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Aanleiding/ overwegingen
Aanleiding voor de vragen zijn de klachten van omwonenden over de overlast die het 
afvalverwerkingsbedrijf Ton Donkelaar B.V. aan de Industrieweg 29 in Renkum veroorzaakt.

Vragen1

Vraag 1 De buren van Donkelaar B.V. Industrieweg 29 in Renkum klagen over geluidsoverlast  en trillingen 
die voelbaar zijn  tot in de woningen gelegen aan de  Hogenkampseweg, parallel aan het terrein van 
Donkelaar B.V. Ook de bewoners van de tegenover Donkelaar gelegen woningen aan de andere kant 
van de Hogenkampseweg ervaren deze hinder. 
Zijn deze klachten u bekend?

Antwoord Ja, deze klachten zijn ons bekend. De gemeente en de ODRA hebben op 9 september 2020 hierover 
een overleg gehad met een twee van deze bewoners. Op 5 oktober 2020 is er vervolgens een 
overleg geweest met de ODRA, het bedrijf en de gemeente. Daarbij zijn zowel de klachten als de 
nieuwe vergunningaanvraag besproken. In dit overleg zijn ook de (on)mogelijkheden van eventuele 
maatregelen besproken en voorstellen besproken voor (nog) verdere verbetering. Tijdens dit 
gesprek is ook afgesproken dat het bedrijf omwonenden zou uitnodigen voor een rondleiding. Het 
doel hiervan was drieledig. Omwonenden zouden met een rondleiding goed inzicht krijgen in het 
bedrijf en de locatie, het bedrijf zou kunnen aangegeven welke maatregelen het al heeft genomen 
en laten zien welke maatregelen het nog gaat nemen om de overlast verder te beperken. 
Omwonenden zouden kunnen aangeven waar ze het meeste hinder van hebben. Door COVID19 is 
geplande bijeenkomst tot twee keer toe (24 oktober 2020 en 14 november 2020) niet doorgegaan. 
Zodra het weer mogelijk is wordt een nieuwe bijeenkomst gepland. 

Vraag 2 Heeft Donkelaar B.V. (qua inhoud) dezelfde milieuvergunning als eerder aan zijn voorganger fa 
Woudenberg is verstrekt?

Antwoord Ja, een omgevingsvergunning milieu is namelijk inrichtingsgebonden en niet persoonsgebonden. 
Momenteel loopt wel een traject voor het aanvragen van een nieuwe omgevingsvergunning. 
Hierover is overleg geweest met de Omgevingsdienst Regio Arnhem. De nieuwe aanvraag is 
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inmiddels ingediend. 

Vraag 3 Zo ja, wat was/is de inhoud van deze vergunning? Zo nee wat is de inhoud van de aan Donkelaar 
B.V. verstrekte vergunning?

Antwoord  In de vergunning zijn in ieder geval voorschriften opgenomen over onder andere geluid, 
bodembescherming, lucht, afvalstoffen, gasflessen en brandveiligheid. Voor de complete inhoud van 
de vergunning verwijzen wij naar de bijlage. 

Vraag 4 Zijn er met Donkelaar B.V. afspraken gemaakt over het aantal uren dat gewerkt mag worden met 
zware machines, vrachtwagen shovels en andere machines? Wat is de inhoud van die afspraken?

Antwoord In de vergunning staan geen afspraken over het aantal uren dat binnen de inrichting gewerkt mag 
worden met machines en materieel. Wel staan er in de vergunning geluidsvoorschriften voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau opgenomen. In deze 
voorschriften worden verschillende niveaus hebben gehanteerd voor de dag-, avond- en 
nachtperiode. Hierdoor is de geluidsbelasting in de avond en nacht lager dan overdag. Op deze 
niveaus wordt ook toezicht gehouden en (indien nodig) gehandhaafd.

Vraag 5 Mag er op het terrein van Donkelaar B.V. tot aan de erfgrens gewerkt worden met machines?
 

Antwoord Dit is niet geregeld in de vergunning. Dat is ook niet persé nodig aangezien in de vergunning 
voldoende voorschriften zijn opgenomen om de hinder vanuit de inrichting te voorkomen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan voorschrift 6.3 waarin staat dat alle activiteiten binnen de inrichting op 
zodanige wijze moeten worden uitgevoerd dat er geen visueel waarneembaar stof of zwerfafval 
buiten de inrichting kan optreden. Dit geldt voor alle activiteiten, dus ook voor de activiteiten die 
dicht bij de erfgrens worden uitgevoerd.

Vraag 6 Wordt door Donkelaar B.V. ook afval verwerkt afkomstig uit het buitenland (Duitsland)?

Antwoord Dat is ons niet bekend. 

In voorschrift 8.8 van de vergunning staat opgenomen welke, van buiten de inrichting afkomstige 
afvalstoffen, mogen worden ingenomen. In dit voorschrift is dus wel aangegeven om welke 
afvalstoffen het gaat, maar er is geen beperking opgelegd ten aanzien van de plaats van herkomst. 
Wel is het zo dat, indien er twijfel is over de samenstelling van een partij afvalstoffen, deze 
onderzocht moet worden. 

Voor de inrichting geldt bovendien ook een afval- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en een 
administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), zie voorschrift 8.16 van de vergunning. 
Hierin staan onder andere criteria voor acceptatie van afvalstoffen. Hier wordt ook toezicht op 
gehouden. 

Vraag7 Indien het antwoord op de vorige vraag ja is: Is dit in de vergunning geregeld?

Antwoord Zie antwoord op vraag 6

Vraag 8 Bent u bereid om in overleg met omwonenden en Donkelaar B.V. tot afspraken te komen waardoor 
de klachten van omwonden worden weggenomen? Zo ja, welke stappen gaat u daartoe 
ondernemen?

Antwoord Het bedrijf heeft recent een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. 
Een omgevingsvergunning wordt verleend op basis van de geldende wet- en regelgeving. 
Deze vergunning vormt dan het kader waarbinnen het bedrijf moet handelen. De vergunning kan 
slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. 

In de vergunning worden voorschriften opgenomen om de milieuhinder van het bedrijf zoveel 
mogelijk te beperken. Omdat ons bekend is dat er klachten zijn over dit bedrijf zal extra zorgvuldig 
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worden gekeken welke voorschriften nodig zijn om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Ook zal in 
de na considerans nadrukkelijker gemotiveerd worden waarom we tot bepaalde 
keuzes/voorschriften zijn gekomen. 

Daarna hebben omwonenden nog de mogelijkheid om een zienswijze tegen de ontwerpvergunning 
in te dienen. 
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