
 
  
  

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  

Fractie                      :       PAC  

Datum                      :       26.2.2021 

Onderwerp              :       vragen n.a.v mail dhr. 

Bos agendapunt 6.B.2 m.b.t. Duitse 

Vuilverbander 

Portefeuillehouder  :    J. Huizing 

  

  

Ik wil op de volgende wijze een vraag stellen:  

  

 vragenuurtje  d.d.                 

vragen t.b.v. behandeling onderwerp  d.d.  Ingekomen stukken commissievergadering  

informatieve vraag aan portefeuillehouder niet bestemd voor een vergadering  

informatieve vraag aan de ambtelijke organisatie niet bestemd voor een vergadering  

 

Aanleiding: 
Bij de ingekomen stukken voor de cie. Vergadering 2 maart 2021 onder 6.B.2 staat een mail 
van genoemde heer Bos ter afdoening geagendeerd. 
 
In de mail uit hij zorgen over  

- toenemende gezondheidsklachten van zijn echtgenote en van hem zelf. 
- maakt daarbij melding van doordringende branderige rook van de Vuilverbrander op 

het Europark (Duitse deel). 
- Geeft aan wat daarbij opvallend is (windrichting) en  
- Vraagt zich af of er meerdere klachten zijn bij andere inwoners. 

 

  

  

  

  

mailto:griffie@coevorden.nl


Na een telefonisch contact met de heer Bos heeft de fractie van het PAC een aantal vragen die 
we u graag willen meegeven. 
 
 

1. Is het u bekend hoe, op welke wijze en hoe vaak de luchtkwaliteit, uitstoot fijnstof etc. 
door de Duitse overheid worden gecontroleerd?  

2. Worden deze gegevens vanwege het gezamenlijke grens overstijgende 
industrieterrein ook, op voorhand,  gedeeld met de gemeente of met het 
uitvoeringsorgaan RUD? 
Als bovenstaande niet het geval is kunt u dan inzicht krijgen in de gegevens en bent u 
ook bereid deze te laten onderzoeken door ter zake deskundigen, bijvoorbeeld de 
RUD? En de uitkomsten met uw raad te delen. 

3. Is het u bekend of er meer en/of een toename van (luchtweg) en of andere klachten 
onder inwoners van Coevorden zijn die mogelijk verband houden met de activiteiten 
van de genoemde Vuilverbrander? 

4. Zijn er vanuit het langlopende onderzoek van de RUG onder de naam Lifeline mogelijk 
gegevens op te halen? Of zijn vanuit de contacten die u met Coevorder huisartsen 
heeft genoemde signalen bekend? 
 
Op het Nederlandse deel van het Europark is BioEnergyCoevorden actief. Hier zijn bij 
de opstart ook klachten geweest van overlast. Ook bij dit bedrijf komt fijnstof vrij bij 
zowel de productie als bij de aanvoervoer over de weg van het te gebruiken materiaal.  

5. Is het u bekend of er over dit bedrijf in het afgelopen jaar klachten van overlast zijn 
geweest of meldingen van gezondheidsklachten van inwoners? Zo ja, kunt u deze 
gegevens met uw raad delen? 

6. Kunt u aangeven of en zo ja hoe vaak de RUD metingen in het gebied heeft verricht 
om de luchtkwaliteit van het Europark in het algemeen en van dit bedrijf in het 
bijzonder te meten?  

7. Is het u bekend of er meer en/of een toename van (luchtweg) en of andere klachten 
onder inwoners van Coevorden zijn die mogelijk verband houden met de activiteiten 
van de genoemde BEC? 

 


