Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

@odrn.nl>
woensdag 25 oktober 2017 9:28

Urgentie:

Hoog

@odrivierenland.nl

FW: Geurklachten
20171024180234.pdf; 20171024180154.pdf

Beste mensen ,
Ter info. Nog nader te bespreken.
Met vriendelijke groet,
| Vergunningverlener Wabo - milieu
Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen
T
|E
odrn.nl| www.odregionijmegen.nl

Van: Orgamebo [mailto:info@orgamebo.nl]
Verzonden: woensdag 25 oktober 2017 7:52
Aan:
CC:
@ODRivierenland.nl);
Onderwerp: Geurklachten
Urgentie: Hoog
Geachte
Wij hebben vernomen dat het aantal klachten de laatste 2 weken is toegenomen.
Dit verbaasd ons daar de productie op dit moment op het winterniveau is van rond de 700ton per week in
plaats van de 1000ton per week in de periode daarvoor, aan de inrichting is niets gewijzigd en de hal wordt
op dezelfde wijze op onderdruk gehouden als altijd met een goed functionerende luchtwasser, van de directe
buren hoor ik ook geen klachten mbt geuroverlast.
Wat wij wel constateren al een aantal weken dat de buitencompostering van de Avri op dit moment veel
geuroverlast veroorzaakt en de wind ook onze kant op staat, dit heb ik ook vrijdag 20-10-2017 aan dhr
aangegeven op dit moment zorgt dat ook voor overlast 25.10.2017 07.45u
Gezien al onze inspanning van de afgelopen tijd betreur ik het dat er klachten aan ons worden gelinkt nu een
derde de overlast veroorzaakt.
Zie bijlage voor de onderbouwing inzake de productie.
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Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en voor vragen kunt u bij ons terecht.

Met Vriendelijke Groet, Mit Freundlichen Grüsse, Best Regards,

Willem Bos
Orgamebo BV
Burensestraat 2
4016 CZ Kapel-Avezaath
Tel. +31 (0) 344-645528
info@orgamebo.nl
www.orgamebo.nl
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The information transmitted is intended only for the person or entity
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the material from any computer.
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