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Gemeente wordt wakker.

Geachte Burgemeester, Wethouders en Raadsleden.

Via deze brief willen wij u in kennis stellen van een project die waarschijnlijk bij een ieder van u nog 
niet duidelijk voor ogen staat. Waar gaat het om. Het gaat om milieuvervuiling die zich voltrekt in en 
om de binnenstad  en woonwijken van Coevorden. In 2018 heeft Hout Drogerij Friesland zich 
gevestigd aan de Marconiweg 6 te Coevorden. Na navraag door burgers bij de gemeente werd aan 
hen medegedeeld dat het bij dit bedrijf vermoedelijk ging om een houtdrogerij waarbij hout zou 
worden gedroogd? De werkelijkheid is iets anders.

In maart 2018 is het bedrijf vermoedelijk gestart. In het begin van 2018 was er geen overlast maar in 
de loop van het jaar 2018 werd de overlast steeds groter. De overlast bestond uit stof, let wel 
houtstof. Ook de naam van Hout Drogerij Friesland werd veranderd in HDF Recycling!!!!
Zoals het leek was het bedrijf al begonnen te werken voordat er überhaupt een vergunning was 
afgegeven!!!! Via informatie van internet bleek dat dit bedrijf ook al de nodige problemen had 
veroorzaakt in Steenwijk. Ook daar was men al begonnen zonder een vergunning. Met tussenkomst 
van een rechter heeft men de zaak stil gelegd. Ze hebben daarvan waarschijnlijk geleerd en hebben 
het hier even wat anders aangepakt, met alle gevolgen van dien. 

De overlast van het houtstof werd zodanig dat in de dorpenronde van november 2018 aan B & W 
door mij vragen hieromtrent zijn gesteld. Ook is de gemeente alsmede de RUD in 2018 meerdere 
malen in kennis gesteld van de overlast van houtstof die verder door ging in 2019 en nu nog steeds. 
HDF gebruikt afvalhout dat wordt vershredderd. Hierin zitten vele houtsoorten die zowel geverfd als 
ongeverfd en/of bewerkt zijn. Het vershredderde hout werd bij Zuid / Zuid-Westen over onze 
woonwijk en binnenstad geblazen. Bij wind uit het noorden hadden wij geen last van houtstof. De 
veroorzaker was duidelijk HDF. Dhr. Arno Gons en Luc de Jong van HDF zijn in het begin bij ons thuis 
geweest en hebben bevestigd, dat dit houtstof, van hun bedrijf afkomstig was. Als goede buur wilde 
hij zorgen dat we geen overlast zouden krijgen. Ook heeft hij de buurt uitgenodigd om zijn bedrijf te 
bekijken. Tijdens deze bezichtiging deelde men ons mede dat het vershredderde hout gebruikt zal 
worden om houtblokken van te maken voor pallets. Ook wilde men in de toekomst van dit hout o.a. 
kozijnen maken. Verder werd aangegeven dat men Solidus Solutions Board BV(Kartonfabriek 
Robertweg 2 te Coevorden) van het gas af wilde helpen door een nog te bouwen Biomassacentrale 
voor het opwekken van energie.  
Ten slotte  werd er aangegeven, dat Gons graag wilde dat er een aanspreekpunt was uit de buurt. 
Mocht er iets zijn dat er dan contact kon worden gelegd. Ik heb toen aangegeven dat ik dat wel wilde 
zijn. Ook gaf Gons aan dat hij het fijn vond dat de problemen op deze manier opgelost konden 
worden en niet gelijk via de juridische weg. 

Naast de houtstof klachten kwamen er ook klachten over geluidsoverlast en wateroverlast. De 
geluidsoverlast was van de installaties van spoeiers. Deze gebruikt men om water over de 
houtstapels te sproeien om houtstof tegen te gaan. Men sproeide zo hard dat bij harde wind (Zuid en 
Zuid-West) de ramen  aan het begin van de Parallelweg vochtig waren. Ook was buiten de 
waterdruppels duidelijk voelbaar. Onze vraag rees gelijk waar komt dit water vandaan? Het was wel 
duidelijk dat dit bij HDF vandaag kwam, maar waar haalden zij het water vandaan? Wij hoorden later 
dat er een waterbron zou zijn maar hoorden ook dat er mogelijk sprake was dat er eventueel water 
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uit het kanaal zou worden onttrokken. Ook deze informatie is doorgegeven aan de gemeente en de 
RUD.

In november 2019 was er weer een dorpenronde. Wij wilden graag van B & W horen hoe de stand 
van zaken was omtrent dit bedrijf HDF. Tot grote ontsteltenis wisten B & W niets van dit bedrijf. Wel 
wist Burgemeester Bouwmeester nog te vertellen dat ik in 2018 een goed verhaal over dit bedrijf had 
gehouden. Echter er is met dit alles niets gedaan. De Burgemeester gaf aan dat we op korte termijn 
om de tafel moesten komen om het e.e.a. op te lossen. Na mijn betoog en aan het einde van de 
dorpenronde werd ik belaagd door enkele raadsleden die ook aanwezig waren. Ook hen heb ik 
ingelicht van de overlast die wij en de buurt ondervinden van HDF. Zij gaven aan dat ze ook niets 
wisten van dit bedrijf en vroegen mij waar dit bedrijf eigenlijk gevestigd was. Hun reactie 
was:”Hebben wij liggen slapen en waarom weten wij hier niets van af.”

Na een uitnodiging is er een bijeenkomst in onze woning geweest waarbij RUD, handhaving, 
wethouder, politie en buurtbewoners aanwezig waren. Er is een film getoond van de overlast van 
houtstof. Men was er duidelijk over eens dat dit zo niet verder kon en wethouder Huizing gaf aan dat 
hij met schaamrood op zijn kaken naar de film had gekeken. 

Na deze bijeenkomst heeft Dhr. F. Booij vragen gesteld aan de gemeenteraad. Wethouder Huizing 
gaf aan dat binnen afzienbare tijd de overlast moet stoppen. Ook zou er meetapparatuur geplaatst 
worden. Deze zijn inmiddels geplaatst en hebben al metingen gedaan. Als burger wordt aan ons niets 
medegedeeld welke stoffen men al gemeten heeft. Wij willen graag weten welk “troep” wij al een 
paar jaar inademen. Tot op heden is daar geen uitsluitsel over gegeven. Het houtstof van afvalhout 
dat we inademen bevat hoogst waarschijnlijk stoffen die niet goed zijn voor onze longen. Wij willen 
graag weten waar we aan toe zijn.

De buurt maakt zich steeds meer zorgen om hun gezondheid. Er komen steeds meer klachten bij mij. 
Tot nu toe hebben we het rustig kunnen houden maar het geduld raakt een keer op. Nu de corona 
ook nog om de hoek komt kijken ligt alles nagenoeg stil, behalve HDF die gaat rustig door. We blijven 
last houden van houtstof en geluidsoverlast afkomstig van HDF. De RUD heeft vorig jaar een 
dwangsom opgelegd aan HDF bij overlast waarbij je dan denkt dat er wat schot in komt. Als je dan 
hoort dat het om een dwangsom gaat van 750 euro bij overtreding schieten je de tranen in de ogen. 
Bij de rijdende rechter waar het om kleine geschillen gaat wordt al snel 10.000 euro dwangsom 
opgelegd. Hoe serieus wil je overkomen bij 750 euro bij een miljoenen bedrijf zoals HDF. Trouwens, 
dergelijke bedrijven krijgen veel subsidie omdat ze zo goed met het milieu bezig zijn!!!! Die subsidie 
is belastinggeld. Wij betalen dus mee aan onze eigen vervuiling en de boete die het bedrijf krijgt! 

Uiteindelijk heeft vermoedelijk de RUD op maandag 6 april 2020 het bedrijf tijdelijk stil gelegd. Dit 
stond ook in de regels opgelegd bij de dwangsom dat men bij harde zuid/zuidwesten wind niet zou 
shredderen.

Als je denkt dat het dan voorbij zal zijn hebben we het mis. Er ligt zoveel houtstof op en rondom het 
bedrijf dat we nog wel een tijdje overlast hebben. Ook een hal die aan de spoorwegzijde stond, 
waarbij een wand al door de druk van het houtstof open gebroken was, is in een razend tempo 
afgebroken. De laatste weken zitten we, zo te horen, gewoon in een bouwput. Er is veel 
geluidsoverlast van het afbreken en opbouwen van de nieuwe installatie. Hier komt dan een nieuwe 
BIO MASSA KETEL. Zichtbaar vanaf de spoorsingel en nabij de spoorbrug zal in de nabije toekomst 
waarschijnlijk een mooie schoorsteen verrijzen. Voor zover mij bekend is gebruikt een biomassaketel 
alleen schoon versnipperd hout afkomstig uit de bossen. Hier wordt afvalhout gebruikt. We spreken 
dan niet over een biomassaketel maar over een VUILVERBRANDER. 
Ook de “schone” rook zal bij westenwind over de binnenstad en de woonwijken trekken. HDF gaf 
tijdens de rondgang aan dat er filters worden geplaatst en dat aan alle voorschriften zal worden 
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voldaan. Als je dan leest op internet wat er uit die kleine biomassa centrales naar buiten komt als 
slechte gassen en CO2 etc.  denk je als burger:

Gemeente waar zijn jullie mee bezig?????

Gedeelte uit NOS NIEUWS  30-10-2019, 11:42 

 “Maar het opwekken van elektriciteit in een kleine biomassacentrale veroorzaakt tot 20 procent 
meer uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof dan een centrale die volledig op steenkool draait. Dat 
komt door het lagere rendement en de minder strenge uitstootnormen die voor kleine installaties 
gelden.

Vergeleken met een aardgascentrale levert het opwekken van warmte in een biomassacentrale twee 
keer zoveel stikstof op.

Maar er is steeds meer kritiek op de biomassacentrales. In april noemde RIVM-onderzoeker Guus 
Velders de zorgen van omwonenden over de luchtkwaliteit rond de centrales begrijpelijk en terecht. 
Er waren bovendien vragen over de klimaatwinst die de centrales zouden opleveren ten opzichte van 
de kolencentrales.

Begin deze maand oordeelde de Europese koepel van wetenschappers (EASAC) dat de 
miljardensubsidies voor de centrales weggegooid geld zijn, omdat de centrales weinig energie 
leveren waardoor er uiteindelijk meer CO2 vrijkomt dan bij centrales die op kolen en gas draaien.”

Bron: https://nos.nl/artikel/2308292-onderzoek-biomassacentrales-stoten-meer-co2-uit-dan-
steenkoolcentrales.html

Dat we moeten denken aan milieu is duidelijk. Dat we daar iets voor moeten laten is ook duidelijk. 
Maar om een dergelijk bedrijf zo dicht bij een woonwijk en centrum Coevorden te laten vestigen 
geeft bij mij de vraag: Wie heeft er liggen slapen bij de aanvraagvergunningen van dergelijke 
bedrijven? 
Als je de aanvragen van dit bedrijf achter elkaar neer legt, dan rijst bij mij de vraag welk spelletje 
wordt er hier gespeeld. 

Ik heb weleens gehoord van het zandmannetje dat je laat slapen door zand in de ogen te strooien. 
Hier hebben we niet over zand maar over houtstof. 

Het is een schrale troost dat wij niet alleen die “lekkere” lucht inademen, maar dat de binnenstad, 
woonwijken en mensen in het gemeentehuis hiervan ook kunnen profiteren.

Gemeente wordt wakker! Doe hier iets aan! 
Kijk maar op internet omtrent informatie over dergelijke installaties. 
De politiek vertelde dat de lucht in Nederland net zo schoon zou moeten zijn als op de 
Waddeneilanden. Waar zijn wij hier in Coevorden eigenlijk mee bezig?

Is een bio massa ketel (lees vuilverbrander) wel nodig op deze plaats en hebben we wel een 
dergelijke installatie nodig?

Wij hebben al het nodige in het werk gesteld bij de RUD, gemeente en politie. Waarom worden wij 
steeds aan het lijntje gehouden.  Welk spel wordt hier gespeeld ten koste van de bevolking? Gaat 
geld boven gezondheid en durft niemand zijn nek uit te steken!!
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Met vriendelijke groet,

Dineke Eikens-Bols
Parallelweg 4
7741 KB Coevorden
0524-552929

Afstand: Hout drogerij Friesland – Gemeentehuis = 500 meter
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