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Vragen 

 

N.a.v. de beantwoording van onze onderstaande vragen, willen wij de volgende vervolgvragen stellen:  

 

1. Ziet het college een verband tussen het grote aantal klachten in de afgelopen periode en de verdubbeling 
van de capaciteit van Den Ouden, ondanks de nieuwe methodiek die minder stank zou veroorzaken?  

 
Bij controles door de Omgevingsdienst (ODNZKG) in opdracht van provincie NH  is gebleken dat de 
voorschriften van de vergunning door Den Ouden niet goed zijn nageleefd. Daardoor is geuroverlast ontstaan. 
Er  lijkt geen verband tussen het aantal klachten en de toegenomen productiecapaciteit.  

 

2. Wat is het oordeel van het college over de manier waarop het bevoegd gezag (provincie NH) haar 
handhavende rol verricht?  

 
Naar aanleiding van klachten van omwonenden heeft de gemeente contact opgenomen met het bevoegd 
gezag. Mede naar aanleiding van dat contact heeft de ODNZKG controles uitgevoerd en zijn de 
onvolkomenheden aan het licht gekomen. De handhavende rol is derhalve door het bevoegd gezag naar 
behoren opgepakt.  

 

3. Is het college in gesprek of bereid om in gesprek te gaan met de provincie NH om de problematiek te 
bespreken? (d.w.z. de omvang van de overlast en mogelijke oplossingen daarvoor) 

 

Vanuit de Dorpsraad Muiderberg is een brief naar betrokkenen (ODNZKG, gedeputeerde, Den Ouden 
Groenrecycling) gegaan voor een overleg/gesprek. Dit gesprek gaat er eind januari 2018 komen. Het college 
heeft er bij de ODNZKG op aangedrongen dat hierbij ook een vertegenwoordiger van Gooise Meren aanwezig 
zal zijn. 

 

4. Ziet het college mogelijkheden om intensiever samen te werken met het bevoegd gezag in een poging om 
tot een adequatere handhaving op overlast te kunnen komen? Bijvoorbeeld door (een deel van de) 
handhaving voor de provincie uit te gaan voeren. 

 
Intensievere samenwerking is niet aan de orde, de bevoegdheid daartoe heeft de gemeente niet en kan/wil die  
ook niet invullen. Goede communicatie/korte lijnen met de omgevingsdienst in het belang van onze burgers zijn 
wel van belang. Ten gevolge van dit gemelde incident heeft  de omgevingsdienst de handhaving geïntensiveerd 
en een handhavingsprocedure gestart. Dit omdat uit controles naar aanleiding van klachten is gebleken dat de 



voorschriften bij de vergunning overtreden werden. Tevens heeft de omgevingsdienst het contact met de 
Dorpsraad verbeterd, tot tevredenheid van deze Dorpsraad. Het college ziet dan ook geen redenen voor andere 
maatregelen. 

 


