Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
POSTAURES

Postbus 1400
7500 BK Enschede
TELEFOO

053 487 68 88

Gemeenteraad van Borne
College van Burgemeester en wethouders Borne
Dorpsraad Zenderen

FAX

053 487 69 97

Stichting Behoud Elhorst Vloedbelt
Leden klankbordgroep Elhorst Vloedbelt

DIGITA L

info@ggdtwente.nl

Enkele omwonenden Elhorst Vloedbelt

uw kenmerk onskenmerk GGD-AGZ-T&M-M&G/16003786 datum 13 december 2016
behandeld door J. de Wolf e-mail j.de.wolf@ggdijsselland.nl doorkiesnr. .038-4281440

onderwerp GGD-onderzoek Twence Mestverwaarding

Geachte heer/mevrouw,
Twence is van plan een installatie te bouwen op hun terrein Elhorst-Vloedbelt in Zenderen.
In deze installatie wordt mest omgezet in biogas en een waardevolle meststof voor de
landbouw. Twence heeft GGD Twente gevraagd nog eens goed te onderzoeken of de te
bouwen installatie helemaal veilig is en geen gezondheidsrisico s geeft voor de omgeving.

In de afgelopen tijd heeft de GGD dit onderzoek uitgevoerd. Hierbij stuur ik u het
onderzoeksrapport (fase 1 en fase 2) van GGD Twente. Een populaire samenvatting van het
rapport vindt u in het rapport fase 2.
Kort samengevat verwacht de GGD geen risico’s voor de gezondheid en veiligheid voor
omwonenden en passanten, mits Twence zorgt voor goed onderhoud en een zorgvuldige
sturing van het proces. Wel kan er een paar keer per jaar enige geurhinder zijn en zal de
hinder door geluid en verkeer slechts weinig toenemen. De GGD beveelt Twence aan om te
zorgen voor een goede communicatie met omwonenden zodat zij snel antwoord krijgen als
zij bijvoorbeeld vragen hebben over geur.
In het onderzoeksrapport wordt deze samenvatting verder onderbouwd.
Voor meer informatie over het GGD-onderzoek kunt u contact opnemen met GGD Twente,

tel. 053-4876888 (Jan van Ginkel en Jaap de Wolf).
Voor informatie over de te bouwen installatie kunt u contact opnemen met Andy Roeloffzen,
projectmanager Twence, tel 06-2043 8564 ofa.roeloffzen@twence.nl.
Hoogachtend,

Directeur Publieke Gezondheid Twente

Bijlagen: onderzoeksrapport fase 1 en 2
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