, kan dat worden hard gemaakt.  

En voor wat betreft de samenstelling van wat nu naar buiten is gekomen daar zijn metingen 

uitgevoerd. Daar uit is de conclusie – en wat er precies in zat, dat moet ik u schuldig blijven. 

We hopen dat dat juist in die brief goed wordt aan gegeven. Maar de eerste conclusie is wel, 

ze zeggen altijd zo mooi, geen gevaar voor de volksgezondheid daarbij is. Dus daar uit mag 

je afleiden dat er niet te hoge concentraties van wat dan ook leidt”. De details zullen zo snel 

mogelijk gedeeld worden met u”. 
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Ik heb daarbij een aantal aanvullende vragen welke ik graag per omgaande beantwoord zou 

willen zien: 

1. Zijn de door u genoemde metingen door de Provincie of door het bedrijf uitgevoerd? 

De metingen zijn door het bedrijf uitgevoerd op eigen terrein. 

2. Als het metingen van het bedrijf zelf betreft bent u dan niet met ons van mening dat 

dit beter door een onafhankelijke partij zou zijn gedaan om? 

Het bedrijf is verantwoordelijk en houdt indicatieve metingen om er zeker van te zijn 

dat er, ook voor het personeel, een veilige situatie is. Daarom wordt continu op en 

rond de installatie gemeten om eventuele nieuwe bronnen direct te kunnen 

detecteren. 

3. Als de metingen door het bedrijf zelf zijn gedaan heeft u al en reactie gekregen op de 

samenstelling van ‘wat er nu naar buiten is gekomen’? 

Een reactie op de samenstelling heeft de provincie (nog) niet gekregen. BEC geeft aan 

dat H2S stankklachten kan veroorzaken in de omgeving. Het bedrijf gebruikt meters 

voor H2S. Medewerkers zijn voorzien van een Gas-Alertmeter die elke (onveilige) 

overschrijding van H2S, CO, O2, en LEL (explosiegevaar) aangeeft. Signaleert de meter 

een H2S overschrijding van méér dan 1,6 ppm, dan moeten de medewerkers de 

werkplek verlaten. De desbetreffende plek wordt niet eerder vrijgegeven voordat de 

metingen aangeven dat de situatie weer veilig is. Deze situatie heeft zich niet 

voorgedaan. 

4. Indien dit niet het geval is kunt dan aangeven wanneer u denkt deze te ontvangen? 

 De bevoegdheid ligt bij de provincie die vanuit haar toezichthoudende rol intensief 

contact heeft met BEC. Zie ook het antwoord onder 3. 

5. Als de metingen door de provincie zijn gedaan (dit is niet het geval ) heeft u al een 

reactie gekregen op de samenstelling van ‘wat er nu naar buiten is gekomen’? 

6. Indien dit niet het geval is kunt dan aangeven wanneer u denkt deze te ontvangen? 

7. Op grond waarvan heeft u tijdens het raadsoverleg de conclusie getrokken dat er 

geen gevaar voor de volksgezondheid is geweest en u tezelfdertijd niet wist wat de 

samenstelling was van ‘wat nu naar buiten is gekomen’. 

Een conclusie is niet getrokken. Er is enkel gerefereerd aan bespreekpunten tijdens 

het gesprek tussen de provincie, de gemeente en BEC. 

8. Heeft u vorenstaande conclusie op basis van de informatie van de Provincie getrokken 

of basis van wat BEC heeft aangegeven? 

Zie hiervoor het antwoord bij vraag 7.  

 

U heeft aangegeven dat BEC een brief naar omwonenden zou sturen, als omwonende heb 

ik een dergelijke brief gehad, gedateerd 21 juni 2019. 

9. Bent u bekend met de inhoud van deze brief? 

Wij zijn bekend met de inhoud van de brief. De informatie uit de brief hebben wij 

tevens verstrekt aan het KCC voor de beantwoording van vragen en is gebruikt om de 

bedrijven in de gemeente te informeren. 

10. Kunt u aangeven wat BEC bedoelt met ‘dat er verschillende verhalen rond gaan’? 

BEC geeft aan vanuit diverse bronnen te vernemen dat  uiteenlopende verhalen rond 

gaan zoals de vrees voor gevaar voor de gezondheid. 

 



BEC geeft aan regelmatig te meten.  

11. Is u bekend volgens welke methode, op welke wijze en hoe vaak er gemeten wordt? 

Kunt u ook aangeven wat er gemeten wordt? 

Zie hiervoor het antwoord onder 3. 

 

BEC geeft voorts aan dat de gemeten resultaten er geen sprake is van een verontrustende 

situatie en dat er nimmer gevaar voor de volksgezondheid is geweest. 

12. Omdat er in de brief verder geen details worden gegeven is de vraag waarop dit is 

gebaseerd?  

Zie hiervoor het antwoord onder 3. 

13. Zijn de meetgegevens overlegd aan de provincie?  

 -- 

14. Zijn deze ook al beoordeelt?  

-- 

15. Zijn de details hiervan bij u bekend? 

-- 

16. Als dat zo dan willen we graag op korte termijn door u geïnformeerd worden, kunt u 

dat toezeggen? 

-- 

17. Als er geen gegevens overlegd op grond waarvan moeten we hetgeen BEC aangeeft 

voor waar aannemen? 

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid voor leefomgeving en personeel. 

Daarnaast houdt de provincie toezicht op de verleende vergunning. De provincie 

houdt ons hierbij goed aangehaakt. Zie ook  het gestelde onder punt 3. 

18. Als er geen gegevens overlegd zijn wat gaat u dan doen om de gegevens alsnog boven 

tafel te krijgen? 

Deze bevoegdheid ligt bij de provincie. Zie verder het antwoord onder 17. 

 

 

 

 


