Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 5 december 2016 14:54
Fwd: Orgamebo stank overlast

Beste
Ik kreeg deze mail ven een bewoner. Mijn vraag is hoever het staat met de Wabovergunning met gro/
bestemmingsplanwijziging.
Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:
Van:
Datum: 5 december 2016 13:17:49 CET
Aan:
@buren.nl'"
@buren.nl>
Onderwerp: Orgamebo stank overlast Twee sluizen
Geachte
,
Ik wil U het volgende onder Uw aandacht brengen als
gemeente
buren.
Zoals u weet heeft Orgamebo geen vergunning voor het verwerken van meststoffen.
Ik ben in contact geweest met dhr. Bos directeur Orgamebo i.v.m. de stank overlast die wij als
ondervinden.
Dhr. Bos melde mij dat hij van de gemeente tot 1-2-2017 gedoog wordt zijn bedrijf voering voort te
kunnen zetten om meststoffen te verwerken.
Het verbaast mij hooguit dat Orgamebo de komende maanden gedoog wordt om meststoffen te
doen verwerken.
Ik heb ODR in Tiel gevraagd op te treden en te handhaven, maar deze verwijzen mij naar de
gemeente.
Ik vind het ongepast dat hier een gedoog gunning is gegeven voor het verwerken van meststoffen
die gevaarlijk kunnen zijn. (Fosfaten, en ammoniak.)
Ik vraag u, om met onmiddellijke ingang te handhaven, en te stoppen met het verwerken van
meststoffen.
De reden is als volgt:
1. Ernstige stank overlast.
2. Vrijkomen van gevaarlijke stoffen zoals ammoniak en fosfaten.
3. Milieu vervuiling omgeving.
Laat het wel zijn ik ben geheel niet tegen ondernemerschap dat juich ik alleen maar toe.
Maar elke Nederlander heeft zich aan de afspraken te houden die wij in onze democratie met elkaar
hebben afgesproken.
Ik hoor graag op kost termijn een reactie van U?
Met vriendelijke groeten,
E-Mail:
Tel prive:
Mobil:
1

Skype:
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