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Inleiding
De piketdienst van de FUMO bemensen we met 15 toezichthouders. We staan dag en nacht klaar om ons in te zetten voor
allerlei meldingen. In deze presentatie zie je wat voor meldingen dat zijn en hoeveel dat zijn. Met deze presentatie krijg je
een kijkje in de keuken van onze piketdienst. Om een goed beeld te schetsen wat er zo al speelt in Friesland, is zo veel
mogelijk gebruik gemaakt van voorbeelden. Om privacy redenen zie geen namen van burgers of namen van werkzame
personen van een bedrijf.

Piketdienst milieualarmnummer FUMO:












24/7 bereikbaar
Milieupiket voor de gemeenten en de Provincie
Meldingen die gaan over inrichtingen
Klachten
Ongewone voorvallen
Lozingen
Bodemvervuiling
Branden
Natuurschade
Luchtvervuiling
Asbest
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Wettelijke verplichting
Artikel 7.4. lid 2 onder d van de BOR: Uitvoeringsorganisatie
De bestuursorganen dragen er in ieder geval zorg voor dat: (d) de organisatie van de bestuursorganen en van de
omgevingsdienst ook buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar en beschikbaar is;

Andere piketdiensten
• Zwemwaterpiket voor openbare aangewezen zwemplaatsen
• B.R.Z.O. piket, gezamenlijke piketdienst drie noordelijke omgevingsdiensten
B.R.Z.O. bedrijven in Friesland:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVEK International B.V. (Surhuisterveen) (productie boxsprings)
Bosma Transport en Opslag BV (Heerenveen) (opslag en transport van gevaarlijke stoffen)
BASF Nederland B.V. (Heerenveen) (productie watergedragen harsen en dispersies voor de drukinkt- en coatingindustrie)
Wenau Transport & Cleaning Vof (Heerenveen) (industrieel reinigingsbedrijf)
Gascentrum Noord Nederland (Grou) (Opslag gasflessen)
Zandleven Coatings BV (Leeuwarden) (verfproductie voor staalcoating)
Renewi Nederland (Drachten) (opslag en verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen)
De Waard Dieselopslag (Sneek)
Motip Dupli B.V. (Wolvega) (productie spuitbussen, verf, remreinigers etc.)
Gascompressor Station Gasunie (Aldeboarn) (Beheer transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water)
FinCo Bunker Terminal Harlingen (Harlingen) (opslag 4.100 m3 olie in silo’s)
Derustit Heerenveen (oppervlaktebehandeling van roestvaststaal)
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Aantal meldingen per jaar
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Urenbesteding
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Uren besteding

Tijdsbesteding:





In 2021 totaal 920 uren besteedt aan piket
Waarvan 241 uren buiten kantoortijd
Gemiddeld 18 uren per piketweek
Gemiddeld 20 uren per piketweek in de zomer

2018-2021 totaal aantal uren piket
1000
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2021 uren buiten kantoortijd
piketdiensten FUMO
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Uren WHVBZ buiten kantoortijd
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Meldingen per periode
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2021 meldingen per maand in relatie tot geurklachten
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2021 MELDINGEN PER DAGDEEL
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Voorbeelden nachtmeldingen 2021
00:52 uur: Meldkamer brandweer Drachten geeft aan dat er een verlaten boot in de brand gestoken is, en waarbij de
steiger ook begint te branden.
01:24 uur: Brandweer geeft de melding door: Middelbrand bij Royal Koopmans in Leeuwarden
01:36 uur: Uitslaande brand waarbij +-20.000 liter water p/minuut aan bluswater is ingezet tot +- 06.00 Dit bluswater is
ook terecht gekomen in het hemelwater riool.
02:13 uur: Zeer grote brand in het magazijn van de snoepjesfabriek te Drachten. Brandweer is net begonnen met
blussen. Assistentie ter plaatse van de brandweer door de FUMO. Veel vervuild bluswater.
06:00 uur: Meneer ervaart lichamelijke overlast van buitenaf, het lijkt wel als er een magnetrondeur opengaat. Zijn
lichaamstemperatuur gaat dan 2 graden omhoog, dit is om de 2 uur en het duurt 8 uur lang. Meneer krijgt er psychische
problemen van en geeft aan dat hij vanaf nu elke dag gaat bellen.
23:50 uur: De mechanische ventilatie bij de aardappelschuur draait met veel lawaai.
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Voorbeelden nachtmeldingen

2018-09-10 Motip Dupli: Lekkage flessen argonite

2020 Abe Lenstra stadion: in de nacht bleef de
verlichting branden

2018-02-10 Meneer is net bij de kassen geweest en er
zijn 2 kassen die teveel licht geven. Meneer eist dat er
nu iemand komt kijken. Meneer dreigt dat hij later de
ramen gaat ingooien.
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Meldingen per bevoegd gezag en per categorie
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Meldingen per bevoegd
gezag en per categorie

2021 Aantal meldingen per bevoegd gezag
Provincie Fryslân

216

Sudwest-Fryslân

88

Ooststellingwerf

58

Noardeast-Fryslân

42

De Fryske Marren

35

Waadhoeke

27

Smallingerland

24

Harlingen

23

Leeuwarden

20

BRZO

20

Weststellingwerf

18

Heerenveen

14

Tytsjerksteradiel

13

Achtkarspelen

11

Opsterland

9

Wetterskip

9
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2021 aantal meldingen per categorie
Geurklacht industrie

104

Geluidklacht industrie

89

Ongewoon voorval - indirecte lozing

76

Bedrijfsmelding

70

Ongewoon voorval

60

Geurklacht vergisters

37

Geurklacht agrarisch

34

Geluidklacht agrarisch

29

Afval

28

Brand

18

Overig

16

Natuur

13

Bodem

10

Oppervlaktewater

7

Mest uitrijden

7

Stofhinder

6

Asbest

5

Houtkachel

5

Dode vogel (vogelgriep)

4

Mestopslag

3

Luchtvervuiling

3

geluidsklacht industrie

3

Broei

2
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Klachten algemeen
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2017-2021 Klachten hele provincie
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Na een daling van vier jaar, sinds 2020 weer een stijging van het
totaal aantal klachten. Aannemelijk is de corona waardoor veel
mensen thuis zijn overdag. De daling in 2018 en 2019 komt ook
omdat in totaal minder meldingen waren binnengekomen.

2021

17/71
Klachten

2021 aantal klachten per bevoegd gezag
Provincie Fryslân

73

Sudwest-Fryslân

65

Ooststellingwerf

53

Noardeast-Fryslân

26

Weststellingwerf

17

Harlingen

14

Waadhoeke

11

Smallingerland

11

De Fryske Marren

9

Tytsjerksteradiel

7

Achtkarspelen

5

Heerenveen

5

Opsterland

4

Leeuwarden

4

Dantumadiel

2
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2021 aantal klachten per bedrijf
Jorritsma Pluimvee B.V.

26

Huhtamaki Nederland B.V.

23

Soprema

21

MC Prikkedam

14

Hemelumerhoeve

12

UCC

11

Vergister Van Oosten

11

Mts. Bergsma

11

Sonac

9

Industrieterrein Drachten

5

Royal Smilde

5

De Jong St. Nicolaasga BV

4

REC Harlingen

4

Orgaworld Drachten

3

UCC

3

Vergister Schaap

3
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2021 klachten per categorie
Geurklacht industrie

105

Geluidklacht industrie

89

Geurklacht agrarisch

41

Geluidklacht agrarisch

30

Geurklacht vergisters

27

Stofhinder

6

Houtkachel

geluidsklacht industrie

5

3
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2021 klachten vergisters per bedrijf

Jorritsma Pluimvee B.V.

26

Geurklacht vergisters

Vergister Van Oosten

7

Vergister Holwerd

2

Vergister Schaap

1

Vergister Kuipers

1
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2020: Gaslekkage vergistingssilo. Waargenomen door de gasdetectiecamera van
de FUMO. Gaslekkages kunnen naast schade voor het milieu ook geuroverlast
veroorzaken.
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Geurklachten
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2021: geurklachten per bedrijf
Jorritsma Pluimvee B.V.

26

Huhtamaki Nederland B.V.

21

Soprema

16

UCC

12

Hemelumerhoeve

12

Sonac

9

Vergister Van Oosten

REC Harlingen

8

3
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Voorbeelden geurklachten:


Sinds vanochtend 7 uur ernstige stankoverlast van fa. Huhtamaki te Franeker, betreft penetrante
misselijkmakende geur.



Stankoverlast. Bedrijf Huhtamaki. Ruikt heel chemisch



Stankoverlast van Soprema. Deze fabriek werkt volgens meneer met zeer zorgwekkende stoffen.



Enorme stankoverlast van de fa. Sonac. Omschrijft de stank als lijkenlucht.



Meneer ervaart stankoverlast van UCC Coffee Benelux BV in Bolsward. Hij omschrijft het als een
rookachtige stank waardoor meneer keelpijn krijgt en misselijk wordt.



Stankoverlast van de Meubel spuiterij verderop. Alle ramen moeten dicht omdat het een erg chemische
verflucht betreft.



Uien op het land, wordt deze week nog erger!



Melding vreselijke stankoverlast van Kielgieterij. Na bedrijfsbezoek is gebleken dat de stank ergens
anders vandaan kwam.



Heeft een klacht over Grasdrogerij. Heel de buurt staat onder de rook. Het stinkt heel erg naar
aangebrande aardappels.
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Stankoverlast van de Meubel spuiterij verderop. Alle ramen moeten dicht omdat het een erg chemische
verflucht betreft.
Milieuregels (activiteitenbesluit)


Bedrijf na 2008 opgericht, dan moet de emissie van het nevelspuiten 2 meter bovendaks afgevoerd
worden als binnen 25 meter een gebouw staat. Als dat niet kan dan moeten de emissies via een
ontgeuringsinstallatie afgevoerd worden.



Er moeten filters aanwezig zijn om het stof, deeltjes en schadelijke stoffen eruit de filteren.

Uien op het land, wordt deze week nog erger!
Milieuregels


Uien vallen niet onder meststoffenwetgeving. Mag daarom niet over het land gestrooid worden

Enorme stankoverlast van de fa. Sonac. Omschrijft de stank als lijkenlucht.
Milieuregels


Gaat alle lucht wel via de ontgeuringsinstallatie? Geurvoorschriften staan in de omgevingsvergunning.
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Geluidklachten
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Over de geluidsklachten kun je zeggen dat het heel veel op zichzelf staande klachten betreft. In 2021 is over 62 bedrijven
een klacht ingediend bij het milieualarmnummer. Er waren een paar bedrijven waar meerdere klachten over zijn ingediend.
In de gevallen van Royal Smilde, Motorclub Prikkedam en Mts. Bergsma is steeds door dezelfde persoon geklaagd. Dit geeft
daarom een vertekend beeld.

2021 geluidsklachten per bedrijf
Royal Smilde Oosterwolde

16

MC Prikkedam

14

Mts. Bergsma

10

Industrieterrein Drachten

5

Soprema

4

onbekend

3

Vergister Van Oosten

3
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Voorbeelden geluidsklachten:


Klacht over Puinbrekerbedrijf Kuipers BV te Wolvega. Heeft heel erge last van het lawaai en is heel erg dit keer.
Hij werkt thuis maar kan niet eens thuiswerken zoveel lawaai.



Peinermieden, last van lawaai van het industrieterrein Drachten. Het lijkt net of ze ijzeren platen over de grond
slepen



Mevrouw hoort een bromtoon sinds vorig jaar in Dokkum rond oktober is mevrouw er bewust van geworden.



Meneer geeft aan dat de boer vanmorgen weer bezig is geweest, betreft geluidsoverlast. Meneer wordt
hierdoor \'s ochtends heel vroeg wakker.



Piepende suizende en knarsende geluiden vanaf vanochtend 10 uur.



Het gaat om machinegeluiden en 's nachts achteruitrijdende vrachtwagens en iemand met een megafoon.

FUMO
Bij geluidsklachten onderzoekt de dienstdoende piketmedewerkers eerst of het éénmalig is of juist een
aanhoudende klacht. Bij een geluidsklacht die niet vaker voorgekomen is onderzoekt de dienstdoende de oorzaak en
controleert deze of er milieuvoorschriften overtreden worden. Bij aanhoudende klachten, zoals bijvoorbeeld
overlast van een koelinstallatie, dan kan een geluidsspecialist van de FUMO een geluidmeting uitvoeren.
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2020 video: Geluidsoverlast Koopmans meel in
Leeuwarden. Fluittoon

2020 video: Vanaf het industrieterrein hoort mevrouw
een hard geluid. Klinkt als een boor of zoiets. Het
begint soms al in de ochtend om 6 uur en duurt tot
een uur of 10 \'s avonds. (Drachten);
Uit onderzoek van de piketmedewerker bleek het te
gaan om een 40 jaar oude machine die gebruikt wordt
voor het uit de bakstenen persen van water.
Laagfrequent geluid. Afstand tot de klagers: 2 km
Kijlstra Beton
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Ongewone voorvallen
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2021 ongewone voorvallen per bedrijf
Fonterra Europe Manufacturing BV

6

Douwe Egberts

6

Sonac

4

REC Harlingen

4

BASF

4

Huhtamaki Nederland B.V.

3

Friesland Campina Workum

3

Soprema

3

Vergister Holwerd

2
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Voorbeelden van ongewone voorvallen in 2021:

 Door een technisch gebrek (lekkage leiding) aan een railvoertuig/trein van vervoerder Arriva is een verontreiniging met motorolie op het
railtraject ontstaan, over een lengte van circa 600 m. Het spoor is met spoed buiten dienst genomen en dezelfde avond is gestart met de
sanering. Controle door de FUMO
 Er is een sloop auto van de buren op ons terrein gevallen bij onze in en uitgang. Dit is niet de eerste keer dat dit is gebeurd. Hierbij was op
het moment niemand in de buurt van de vallende auto maar aangezien dit onze in en uitgang op ons terrein is geeft het wel zeer
gevaarlijke situaties bij herhaling!
 Uitslaande brand waarbij +-20.000 liter water p/minuut aan bluswater is ingezet. Dit bluswater is ook terecht gekomen in het hemelwater
riool. Waarschijnlijke oorzaak is bekend, elektrische sluiting in apparatuur.
 Een felle brand heeft in de nacht van woensdag op donderdag onze overslaghal aan de Greunsweg in Leeuwarden totaal verwoest. Het
opgeslagen papier en grof huishoudelijk afval raakte in brand.
 Bij aankomst op locatie lag een behoorlijke hoeveelheid vloeistof op de bestrating. Vloeistof kwam vanuit de milieucontainer. Na controle
in de milieucontainer bleek het te gaan om IBC ruitensproeiervloeistof. Hiervan stond de pomp aan, welke de vloeistof aan het weg
pompen was uit de IBC. De behuizing van de drukschakelaar van de ruitenvloeistof is gescheurd waardoor de pomp is geactiveerd.
 Hoosbui rond 6:00 - 7:00 uur waardoor riool water niet kan verwerken. Overstort naar IJsselmeer
 Koudemiddellekkage, Centrale Vriesinstallatie 1 TB R507A 490 kg. Lekkage op externe leiding compressor. Was gescheurd. 194,5 kg R507A
koudemiddel.
 R.E.C. Betreft melding ongewoon voorval. Lekkage in de ketel.
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Video Arriva: Bij aankomst op locatie lag een behoorlijke hoeveelheid vloeistof op de bestrating. Vloeistof kwam
vanuit de milieucontainer. Na controle in de milieucontainer bleek het te gaan om IBC ruitensproeiervloeistof.
Hiervan stond de pomp aan, welke de vloeistof aan het weg pompen was uit de IBC. De behuizing van de
drukschakelaar van de ruitenvloeistof is gescheurd waardoor de pomp is geactiveerd.
Toezicht bij bodemvervuiling:
 Melden ongewoon voorval: gedaan
 Direct opruimen: gedaan
 Bodemonderzoek is nodig (activiteitenbesluit)
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Er is een sloop auto van de buren op ons terrein gevallen bij onze in en uitgang. Dit is niet de eerste
keer dat dit is gebeurd. Hierbij was op het moment niemand in de buurt van de vallende auto maar
aangezien dit onze in en uitgang op ons terrein is geeft het wel zeer gevaarlijke situaties bij
herhaling!
Toezicht:
Stapelhoogte: artikel 3.27f Activiteitenregeling
maximaal twee hoog, met een maximale hoogte van 4,5 meter, gestapeld op een daartoe aangewezen gedeelte van
de inrichting
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2021 Soprema: melding gescheurde zand transportleiding. Naast
het vrijkomen van fijn zand, heeft het ook voor geluidhinder
gezorgd omdat er druk op de leiding staat. Om 08:00 melden
bewoners geluidsoverlast van ontsnappende lucht.
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Zwaarste ongewone voorvallen van 2021:
1.

April 2021: Grote brand CCI Drachten
Bij deze brand is een grote hoeveelheid vervuild bluswater in het hemelwaterriool terecht gekomen. Het
hemelwaterriool loost op het oppervlaktewater en de bodem. Gevolg was dat de gemeente met een
kostenpost voor een vervuilde bodem kwam te zitten. Bij grote branden is het altijd de bedoeling vervuild
bluswater niet in de bodem of oppervlaktewater te laten komen.

2.

Mei 2021: Grote brand afvalverwerker Leeuwarden
Bij deze brand ontstond veel rookontwikkeling en vervuild bluswater. De rook ging richting de gevangenis die
maximaal drie uren zonder verse lucht van buitenaf kunnen.

3.

Mei 2021: Grote brand zonnepanelen loods Noardburgum
Veel deeltjes van de zonnepanelen zijn in de omgeving terecht gekomen.

4.

December 2021: Ketellekkage R.E.C.
Dit betreft een beschadiging van de ketel. Dit is de verbrandingsruimte. Het doorgaan van de verbranding kan
dan niet. Het resterende afval wordt geblust. Hierdoor ontstaat een verhoogde emissie en veel overlast voor
de omgeving (afhankelijk van de wind). In 2020 klaagden zelfs 40 mensen in twee uur over stank.

R.E.C. bluswater ketellekkage
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Brand zonnepanelen Noard Burgum 20 mei 2021
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600 zonnepanelen. Sommigen zeiden 1.500 panelen.
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Gebied waar deeltjes zijn waargenomen
In de dagen na de brand hebben 10
toezichthouders van de FUMO en de
gemeente Achtkarspelen en Dantumadiel de
meeste locaties bezocht waar deeltjes
waren terecht gekomen. We hebben
onderzocht waar de deeltjes lagen, wat voor
deeltjes het waren, of er koeien graasden en
wat de plannen van de landeigenaren
waren.
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Twee sporen:


De boer wil het vervuilde gras gebruiken als diervoer (NVWA)



De boer wil het vervuilde gras afvoeren als afval (FUMO)

Wat we nu weten
•

Gras zichtbaar vervuild met deeltjes: het is nu een afvalstof

•

Gras zichtbaar vervuild met deeltjes: NVWA geeft aan dat het niet meer geschikt is als diervoeder

•

Gebruikt de boer het gras als diervoeder? Boer zelf verantwoordelijk

•

Gras zichtbaar vervuild met deeltjes: niet geschikt voor de vergister

•

Gras zichtbaar vervuild met deeltjes: zonder droging niet geschikt om te verbranden

•

Gras zichtbaar vervuild met deeltjes: niet geschikt om te composteren

•

Gras zichtbaar vervuild met deeltjes: storten met stortontheffing is mogelijk maar kostbaar

•

Eerst naar de grasdrogerij en dan als diervoeder? Boeren zelf verantwoordelijk voor de analyses. Wel de beste oplossing.
De deeltjes waren erg poreus waardoor ze bijna na behandeling bij de grasdrogerij niet meer zichtbaar waren.
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Conclusie brand zonnepanelen
Bij een brand waarbij deeltjes zonnepanelen in het weiland terecht komen is het belangrijk om eerst een schouw te doen van de
weilanden. Wanneer bijvoorbeeld een boer in zijn weiland ziet dat er deeltjes liggen dan heeft de boer de keuze uit twee opties.
Namelijk het gras afvoeren als afvalstof of na bewerking en analyse gebruiken als diervoer. De voorkeur van de landeigenaren ligt bij
de tweede optie. Om het te gebruiken als diervoer mogen er geen zichtbare deeltjes meer inzitten. De NVWA stelt daarbij ook dat
dit voor dierenleed zorgt. Als de zichtbare deeltjes eruit zijn zal de boer in afstemming met de verzekeraar een analyse moeten
doen.
De analyseresultaten kan de boer toetsen aan de Richtlijn 2002/32/EG en op basis hiervan zelf een conclusie trekken of de boer het
wil gebruiken als diervoer. Dit is op eigen verantwoordelijkheid van de boer. Hierbij kun je specifiek kijken naar de stoffen die zich
bevinden in zonnepanelen. Ook is het belangrijk om de monstername goed uit te voeren. Het meest betrouwbaar zou zijn een
monster van het gras wanneer het is gemaaid. Verder zou een tweede monster nadat het gras door de grasdrogerij is bewerkt een
goede optie zijn. Met tenminste twee monstername momenten/locaties heb je het meest betrouwbare analyseresultaat.
Deze werkwijze waarbij de boer het gras maait en vervolgens brengt naar de grasdrogerij lijkt de beste oplossing te zijn voor
dergelijke gevallen. Op die manier kunnen landeigenaren het gras gebruiken als diervoer en ontstaat geen grote afvalstroom. De
kosten zijn dan ook beperkt. Een oplossing waar iedereen mee kan leven. Bovendien lijken de deeltjes na de brand zeer poreus.
Met deze bewerking vinden ook meerdere vermalende activiteiten plaats. Denk aan het maaien zelf, het hakselen in de graswagen
en de bewerking bij de grasdrogerij waarbij ze het grof zeven, draaien en in brok zetten. Wellicht zal de grasdrogerij de partij apart
willen verwerken.
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Ongewone voorvallen – indirecte lozingen
Lozingen door incidenten op de bedrijfsriolering of
gemeente riolering. Niet rechtstreeks op het
oppervlaktewater.
De FUMO beschikt over een team indirecte lozingen
volgens de kwaliteitscriteria. Twee toezichthouders
zijn hiertoe opgeleid, zijn NEN gecertificeerd om
monsters te nemen en beschikken over de middelen
om dit te doen. Ook werken we goed samen met
Wetterskip Fryslân.
Bedrijven moeten afwijkingen van hen vergunning
melden. Het gaat dan vaak om hogere
vervuilingseenheden (V.E) dan vergund. Dit heeft ook
invloed op de heffing van Wetterskip Fryslân
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Indirecte lozingen

Mathijs van der Poel is samen met Dieuwke de Vries een deskundige indirecte lozingen
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Indirecte lozingen

2021 meldingen ongewone voorvallen - indirecte lozingen
Huhtamaki Nederland B.V.

21

Vreugdenhil

15

Fonterra Europe Manufacturing BV

9

Ongewoon voorval - indirecte lozing

Douwe Egberts

7

A-ware Cheese Production BV

6

Friesland Campina Gerkersklooster

6

Hochwald Foods B.V.

4

Friesland Campina Workum

2

Sonac

2

Friesland Campina Leeuwarden

2

Friesland Campina Dronryp

1

LambWeston

1

Concorp Jirnsum BV

1
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Indirecte lozingen

28-7 Fonterra Heerenveen: Waswatertank overgelopen.
Deel water richting hemelwaterafvoer gestroomd.
Hemelwaterafvoer is afgedicht.

12-1 Fonterra Heerenveen: Overstroming put B
richting afvalwatertank(ruimte). Water afkomstig
van filtratie ("gefiltreerde"wei en CIP vloeistoffen
verdund <1%) dat normaal in de afvalwatertank
terecht komt
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Indirecte lozingen

Grou: Van Vuuren - Directe lozing schoonmaakwater op het oppervlaktewater. Actie voor Wetterskip Fryslân
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Indirecte lozingen

Melding van een lozing van vethoudend afvalwater in de gemeentelijke riolering. Het bleek dat er vet ophoopt in de riolering en de gemalen.
Het betreft een pindakaaskleur achtig vethoudend afvalwater. De gemeente heeft die dag de betreffende riolering laten reinigen. Het laten
reinigen van de riolering en de gemalen is kostbaar. Daarom heeft het team indirecte lozingen afvalwatermonsters genomen bij groot
voedingsmiddelenbedrijf in Heerenveen. Uit de analyses en de controles hebben we een veroorzaker kunnen vinden. De lozingen van
vethoudend afvalwater hebben we met handhaving gestopt. Het bedrijf neemt nu maatregelen om te kunnen voldoen aan de lozingsnormen.
De kosten voor het schoonmaken van het riool kan de gemeente nu verhalen op de veroorzaker. Ook kunnen we zo voorkomen dat de
gemeente nog meer kosten moet maken.

Foto’s genomen bij de veroorzaker. Norm vet in afvalwater: 300 mg/l

Dit zat in het afvalwater:
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Indirecte lozingen

Zo ziet een het gemeentelijk riool eruit na het lozen van te veel vet. Dit heeft grote invloed op de
werking van het riool. Daarom moet de gemeente het schoonmaken. Kosten voor het schoonmaken
en afvoeren van het vet: €10.000,-
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Indirecte lozingen
A-ware en Fontera

Voorbeelden indirecte lozingen A-ware en Fonterra:
 Voor de derde dag op rij een overschrijding van het effluent .
Influent Mozzarella and Cream
 Door een software bug ging er een uur lang fatty water naar het
riool. verhoging v.e naar RWZI
 Overstroming put B richting afvalwatertank(ruimte). Water
afkomstig van filtratie
 Er is een klep verwijderd voor onderhoud aan een actieve
productlijn. Hierdoor is er 5 m3 lactose (25%) verspild.
 Overschrijding vergunningseis max 60k VE’s
 Overschrijden van het weekgemiddelde van 47.000 VE’s

A-ware (kaas)
Bevoegd gezag: Provincie

Toezicht heeft resultaat:

Fonterra (melkpoeder)
Bevoegd gezag: Provincie

Naar aanleiding van het intensief toezicht uitvoeren op
indirecte lozingen en de vele incidenten die bij A-ware
plaatsvonden heeft het bedrijf iemand specifiek
aangesteld om dit proces te verbeteren. Deze persoon
heeft ervoor gezorgd dat er minder incidenten
voorkwamen en dat ze veel minder VE’s hebben geloosd.
Resultaat: besparing van €1.000.000 euro per jaar aan
heffingskosten en grondstoffen die verdwijnen.
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Indirecte lozingen

Vreugdenhil Scharsterbrug: melkpoeder (Bevoegd gezag: Provincie)

Voorbeelden indirecte lozingen Vreugdenhil:
 Slang aangesloten op de verkeerde afvoer waardoor een verdieping
hoger de melk over de vloer liep.
 Melk vloeistof lekt door HD blok heen. monstername leert dat hoge
VE's hier vandaan komen. schatting is zo'n 5200VE’s

Hochwald Bolsward: melkproducten zoals gecondenseerde, houdbare en
verse melk, kwark, verse en houdbare room, yoghurt, desserts, kaas en
melkpoeder. (Bevoegd gezag: Provincie)
Voorbeelden indirecte lozingen Hochwald:
 Lozing van omstreeks 4 ton koffiedrankje clc640. 4% suiker, 8% melk.
Weigering van een klep door kapotte sensor of luchtventiel.
 Er is enige melk naar het riool gegaan; ca 1000 liter.
 Tijdens productie van koffiemelk met indamper 2 is er een uur
koffiemelk met een vetgehalte van 8% naar het riool gegaan
 Klep ging niet open: leeghalen van pasteur na dichtbranden en
verkeerde koppeling loshalen. extra VE's ongeveer 3700VE’s,
 Werd een knop richting het riool gezet i.p.v. richting de vergisting,
daardoor zo'n 750kg geconcentreerde melk weggelopen.
 Is een tank overgelopen met wei. Rond de 500kg richting het riool.
 Door lekke klep lozing van lage pH.
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Friesland Campina Gerkesklooster
Kaasproductie

Voorbeelden indirecte lozingen
 Indamper na opstart met water ging bij product niet om naar de
opslagtanks. Geschatte hoeveelheid, n.a.v. Influent omgerekend
8.000 liter
 Weiconcentraat ongeveer 7.000 liter variërend van 4 tot 28 %
ds. weggelopen naar onze voorzuivering.
Friesland Campina Leeuwarden
 Lozing palmolie op het bedrijfsriool van ca 5.900 liter. Door
lekken van een drainklep.
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Indirecte lozingen

Van de 77 meldingen over ongewone voorvallen indirecte
lozingen zijn 13 veroorzaakt doordat een klep niet goed
staat. Door een menselijke fout of door een software fout.
Afbeelding links laat een dergelijke klep zien bij A-ware.
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Bevoegd gezag: Provincie Fryslân

Bevoegd gezag: Provincie Fryslân
34% van alle binnengekomen meldingen bij
het milieualarmnummer gingen over
provinciale inrichtingen. Enerzijds omdat ze
zelf veel meer melden zoals bedrijfsmeldingen,
anderzijds omdat dit grote bedrijven zijn en
daarmee ook een grotere invloed hebben op
de omgeving.
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Bevoegd gezag: Provincie Fryslân

2021 Meldingen per categorie (bevoegd gezag: Provincie Fryslân)
Ongewoon voorval - indirecte lozing

63

Bedrijfsmelding

44

Geurklacht industrie

37

Geurklacht vergisters

26

Ongewoon voorval

20

Natuur

12

Geluidklacht industrie
Stofhinder

8
2

Broei

1

Oppervlaktewater

1

Overig

1

Geurklacht agrarisch

1
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Bevoegd gezag: Provincie Fryslân

2021 Meldingen per provinciaal bedrijf
Huhtamaki Nederland B.V.

50

Ecopark de Wierde

27

Jorritsma Pluimvee B.V.

26

Sonac

19

REC Harlingen

18

Vreugdenhil

16

Fonterra Europe Manufacturing BV

15

A-ware Cheese Production BV

7

Friesland Campina Gerkersklooster

6

Friesland Campina Workum

5

Hochwald Foods B.V.
Van der Galien

4
2
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Hieronder een overzicht van 2017 tm 2021
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Hieronder een overzicht van 2017 tm 2021 van zeven grote provinciale bedrijven
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Bevoegd gezag: Provincie Fryslân
Ecopark de Wierde (Omrin)

Bedrijfsmeldingen:



9x afval op de bordes
6x deur defect

Bij een melding ‘afval op de bordes’ geeft Ecopark aan
dat ze niet al het afval kunnen verwerken in de
bedrijfsloodsen. Het afval leggen ze dan buiten neer op
bordes tot ze deze weer kan verwerken. Er is dus meer
afval dan ze aan kunnen. Door de corona is ook meer
huisvuil binnengekomen.
Ecopark de Wierde
Bedrijfsmelding
Geurklacht industrie
Oppervlaktewater

27
25
1
1

Bij een melding van een defecte deur geeft Ecopark aan
dat waarschijnlijk een chauffeur een overheadsdeur heeft
kapotgereden. Dit melden ze omdat dit mogelijk voor
geuroverlast kan zorgen. In de praktijk is dat niet het
geval.
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Bevoegd gezag: Provincie Fryslân

Sonac Burgum B.V.

Bedrijfsmeldingen:
Gaan over onderhoud en meldingen van werkzaamheden
Ongewone voorvallen:
 Melder geeft problemen met de afzuiging door. Er is
een motor doorgebrand, deze wordt vannacht
vervangen
 Koelwater wordt via overstort geloosd op het prinses
margrietkanaal. Normaal wordt dit verpompt naar
het kanaal. Oorzaak kapotte lagers

Sonac
Bedrijfsmelding
Geluidklacht industrie
Geurklacht industrie
Ongewoon voorval
Ongewoon voorval - indirecte lozing

19
2
2
10
4
1

Geurklachten:
 Enorme stankoverlast van de fa. Sonac. Omschrijft de
stank als lijkenlucht."
 Sinds enkele dagen (zeker al 3 dagen) hangt er een
vreselijke geur in Bergum.
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Bevoegd gezag: Provincie Fryslân

RTO installatie Sonac. Zorgt voor een geurreductie. De RTO is een naverbrander voor de lucht die afkomstig is van de bloed,
veren en haren lijn.

“Eén van de oorzaken is de afname van geurklachten afkomstig van Sonac. Reden hiervoor zijn het installeren van een RTO en
de bedrijfsvoering die intern maatregelen neemt om geurhinder te beperken”
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Bevoegd gezag: Provincie Fryslân
Huhtamaki (Franeker)

Bedrijfsmeldingen:
 Gaan over onderhoud en meldingen van
werkzaamheden
 Melding dat er een explosief is gevonden bij Huhtamaki
in het oud papier. Ze hebben de politie al
gewaarschuwd en die is onderweg. Ze konden niet
aangeven om wat voor explosief het gaat of alleen een
ontsteking.
Ongewone voorvallen – indirecte lozingen:
Lozingen afvalwater via V-schot door incidenten, fouten of
systeemfouten (Huhtamaki meldt als er meer afvalwater is
geloosd dan normaal)
Bedrijfsmelding
Geluidklacht industrie
Geurklacht industrie
Ongewoon voorval
Ongewoon voorval - indirecte lozing

3
2
21
3
21

Ongewoon voorval:
 kleine brand door kortsluiting
 brand geweest bij Huhtamaki
 Rookontwikkeling/Brandweer gebeld
Geurklachten:
 Een zeer onaangename geur waargenomen.
 Misselijk makende geur
 Meneer doet weer melding van extreme stankoverlast
van Huhtamaki
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Bevoegd gezag: Provincie Fryslân

R.E.C. Harlingen (Omrin)
Bedrijfsmeldingen:
10 bedrijfsmeldingen gedaan door de Omrin. Deze meldingen bestaan
hoofdzakelijk uit:



REC Harlingen
Bedrijfsmelding
Geluidklacht industrie
Geurklacht industrie
Ongewoon voorval

18
10
1
3
4

Wijzigingen in het bedrijfsproces zoals overschakelen op gas;
Dagoverschrijdingen gemeten waarden in het gas zoals CO en CxHy

Ongewoon voorval:
Op 5 december 2021 heeft er een ketellekkage plaatsgevonden. Bij dit
incident vindt er een beschadiging plaats in de ketel. Dit is de ruimte
waar het afval verbrand wordt. Deze ruimte moet continu hoge
temperaturen weerstaan. Deze grote krachten zorgen soms voor een
lekkage aan de schil bijvoorbeeld. Hierdoor komt het verbrandingsproces
stil te liggen en het resterende afval in de ketel wordt geblust. Bepaalde
emissies zijn hierdoor hoger. Bovendien kan dit stankoverlast
veroorzaken als de wind over Harlingen staat. De hogere emissies in dit
geval zorgden niet voor een risico voor de volksgezondheid.
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Bevoegd gezag: Provincie Fryslân

Verschillen met voorgaande jaren
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In de onderstaande grafiek is te zien wat de verschillen zijn in aantallen meldingen per categorie. In
2021 zien we afname van de bedrijfsmeldingen, ongewone voorvallen – indirecte lozingen en
geurklachten vergisters. We zien een toename van geurklachten en ongewone voorvallen.
2017-2021 aantal meldingen per categorie
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Bevoegd gezag: Provincie Fryslân

In de vorige sheet zagen we wat verschillen ten opzichte van vorig jaar. De grootste verschillen zijn:
 Ongewone voorvallen – indirecte lozingen (van 104 in 2020 naar 76 in 2021)
Dit heeft voor een deel te maken met toezicht. Het team indirecte lozingen van de FUMO heeft de afgelopen
veel tijd en energie gestoken in het toezichtsdeel. We hebben ervoor gezorgd dat bedrijven nu veelvuldig
incidenten melden via het formulier ongewone voorvallen van de FUMO. Bovendien hebben we ervoor
gezorgd dat bij twee grote bedrijven waar in 2019 en 2020 veel incidenten voorkwamen, deze bedrijven een
deskundige hebben aangesteld om hierin verbeteringen aan te brengen. Bij deze bedrijven is het proces nu
veel beter op orde.
 Geurklacht industrie
We zien een duidelijk verschil met vorig jaar bij specifiek twee bedrijven. We zien een toename van
geurklachten bij Huhtamaki en bij Soprema. Bij Huhtamaki zijn de klachten bekend. Het toezicht besteed aan
dit aspect dan ook extra aandacht. Bij Soprema spelen al een langere periode geurklachten. Ook hier proberen
we met toezicht en vergunningverlening dit zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de andere bedrijven zitten wel
wat kleine verschillen maar niet noemenswaardig. Bij Sonac zijn het aantal geurklachten nog steeds laag. Ook
is een mogelijke oorzaak voor de toename de corona. Hierdoor werken veel mensen thuis en hebben daardoor
vaker overlast.
 Geluidsklachten industrie
Deze toename is te verklaren door één persoon die veel klachten heeft ingediend bij het milieualarmnummer
over een bedrijf in Oosterwolde. Maar ook zonder deze specifieke klachten zien we wel een toename. Oorzaak
is mogelijk de corona waardoor veel meer mensen thuis zijn.
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Verschillen van de categorieën bij provinciale bedrijven
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Hieronder de verschillen 2017 tm 2021 van Sonac, de R.E.C., Ecopark de Wierde en Huhtamaki
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Einde

Van alle binnengekomen meldingen zijn de
toezichthouders tenminste 150 keer op
locatie geweest voor een inspectie.

Einde presentatie
Met dank aan de inzet van de toezichthouders
van het milieualarmnummer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjepke Schoon
Dirk Veenstra
Durk Torensma
Hiltje Weewer
Siebe Bruinsma
Ramon Rijpma
Mathijs van der Poel
Yde Ypma
Fredo Veltman
Jan Hendrik Kamstra
Aize Terpstra
Sijtze Dootjes
Remko Koers
Dieuwke de Vries
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Einde

