
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: Juup Nijholt 

Onderwerp: Stankoverlast 

Datum indiening vragen: 15 maart 2018 

 

 

 

Hierbij een aantal vragen over stankoverlast. 

 

Bij de SP komen meldingen binnen over stankoverlast, waarschijnlijk veroorzaakt door de 

firma Yellow Chips aan de Fabrieksweg 6 te Emmeloord. Met name aan de zuidoostzijde 

van de wijk Revelsant is met enige regelmaat een sterke frituurlucht waarneembaar. 

 

Vragen: 

 

1. Zijn er meldingen over stankoverlast door de firma Yellow Chips bekend bij de 

gemeente? 

Antwoord 

Ja, er zijn meldingen over geuroverlast over het bedrijf Yellow Chips 

(Fabrieksweg 6 in Emmeloord) bekend bij de gemeente. Vanaf 2016 worden 

jaarlijks meerdere klachten ontvangen. Door de OFGV is vorig jaar op verzoek 

van de gemeente een klachtenoverzicht opgesteld.  

 

Sindsdien is ons college in gesprek met het bedrijf over de klachten en de 

oplossingsmogelijkheden. Er zijn afspraken gemaakt die de geuroverlast 

moeten bepereken tot een bepaalde norm (zie onder). Wordt er voldaan aan de 

norm dan is er geen overlast meer. 

 

2. Zijn er andere bedrijven in de omgeving van Yellow Chips die een sterke frituurlucht 

kunnen veroorzaken? 

Antwoord 

Nee, er zijn geen andere bedrijven in de nabijheid van Yellow Chips die een 

sterke frituurlucht kunnen veroorzaken. 

 

3. Is er een reden bij de gemeente bekend waarom Yellow Chips (wel of niet tijdelijk) 

een hogere emissie kan hebben naar de buitenlucht? 

Antwoord 

Ja, dat is bekend. Het bedrijf heeft namelijk een aantal uitbreidingen gedaan 

zonder afdoende geur reducerende maatregelen te treffen. De geuremissie is 

door de uitbreidingen toegenomen, terwijl dat niet is toegestaan. 

 

4. Wat voor vergunning heeft Yellow Chips voor de emissie naar de buitenlucht? 

Antwoord 

Het bedrijf Yellow Chips is een zogenaamde meldingsplichtige inrichting (type 

B). Het bedrijf beschikt dus niet over een milieuvergunning. Er is ook geen 

plicht voor een milieuvergunning. Het bedrijf moet voldoen aan de rechtstreeks 

werkende regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Yellow Chips heeft de 

afgelopen jaren meerdere meldingen op basis van het Activiteitenbesluit 

ingediend samen met een aantal geurrapporten. Op basis hiervan is een 

geurnorm voor het bedrijf vastgelegd, te weten 4,1 odourunits (geureenheden) 

als aanvaardbaar geurhinderniveau.  



 

5. Op welke wijze wordt er gecontroleerd of Yellow Chips voldoet aan de vergunde 

emissie naar de buitenlucht? Hoe frequent wordt er gecontroleerd? 

Antwoord 

Yellow Chips wordt door de OFGV gecontroleerd op het voldoen aan de 

milieuregels, waaronder het voldoen aan de geurvoorschriften uit het 

Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit gebeurt door middel van het bezoeken van 

het bedrijf door de toezichthouder en het vragen naar de stand van zaken met 

betrekking tot de implementatie van de geur reducerende maatregelen, zoals 

aangegeven in de geurrapporten bij de ingediende meldingen 

Activiteitenbesluit. Vanaf medio 2016 tot en met begin 2018 hebben er 8 

bedrijfsbezoeken plaatsgevonden over de voortgang van de invoering van de 

geur reducerende maatregelen.  

 

6. Zijn er recent of in het verleden overschrijdingen geconstateerd van de vergunde 

normen voor de emissie naar de buitenlucht door de firma Yellow Chips? Wanneer heeft 

de laatste controle plaatsgevonden? 

Antwoord 

Er zijn bij het bedrijf nog geen geurmetingen verricht. Gelet op de uitbreidingen 

van het bedrijf die zijn gerealiseerd zonder het treffen van de aangegeven geur 

reducerende maatregelen kan echter wel worden geconcludeerd dat het bedrijf 

niet meer voldoet aan de geurnorm van 4,1 odourunits en dat er derhalve geen 

sprake meer is van een aanvaardbaar geurhinderniveau.  

Overigens: het bedrijf heeft bij de uitbreidingen welmaatregelen genomen ter 

reducering van de geur. Echter deze maatregelen leverden niet het gewenste 

resultaat.  

 

De gemaakte afspraken en voorgeschreven maatregelen beogen dat wel.  

 

Er is een handhavingsprocedure opgestart om het bedrijf te houden aan de 

vastgestelde geurnorm. Na het opleggen van een definitieve last onder 

dwangsom, zal een geurmeting worden uitgevoerd bij het bedrijf om te 

beoordelen of wordt voldaan aan de vastgestelde geurnorm.  

 

Omdat er afspraken zijn gemaakt (zie ook antwoord op vraag 7) met het bedrijf 

gaat het college er van uit dat de handhavingsprocedure niet ingeroepen hoeft 

te worden. 

 

7. Indien er overschrijdingen van de normen zijn geconstateerd, welke maatregelen zijn 

er getroffen en wanneer kunnen hiervan de resultaten worden verwacht? 

Antwoord 

Zoals in het antwoord op vraag 6 is aangegeven, is geconcludeerd dat door het 

bedrijf niet wordt voldaan aan de geurnorm van 4,1 geureenheden. Yellow 

Chips is bezig met het implementeren van een nieuwe geur reducerende 

maatregel, de zogeheten plasma-techniek. Daarnaast wordt de centrale 

schoorsteen verhoogd tot 18,75 meter. Volgens de planning van het bedrijf 

kunnen de resultaten van de nieuwe maatregelen medio 2018 verwacht 

worden. 

 

8. Bestaat er voor de gemeente een aanleiding om de emissie door Yellow Chips extra te 

controleren? 

Antwoord 

Ja. Er is een handhavingsprocedure opgestart met betrekking tot de 

geuremissie van het bedrijf. Vanwege deze handhavingsprocedure wordt het 

bedrijf extra gecontroleerd. 

 



Slot: De handhavingsprocedure loopt nu enkel met als doel om effectuering van 

de gemaakte afspraken te kunnen afdwingen indien onverhoopt de afspraken 

niet worden nagekomen. De procedure loopt dus niet omdat het bedrijf de 

gewenste maatregelen niet wenst te treffen. 

 

 

Datum beantwoording vragen: 23 maart 2018 

Contactpersoon: O.W.M. Storms 

E-mail adres:  o.storms@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-48134611 

 

 


