
 

 

T
h
e
m

a
 t
e
c
h
n
s
ic

h
 s

to
f 

e
n
 g

e
u
r 

 1
 

5.3 Thema technisch stof- en geur 

 

1. Hoe is het met de veiligheid als ze bezig zijn met het wegblazen van stof 

d.m.v. perslucht? Dit is het gevaarlijkste systeem wat er bestaat, explosie 

gevaar zeer groot, is al eens gebeurd.  

Perslucht mag niet worden gebruikt voor het wegblazen van stof. Hier wordt streng op 

gehandhaafd. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna SCW) heeft 

bij Van Gorp controles uitgevoerd over de veiligheid bij stofexplosies. Zij handhaven ook 

dit aspect. Wij sluiten met vergunningverlening hierbij aan door de frequentie van het 

schoonmaken van de fabriek met betrekking tot gevaarlijke stofophoping op te voeren 

tot dagelijks in plaats van regelmatig, zoals nu in de milieuvergunning staat. Indien Van 

Gorp er voor zorgt dat machines en apparaten stofdicht zijn, kan de frequentie van 

schoonmaken eventueel omlaag.     

 

2. Hoe wordt de overlast van stof en geur gemeten?                                                           

Overlast meet je niet maar constateer je. Bij stof heb je twee mogelijkheden nl. 

stofemissie vanuit een bron en diffuse stofemissie. Bij stofemissie vanuit een bron kijk je 

naar de emissiebeperkende voorzieningen, of deze goed functioneren. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om doekenfilters. Bij goed functioneren zou er aan de norm voldaan moeten 

worden. De norm staat in het Activiteitenbesluit. Bij diffuse stofemissie gaat het om 

maatregelen die door het bedrijf moeten worden uitgevoerd, zoals schoonhouden, 

wassen, valhoogte beperken e.d. Hier gaat het om gedragingen en werkwijzen waarop 

gecontroleerd kan worden. Ook deze maatregelen staan in het Activiteitenbesluit.                                                                                                                      

Bij geur dient vastgesteld te worden of er sprake is van een klachtenpatroon en of de 

klacht gegrond is of niet. Wanneer dit het geval is,  dient er onderzoek te worden gedaan  

naar eventuele oorzaken en te nemen maatregelen. De RUD zal dit dan toetsen. 

 

3. Stof: Ondanks dat er al veel tegen het stof gedaan is  

Stortput 

Auto’s die gaan en komen. Ramen zemen onzinnig. 

Rieten daken worden extra aangetast door het veevoer. 

Algemene voorschriften ter voorkoming van stofhinder zijn in het Activiteitenbesluit 

opgenomen. Deze gelden ook voor Van Gorp. Er mag geen zichtbare stofhinder zijn 

buiten de inrichting. De stortput is voorzien van flappen die stofvorming naar buiten 

moet tegengaan. Deze flappen dienen intact te zijn. Het is gebleken dat ze niet goed 

functioneren vanwege slijtage. Door Van Gorp is de helft reeds vervangen, de andere 

helft dient ook vervangen te worden. Wij zullen hier op toezien. Het zou kunnen dat 

auto’s (vrachtwagens) die gaan nog niet voldoende schoongemaakt en ontdaan zijn 

van stof. In de huidige vergunning is opgenomen dat het stof van de vrachtwagens 

niet met perslucht mag worden afgeblazen. Wij zullen hier op toezien en zo nodig 

aanvullende maatregelen gaan voorschrijven. De aantasting van rieten daken en/of 

dat ramen extra moeten worden gezeemd zijn geen onderwerpen van toetsing in 

deze procedure. 


