
VERSLAG MILIEUALARMNUMMER 2021

631 
meldingen 7,75%

minder dan in 2020

Meldingen per dagdeel
246

ochtend

278

middag

82

avond

25
nacht

Milieualarmnummer (058) 212 24 22

24/7 bereikbaar
Het milieualarmnummer van de FUMO is dag en nacht bereikbaar voor 
het melden van milieuklachten en milieu-incidenten van bedrijven. 
Onze toezichthouders doen hun uiterste best de klacht zo snel 
mogelijk op te pakken en af te handelen. 

Bij binnenkomende meldingen maken we onderscheid in:
• Meldingen. Deze worden gedaan door bedrijven zelf. Een bedrijf is verplicht 
 om een melding te maken indien er sprake is van een ongewoon voorval.
• Klachten. Deze worden ingediend door burgers, wanneer ze hinder 
 ondervinden van bedrijven, zoals geur- of geluidsoverlast.

Aantal meldingen per categorie
  
Geurklacht industrie          114  x
Geluidklacht industrie         89 x
Ongewoon voorval - indirecte lozing      76 x
Bedrijfsmelding          70 x
Ongewoon voorval          60 x
Geurklacht vergisters         37 x
Geurklacht agrarisch         34 x
Geluidklacht agrarisch         29 x
Afval            28 x
Brand            18 x
Overig            16 x
Natuur            13 x
Bodem            10 x
Oppervlaktewater          7 x
Mest uitrijden           7 x
Stofhinder           6 x
Asbest            5 x
Houtkachel           5 x
Dode vogel (vogelgriep)         4 x
Mestopslag           3 x
Luchtvervuiling          3 x
Geluidsklacht industrie         3 x
Broei            2 x
Gebruik bestrijdingsmiddelen       2 x

Aantal klachten per categorie
  
Geurklacht industrie           105 x
Geluidklacht industrie           89  x
Geurklacht agrarisch           41 x
Geluidklacht agrarisch           30 x
Geurklacht vergisters           27 x
Stofhinder             6 x
Houtkachel             5 x
Geluidsklacht industrie           3 x

15 toezicht
houders

Voorbeeld geurklacht
Een meneer ruikt rookachtige geur, waarschijnlijk afkomstig van het 
nabijgelegen bedrijventerrein. Niet alleen de nare geur zorgt voor 
overlast, meneer krijgt daardoor keelpijn en wordt misselijk. 

Voorbeeld melding ongewoon voorval
Een trein had lekkage aan een leiding. Daardoor is er motorolie op 
het spoor terecht gekomen. Een lengte van 600 meter werd
diezelfde avond gesaneerd.  

Voorbeeld melding indirecte lozing
Bij een zuivelbedrijf is een grote hoeveelheid palmolie op het 
bedrijfsriool geloosd. Dat kon gebeuren door het lekken van 
een drainklep.   

-

Voorbeeld geluidklacht
Een meneer geeft aan dat hij ‘s ochtends heel vroeg wakker wordt 
van het geluid van een boerenbedrijf. 

Voorbeeld melding overig
Meneer ervaart overlast van twee kassen die ‘s nachts te veel licht 
geven en wil dat er meteen iemand komt kijken. 

7%
meer dan in 2020

307 
klachten


