
DEURNE 
 
Over bedrijventerrein KRANENMORTEL 
 
Vragen aan omgevingsdienst ODZOB 
 
Hoeveel geurklachten zijn gemeld over het bedrijventerrein Kranenmortel in de gemeente Deurne.  

Categorie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ik ruik ... 0 3 10 6 6 23 62 

 
Hoeveel van deze klachten konden herleid worden tot een specifiek bedrijf?  
Categorie Vermoedelijke veroorzaker 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ik ruik ... Attero Zuid BV, lokatie Deurne ( 480 ) 0 1 7 1 2 4 10 

Ik ruik ... Biemans 0 0 0 1 0 0 0 

Ik ruik ... Goodlife foods deurne 0 0 0 0 0 0 0 

Ik ruik ... M. BIEMANS RECYCLING B.V. 0 0 1 2 2 1 7 

Ik ruik ... M. BIEMANS TRANSPORT B.V. 0 1 0 1 1 0 1 

Ik ruik ... Mar Seafood Processing B.V. 0 0 0 0 0 16 38 

Ik ruik ... Mest solutions B.V. 0 0 2 0 0 0 0 

Ik ruik ... Milieustraat Deurne ( 33845 ) 0 1 0 0 1 2 6 

Ik ruik ... onbekend 0 0 0 1 0 0 0 

Ik ruik ... RESTAURANT ZAAL DE REIZENDE MAN 0 0 0 0 0 0 0 

Ik ruik ... TRAILNED B.V. 0 0 0 0 0 0 0 

 
Hoe vaak is er naar aanleiding van een klacht een overtreding geconstateerd? Hoe vaak is er 
gehandhaafd? 
Deze informatie is niet voorhanden.  
 
Hoe vaak zijn (reguliere) controles uitgevoerd bij bedrijven op het terrein Kranenmortel? 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Aantal controles: 1 12 21 8 15 15 13 15 
Aantal hercontroles: 0 0 2 5 5 5 1 7 
Aantal overtredingen 0 0 7 4 8 9 8 5 

 
Hoeveel van deze (reguliere) controles waren aangekondigd, hoeveel onaangekondigd?  
In principe worden controles onaangekondigd uitgevoerd. In de jaren dat corona aan de orde was is 
hiervan om die reden afgeweken.  
 
Over ATTERO 
 
Vragen aan Attero over geurklachten 



 
We vragen de woordvoerder of we een gesprek kunnen hebben over geurklachten, nadat we van 
omwonenden Anita Maassen hebben begrepen dat er in de wijk veel overlast is van Attero. De 
woordvoerder reageert via whatsapp: 
 
Wij worden nu als voorbeeld gesteld voor een probleem dat mevrouw Maassenervaart, maar waar 
wij volgens mij geen boosdoener zijn. Als wij geur veroorzaken dan horen we dat graag van 
omwonenden en doen we daar wat aan. Mevr. Maassen wil dat niet. Wij hebben haar uitgenodigd 
voor een gesprek (voordat Zembla in beeld was). Zij antwoordde per mail: "We gaan ervanuit dat u 
als bedrijf niets te verwijten valt en dat u zich aan de regels die de politiek heeft opgesteld houdt. We 
hebben bezwaar tegen de politieke besluiten van de gemeente en de provincie. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de gezondheid en de leefbaarheid van haar burgers. Zij maken wetten en 
regels en kunnen die ook veranderen. We richten ons uitsluitend op de politiek." Het heeft dan niet 
zoveel zin om mee te gaan in alle sentimenten en dit op TV verkeerd uit te vergroten. Wij houden 
ons graag bij de feiten en zullen dit schriftelijk verklaren. Punt. 
  
Als je in een heel jaar 2 geurklachten krijgt die herleidbaar zijn naar onze compostering dan lijkt het 
er niet op dat honderden mensen dagelijks last van ons hebben maar er meer op 
dat mevrouw Maassenheel succesvol is geweest om een buurt mee te krijgen die tegen een 
industrieterrein in de buurt van een woonwijk is en nu onze vergunningsaanvraag als aanleiding pakt 
om hier een punt over te maken. Wij willen graag in verbinding blijven met de omwonenden en dat 
werkt met een gesprek en niet via een TV-programma. 
 
Vragen per e-mail aan Attero over bedrijfsvoering en geurklachten en vergunning 
 
Kunt u precies uiteen zetten welke afvalstromen Attero composteert op de locatie Deurne? 
Deurne verwerkt voornamelijk GFT , circa 90 %, en circa 10 % organische afvalstromen vergelijkbaar 
aan GFT. 
 
Gaat het alleen om gft van particulieren of is er ook bedrijfsafval bij?  
Circa  10 % van het organisch afval is bedrijfsafval, rest is van particulieren. 
 
Zo ja, om wat voor soort bedrijfsafval gaat het dan precies? En wat is de verhouding tussen 
particulier gft en overige afvalstromen op de locatie Deurne? 
Het gaat om bedrijfsafval welke qua samenstelling tot de procesvoering alsook qua samenstelling tot 
het eindproduct compost dezelfde karakteristieken vertoont. 
 
Kunt u een overzicht geven van de contracten die u heeft met gemeenten en overige partijen voor 
het aanbieden van gft en overige afvalstromen op de locatie Deurne? 
Klant gebonden informatie, zoals contracten,  worden niet verstrekt. 
 
Met welke gemeentes heeft u een dergelijk contract en welke hoeveelheden gft moeten deze 
gemeenten u aanleveren? 
Alle gemeente in de nabijheid van Deurne hebben een GFT contract met Attero en leveren al hun 
GFT aan in Deurne.  
 
Gaat het om onbewerkt gft, of is het materiaal bij aankomst al bewerkt, is er bijvoorbeeld al een 
vergistingsproces gaan vooraf gegaan? 
Al het GFT wordt vers aangeleverd, direct uit de inzameling van de mensen thuis.  
 



We zien dat werknemers die de composteerhal in Deurne verlaten mondmaskers dragen. Waarom 
is dat nodig?  
Attero draagt zorg voor optimale werkomstandigheden voor haar medewerkers. De 
compostinstallatie is speciaal ontworpen voor het composteren van GFT. Attero hanteert op al haar 
compostinstallaties een beleid van mondkapjes, conform branche arbo richtlijnen. 
 
Welke stoffen komen er precies vrij bij het composteringsproces? 
In essentie is het bedrijfsmatig composteren exact hetzelfde proces wat in de natuur ook plaats vindt 
bij het afbreken van organisch materiaal.  
 
Heeft Attero omwonenden geïnformeerd over de uitbreidingsplannen waarvoor in december 2021 
een vergunning is aangevraagd 
Attero heeft omwonenden niet geïnformeerd omdat Attero niet bewust was van het feit dat er 
wijken in de omgeving waren die overlast ondervonden van geur. Zie ook de verklaring op de Attero 
site. 
 
Zo ja, op welke manier? 
Zie voorgaand. 
 
Zo nee, waarom niet? 
Zie voorgaand. 
 
Zo nee, hoe verhoudt zich dat tot deze paragraaf uit het Attero jaarverslag van 2011: 
  
Contacten met omwonenden  
Attero onderhoudt regelmatig contact met de direct omwonenden van zijn locaties voor afvalverwerking. Als 
er sprake is van nieuwe ontwikkelingen, bijzondere activiteiten of een vergunningswijziging waarbij effecten 
voor de omgeving kunnen optreden, worden de omwonenden hierover tijdig geïnformeerd. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld via het organiseren van voorlichtings bijeenkomsten, het plaatsen van een advertentie of het 
gericht versturen van een nieuwsbrief. 
Zie voorgaand. 
  
In whats app contact heeft u aangegeven dat u het afgelopen jaar slechts 2 klachten heeft 
ontvangen die herleidbaar zijn tot compostering op locatie Deurne. Maar in beantwoording van 
raadsvragen van 3 feb 2022 lezen we: 
  
Bij de provincie zijn er via S@men 5 klachten in 2020 en 10 klachten in 2021 ontvangen waarbij Attero 
genoemd is als mogelijke veroorzaker. Alle klachten zijn doorgegeven aan het bedrijf.  
Er zijn in 2021 twee gegronde geurklachten via de provincie bij Attero binnen gekomen die gegrond 
aan ons toe te wijzen waren. In 2020 was er één klacht gegrond. Over de afgelopen zeven jaar zijn er 
in totaal 24 geurklachten binnen gekomen bij de provincie waarin wij in eerste instantie als mogelijke 
geuroorzaak werden bezien (waaronder de 15 die u noemt). Na onderzoek blijkt dan dat de oorzaak 
veelal elders ligt. Een buur heeft ook rechtstreeks geklaagd bij ons vorig jaar. Na aanpassingen in ons 
proces (meer beluchten) hebben wij van deze buur geen klachten meer gehad.  
 
Hoe verklaart u dit verschil? 
Wij zijn niet de veroorzaker van de andere geurklachten. 
  
Op deze kaart (https://tinyurl.com/csu6cstf) van de website Stankopdekaart.nl zijn alle Stank 
meldingen van Omgevingsdienst (donker) en Stank App (licht)sinds 15-2-2021 opgenomen, met 
commentaar van de melders. Regelmatig wordt specifiek Attero of het composteerbedrijf als bron 
genoemd. Bent u bekend met deze meldingen? 



Nee, niet bekend met deze kaart, enkel met de meldingen van de provincie 
 
Zo niet, behoort het niet tot uw taak als goede buur om hiervan op de hoogte te zijn?  
Wij richten ons op het voorkomen van geuroverlast en laten ons door de provincie informeren in het 
geval er meldingen van geuroverlast zijn. 
 
Wat is er precies veranderd bij Attero met de vergunningsaanvragen voor aanpassingen van de 
installatie in 2016 en 2018?  

• Aanpassing 2016: Aanpassing zeeflijn.  
In de composteringsfabriek staat een scheidingsinstallatie opgesteld voor de opwerking van 
compost (0-15mm) door het afscheiden van o.a. harddeel (steentjes en zo) en ijzer. De 
installatie is sinds 1994 in bedrijf zonder grootschalige revisies. De installatie is in 2016 
aangepast zodat de productie van hoogwaardigere compost (0-8 mm) en biomassa (80+) 
mogelijk werd. Voor de productie van biomassa is een kunststofafzuiging geïnstalleerd. Door 
boven het bandwerk een folie-afzuiging te installeren kunnen we de grove fractie (80+) als 
een hoogwaardigere biomassa afzetten. De afgezogen folie gaat middels een buisleiding naar 
een (uitpandig opgestelde) container. De afgezogen folies worden afgevoerd naar een 
erkend verwerker. 

• Aanpassing 2018: Plaatsen uitvalkast folieafzuiging.  
Onderdeel van de bestaande scheidingsinstallatie is de afzuiging van folie (kunststof) dat via 
een buisleiding in een container wordt verzameld. Om de folie beter in de container te 
verzamelen is een uitvalkast geplaatst. Deze uitvalkast is buiten op een ijzeren 
draagconstructie geplaatst. De container kan vervolgens telkens onder de uitvalkast 
geplaatst worden. 

  
Wellicht vraag je je af waarom we ijzer en plastic folie moeten scheiden in onze 
composteringsfabriek. Dat is zeker een goede vraag. Helaas gooien burgers allerlei dingen bij het 
groente-, fruit- en tuinafval die er niet in thuis horen. Wij halen die stoorstromen er weer uit, zodat 
we schone compost kunnen maken die onze bodem weer kan verrijken. 
 
Klopt het dat er met de nieuwe vergunning dierlijke euralcodes bij zijn gekomen? 
 Nee er zijn meerdere procedures doorlopen waarin de Euralcodes zijn uitgebreid: 

• op 10 okt 2012 is een besluit door de gemeente Deurne gepubliceerd (HZ-2012-0968) waar 
een uitbreiding van een extra in te nemen Euralcode werd gelegaliseerd. 

• op 20 maart 2014 is door de ODZOB een besluit gepubliceerd tbv het extra innemen van een 
aantal Euralcodes (34) werd gelegaliseerd. 

• In de uitbreidingsaanvraag zijn alle vergunde Euralcodes, inclusief een aantal extra 
Euralcodes opgenomen.  

  
Een deskundige is voor ons goed naar de vergunning van Attero Deurne aan het kijken. Hij stelt dat 
de vergunning niet voldoet aan een recente update van de EU Richtlijn Industriële Emissies. 
(Namelijk UITVOERINGSBESLUIT van 10 augustus 2018 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste 
beschikbare technieken) op grond van Richtlijn Industriële Emissies voor afvalbehandeling)  
Daarin staat dat de geurconcentratie van een composteerbedrijf moet vallen tussen de 200 en 
1000 ouE/m3.  
Ook in het Schone Lucht Akkoord (ook ondertekend door provincie Noord Brabant) is afgesproken 
dat provincies en gemeentes scherp vergunnen, namelijk aan de onderkant van wat volgens de 
Best Beschikbare Technieken mogelijk is. Dus richting de 200 ouE/m3. Volgens onze deskundige zal 
de geurconcentratie met de nieuwe vergunning echter uitkomen rond de 800, dus helemaal aan de 
hoge kant van de toegestane marge.waarom zit Attero niet aan de onderkant van de 
emmissierange?   



Door het plaatsen van een zure luchtwasser zal de geur, maar zeker ammoniakemissie, afnemen. 
Echter hoeveel zal nog blijken uit metingen na installatie en in bedrijf name. 
  
Onze deskundige vraagt zich af of er niet een dubbele wasser nodig is. “niet alleen zure wasser 
zoals ze nu doen, maar wellicht ook basische alkalische wasser.” Hij stelt: “als je met dierlijke feces 
gaat werken, of slib uit slachthuizen, heb je eigenlijk natte gaswassing nodig. En ook nog 2, twee 
verschillende. Ze hebben 1 natte gaswasser aangevraagd. Alleen voor ammoniak. Ze moeten ook 
nadenken: heb ik niet ook tweede nodig.” 
Graag hierop jullie reactie.  
De dierlijke Euralcodes waren opgenomen voor een vergistingsinstallatie maar deze vergunning voor 
de vergistingsinstallatie is inmiddels komen te vervallen. Attero neemt geen dierlijke feces en geen 
slib uit slachthuizen in en benut de vergunde bijbehorende dierlijke Euralcodes  dan ook niet. Een 
aanvullende gaswasser is derhalve dan ook niet nodig.  
  
Is deze installatie ooit gebruikt? Zijn de dierlijke euralcodes toen ook gebruikt? Waarom is de 
vergunning komen te vervallen? 
De vergistingsinstallatie is nooit in gebruik geweest. De dierlijke Euralcodes zijn dan ook niet gebruikt 
voor deze installatie. Attero maakt voor haar moverende redenen (strategie, circulariteit, omgeving, 
economie) de afweging waar in het bedrijf welke investeringen worden gedaan en daarbij is de 
vergister in Deurne afgevallen. 
  
Als Attero de dierlijke euralcodes niet gebruikt, waarom zijn ze dan opnieuw opgenomen in de 
aanvraag?  
Behoud van vergunde rechten en om deze niet zomaar in te leveren. Directe noodzaak is er niet 
omdat de vergister niet is gerealiseerd.  
 
Attero zou in de toekomst dus wel gebruik kunnen gaan maken van deze euralcodes?  
Klopt, maar er zijn nu geen concrete plannen. 
 
Is Attero van plan in de toekomst de dierlijke euralcodes wel te gebruiken? D 
e extra Euralcodes zijn op verzoek van Attero vergund om een breder spectrum aan stromen te 
kunnen accepteren, ook nog in de tijd dat de vergister vergund was. Er zijn nu geen plannen om de 
dierlijke euralcodes te gaan gebruiken. 
  
 
Vragen aan de omgevingsdienst ODZOB over klachten over Attero 
  
Hoeveel geurklachten zijn gedaan over afvalverwerker Attero?  

 
 
 

 
 
 

 
Deze klachten zijn gedeeld met het bedrijf. Het bedrijf heeft zelf onderzoek gedaan naar de klachten 
en vervolgens de toezichthouder geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. De Odzob 
heeft geen eenduidig beeld gekregen van de veroorzaker van de gemelde overlast; op het 
industrieterrein zijn meerdere geurrelevante bedrijven gelegen die zorgen voor cumulatie van geur.   
 
Wat is er precies uit het onderzoek gekomen? 

Categorie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ik ruik 0 1 7 2 2 4 10 



Vaak was de herkomst van de geurmeldingen onduidelijk. Omdat bij enkele meldingen aannemelijk 
was dat Attero de veroorzaker kan zijn geweest, heeft het bedrijf geprobeerd  instellingen aan de 
installaties bij te stellen en aangegeven een nieuwe zuurwasser te willen gaan plaatsen. Daarvoor is 
een vergunning aangevraagd. Deze zaken zijn bij iedere controle in 2021 en 2022 besproken met de 
toezichthouder. 
 
Hoeveel klachten van geuroverlast zijn enkel geregisterd zonder verder actie, bij hoeveel klachten 
is actie ondernomen?    
 
Resultaat afhandeling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Er worden geen extra acties ondernomen 0 0 0 0 0 0 0 

Gesloten zonder nader onderzoek 0 0 2 0 1 0 0 

Melding doorgestuurd naar andere organisatie 0 1 1 0 0 0 0 

Melding is reeds opgelost 0 0 0 0 0 0 0 

Melding na onderzoek gesloten 0 0 0 0 0 3 1 

Melding na onderzoek niet traceerbaar 0 0 2 0 0 0 0 

Melding wordt mee genomen bij eerstvolgende 
reguliere controle 0 0 1 2 0 1 8 

Niet gegrond verklaard 0 0 0 0 0 0 0 

Op korte termijn wordt extra actie uitgevoerd n.a.v. 
melding 0 0 0 0 1 0 1 

Niet ingevuld 0 0 1 0 0 1 2 

 
Nav 1 klacht in 2021 staat bij  als afhandeling vermeldt: Op korte termijn wordt extra actie 
uitgevoerd n.a.v. melding. Welke concrete actie is toen genomen? Is er toen direct onderzoek ter 
plaatse verricht om de daadwerkelijke situatie vast te stellen?  Wat is er precies mee gebeurd? 
De klacht is onderzocht door de bedrijfsleider van Attero  die op 06-08-2021 aangaf: De mestgeur 
ruik ik ook zeer regelmatig dus ik weet ook niet of wij de enige zijn die vanmorgen de oorzaak waren 
van de overlast. De installatie is door Attero geïnspecteerd en e.e.a. is opnieuw afgesteld. 
 
Zijn er naar aanleiding van een klacht overtredingen geconstateerd bij Attero? Zo ja, hoe is er 
gehandhaafd? 
Nee  
 
Hoe vaak zijn (reguliere) controles uitgevoerd bij Attero? 
18 
 
Hoeveel van deze (reguliere) controles waren aangekondigd, hoeveel onaangekondigd?  
10 controles vonden aangekondigd plaats en 8 onaangekondigd. 
 
Wat was de uitkomst van deze controles? Hoe vaak is er een overtreding geconstateerd?  



Alleen in februari 2021 werd vastgesteld dat het bedrijf in 2020 57.000 ton afvalstoffen had bewerkt 
terwijl 50.000 ton is vergund. Het bedrijf is daarop per brief medegedeeld dat dit een overtreding 
betrof. Het bedrijf overlegt echter al sinds 2018 met een vergunningverlener van de Odzob om te 
komen tot een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij o.a. een verruiming van de 
bewerking van afvalstoffen werd gemeld naar 65.000 ton per jaar. Omdat enkele onderzoeken, die 
nodig waren om tot een deugdelijke aanvraag te komen langer duurden dan verwacht, is uiteindelijk 
op 31 augustus 2020 een nieuwe aanvraag ingediend. Om die reden is handhaving op de verhoogde 
jaardoorzet in 2020 niet doorgezet. 

  
We lezen in uw beantwoording: ‘De Odzob heeft geen eenduidig beeld gekregen van de 
veroorzaker van de gemelde overlast; op het industrieterrein zijn meerdere geurrelevante 
bedrijven gelegen die zorgen voor cumulatie van geur.’  Hoe zit het met de optelsom van geur 
vanaf De Kranenmortel? Is de Kranenmortel als geheel gebonden aan een 
geurnorm/achtergrondbelasting? 
Nee 

Op welke manier wordt in toezicht en handhaving rekening gehouden met de cumulatie van 
geurhinder vanaf de Kranenmortel? 
Cumulatie van geur is geen onderdeel van toezicht. Toezicht wordt namelijk gevoerd o.b.v. per 
bedrijf verleende vergunningen, cumulatie maakt hiervan geen onderdeel uit.  
 
Aan welke geurnorm is de Kranenmortel gehouden. Waarop is dat gebaseerd (provinciale of 
gemeentelijke normen)  En welke eisen zijn opgenomen om de burger tegen cumulatie te 
beschermen?  
Het industrieterrein Kranenmortel heeft an sich geen geurnorm. Wel heeft de gemeente Deurne een 
beleidsregel industriële geur waaraan getoetst wordt in geval van vergunningverlening.   
  
Vragen aan omgevingsdienst ODZOB / provincie Noord Brabant over 
uitbreidingsvergunning Attero 
 
Waarom is in Deurne een rendement van 81 % van de wassers voldoende, terwijl bij Attero Tilburg 
86 % rendement is gemeten? Volgens onze deskundige is tot 95% rendement haalbaar, dus 
waarom niet strenger hierop geweest? 
Een geuronderzoek maakt onderdeel uit van de aanvraag. Hierin wordt de geurbelasting voor de 
omgeving inzichtelijk gemaakt: de geurbronnen, de geurbestrijdingsmaatregelen, de ligging van de 
inrichting en de geurgevoelige objecten in de omgeving. Deze geurbelasting hebben wij beoordeeld 
en geconstateerd dat het bedrijf voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en aan onze 
beleidsregels. Dus de geurbelasting staat vergunningverlening niet in de weg. Wij kunnen niet 
zomaar hogere eisen stellen dan in onze eigen beleidseisen staat, dan verlaten wij de grondslag van 
de aanvraag. 
 
Hoe vaak en wanneer is er door of in opdracht van de ODZOB geuronderzoek gedaan bij Attero? 
Wij weten (en hebben) een geurrapporten van Tauw (1 april 2020) en van SPA WNP (17 feb 2021), 
die zijn beide in opdracht van Attero, zo melden de rapporten. Heeft ODZOB daar nog een rol bij 
gespeeld? Zijn er ooit nog andere geuronderzoeken gedaan bij Attero? 
Er is geen aanleiding geweest voor het doen van eigen geuronderzoeken. Voor de 
vergunningaanvraag moet het bedrijf geuronderzoek doen en die rapporten hebben wij beoordeeld. 
Wij hebben zelf niet opnieuw geuronderzoek gedaan, maar hebben de rapporten van Attero wel 
beoordeeld. ODZOB heeft geen rol gespeeld bij de geurrapporten, maar heeft deze beoordeeld. 
 



Een deskundige is voor ons goed naar de vergunning aan het kijken en hij stelt:  
De vergunning voldoet niet aan een recente update van de EU Richtlijn Industriële Emissies. 
(Namelijk UITVOERINGSBESLUIT van 10 augustus 2018 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste 
beschikbare technieken) op grond van Richtlijn Industriële Emissies voor afvalbehandeling). Daarin 
staat dat de geurconcentratie van een composteerbedrijf moet vallen tussen de 200 en 1000 
ouE/m3.  
  
In het Schone Lucht Akkoord (ook ondertekend door provincie Noord Brabant) is afgesproken dat 
provincies en gemeentes scherp vergunnen, namelijk aan de onderkant van wat volgens de Best 
Beschikbare Technieken mogelijk is. Dus richting de 200 ouE/m3. Ook de Europese Commissie 
heeft dit recent nog bij de lidstaten aangegeven. 
Volgens onze deskundige zal de geurconcentratie met de nieuwe vergunning echter uitkomen rond 
de 800, dus helemaal aan de hoge kant van de toegestane marge. 
Zou wél zijn uitgegaan van een geurconcentratie van 200 ouE/m3, dat zou de bijbehorende 
geuremissie neerkomen op 24 miljoen odourunits per uur. Terwijl nu is vergund een emissie van 
114 odourunits per uur. 
  
Wij denken wel degelijk dat we de Best Beschikbare Technieken voldoende hebben meegenomen bij 
de vergunningaanvraag en de m.e.r.-procedure. Bij het vaststellen van de beleidsregel hebben wij de 
toepassing van de BBT nadrukkelijk betrokken (in het toetsingskader van de beleidsregel). Daaruit 
bleek dat het bedrijf de Best Beschikbare Technieken in voldoende mate heeft toegepast.  
 
Maar waarom voldoet de vergunning niet aan genoemd uitvoeringsbesluit? Dit is in strijd met het 
schone luchtakkoord en de recente kabinetsvisie. 
De vergunning voldoet wel degelijk aan het uitvoeringsbesluit. Het bevoegd gezag bepaalt bij 
vergunningverlening de beste beschikbare technieken (BBT). Voor IPPC-installaties moet het bevoegd 
gezag daarnaast rekening houden met Europese BBT-conclusies (Uitvoeringsbesluit). De aanvraag 
van Attero B.V. is getoetst aan de BBT-conclusies voor afvalbehandeling. Dit betekent dat wij 
voorschriften ten aanzien van het aspect geur moeten opnemen in de vergunning. De door Attero 
B.V. getroffen maatregelen en voorzieningen voldoen aan BBT. 
 
Volgens ODZOB heeft de provincie een ZZS inventarisatie van provinciale bedrijven in Noord 
Brabant, uitgevoerd. Is er zo’n inventarisatie gedaan van bedrijven op de Kranenmortel? Zo ja: 
kunnen we die ontvangen?  
De volgende provinciale bedrijven (vallend onder Wabo bevoegd gezag provincie) zijn gelegen op 
Kranenmortel. Metabel BV, Attero Zuid BV, Aldenzee Puinrecyling vof, Milieustraat Deurne,  
  
De provincies hebben een versnelde inventarisatie laten uitvoeren van de emissies van (p-)ZZS bij 
bedrijven vallend onder hun bevoegd gezag. Dit om een compleet beeld te hebben van alle (p-)ZZS-
emissies bij deze bedrijven. Landelijke lijn van de provincies is om afvalverwerkers vooralsnog buiten 
beschouwing te laten. Omdat de afvalstromen bij afvalverwerkers divers zijn en ook nog eens veel 
variatie vertonen wordt landelijk nog gezocht naar een sluitende en uitvoerbare methode om ook bij 
de afvalbedrijven een compleet beeld te krijgen. Zowel Attero Zuid BV, Milieustraat Deurne, Metabel 
BV als Aldenzee Puinrecycling vallen binnen deze categorie.  
  
Door de inventarisatie bij de overige provinciale bedrijven is een actueel overzicht verkregen van de 
emissies van alle (p-)ZZS naar de lucht, water en (nog beperkt) in afvalstromen door deze bedrijven. 
Om te borgen dat de wettelijk verplichte minimalisatieverplichting in de vergunning is vastgelegd zal 
voor bedrijven, die niet rechtstreeks onder het Activiteitenbesluit vallen voor hun emissies, de 
vergunning moeten worden gewijzigd. Om te voldoen aan de minimalisatieverplichting (het streven 
naar een emissie van 0 kg) dienen de betreffende bedrijven vermijdings- en reductieprogramma’s 



(V&R-programma’s) voor te leggen aan ons als bevoegd gezag. Hierin geven de bedrijven aan welke 
maatregelen mogelijk en haalbaar zijn om de emissies van (p)ZZS te minimaliseren. Wij laten de 
V&R’s beoordelen door onze omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten stemmen landelijk af om te 
borgen dat kennisdeling plaatsvindt van mogelijke maatregelen. 
  
 
Begrijpen we hieruit goed dat er dus (nog) geen inzicht is in de ZZS-emissies van Attero Zuid BV, 
Milieustraat Deurne, Metabel BV als Aldenzee Puinrecycling? 
Er is inderdaad nog geen compleet inzicht in de ZZS-emissies van deze afvalverwerkende bedrijven. 
Met name omdat afvalstromen die worden verwerkt zeer divers zijn en het complex is om te bepalen 
wat de gemiddelde ZZS-concentratie in de afvalstromen is. Er lopen nu landelijke pilots om te 
onderzoeken wat een geschikte methodiek is voor de bepaling van ZZS in afval en daaruit af te leiden 
wat de emissies zijn naar de omgeving. De inventarisatie bij provinciale bedrijven is dan ook nog niet 
klaar. 
 
  
Heeft ODZOB bij de boordeling van de vergunning bekeken of alleen zure wasser voldoet, of dat op 
basis van de vermelde euralcodes wellicht ook een basische alkalische wasser nodig is? 
  
Wij beoordelen de aangevraagde veranderingen en beslissen hierop. De aanvraag heeft betrekking 
op de toevoeging van één nieuwe Euralcode, de inname van extern afvalwater, de uitbreiding van de 
verwerkingscapaciteit, de vervanging van de waterwasser voor een zure wasser en bijplaatsing van 
enkele opslagvoorzieningen. Wij hebben in de vergunning voorschriften gesteld waaraan het bedrijf 
zich moet houden.  
  
Attero stelt dat de dierlijke euralcodes waren opgenomen voor een vergistingsinstallatie maar dat 
deze vergunning voor de vergistingsinstallatie is inmiddels komen te vervallen. Waarom is deze 
vergunning vervallen? Klopt het dat de vergunde euralcodes echter blijven gehandhaafd? Of zijn 
die met de meest recente aanvraag opnieuw door Attero aangevraagd? 
De vergunning voor de activiteit vergisten is ingetrokken, maar vergunning voor de Euralcode voor de 
afvalstroom niet. 

  
Attero stelt dat het bedrijf geen dierlijke feces en geen slib uit slachthuizen in neemt en de 
vergunde bijbehorende dierlijke Euralcodes dan ook niet benut. Maar klopt het dat Attero deze 
euralcodes wel kan gaan gebruiken in de toekomst, als ze worden opgenomen in het definitieve 
besluit? 
Ja dat klopt. 

  
Klopt het dat minder vaak geur is gemeten bij Attero dan volgens BBT 8 uit het Uitvoeringsbesluit 
zou moeten? 
Nee, BBT 8 is voor Aterro pas op 18 mei 2022 gaan gelden. In de vergunning is een voorschrift 
opgenomen dat er een geurmeting plaats dient te vinden. 
 
 
Over ALDENZEE 
Vraag aan de omgevingsdienst: 
 
Vorige week hebben wij opnames gemaakt op de Kranenmortel. Daarbij hebben we gezien en 
gefilmd dat het bij Aldzenzee tijdens transport en storten van puin enorm stuift, verder dan 2 
meter. Klopt het dan puin niet verder mag stuiven dan 2 meter? 



In artikel 3.49 en 4.84k van de Activiteitenregeling staat vervolgens dat stuifgevoelig materiaal bij op- 
en overslag en breken moet worden bevochtigd. Dit lijkt op de beelden bij Aldenzee niet het 
geval. Dat betekent dat we hierover met Aldenzee in gesprek gaan en zonodig zullen gaan 
handhaven. 
We controleren regelmatig, bij deze controles hebben we bovengenoemde situatie niet 
geconstateerd. We gaan uiteraard wel af op signalen uit de samenleving. Dat zullen we in dit geval 
ook doen. Wettelijk moet de ODZOB die zelf constateren, dan pas kunnen wij handhaven. 
 
Vraag aan Aldenzee 
Wij hebben Aldenzee diverse keren telefonisch en via e-mail benaderd. Het bedrijf gaf telkens aan 
niet te willen reageren. 
 


