
VERSLAG MILIEUALARMNUMMER 2020

684 
meldingen 29%

meer dan in 2019

123
vrouwen

164
mannen

287
klachten

Meldingen per dagdeel
271

ochtend

304

middag

79

avond

30
nacht

Milieualarmnummer (058) 212 24 22

24/7 bereikbaar
Het milieualarmnummer van de FUMO is dag en nacht bereikbaar voor 
het melden van milieuklachten en milieu-incidenten van bedrijven. 
Onze toezichthouders doen hun uiterste best de klacht zo snel 
mogelijk op te pakken en af te handelen. 

Bij binnenkomende meldingen maken we onderscheid in:
• Meldingen. Deze worden gedaan door bedrijven zelf. Een bedrijf is verplicht 
 om een melding te maken indien er sprake is van een milieu-incident.
• Klachten. Deze worden ingediend door burgers, wanneer ze hinder 
 ondervinden van bedrijven, zoals geur- of geluidsoverlast.

Aantal meldingen per categorie
  
Bedrijfsmelding           114 x
Ongewoon voorval - indirecte lozing      104 x
Geurklacht industrie         77 x 
Geluidklacht industrie         71 x
Geurklacht vergisters         59 x
Ongewoon voorval          55 x
Bodem            25 x
Natuur            25 x
Afval            23 x
Geurklacht agrarisch         18 x
Brand            15 x
Luchtvervuiling          13 x
Stofoverlast           13 x
Houtkachels           10 x
Mest uitrijden           9 x
Mestopslag           9 x
Asbest            8 x
Geluidklacht agrarisch         8 x
Overig            7 x 
Oppervlaktewater          6 x
Gebruik bestrijdingsmiddelen       6 x
Riool            3 x
Gevaarlijke sto�en          3 x
Vliegtuiglawaai          2 x
Drugsafval           1 x

Aantal klachten per categorie
  
Geurklacht industrie           77 x
Geluidklacht industrie           71 x
Geurklacht vergisters           59 x 
Geurklacht agrarisch           18 x
Luchtvervuiling            13 x
Stofoverlast             13 x
Houtkachels             10 x
Mest uitrijden             9 x
Mestopslag             9 x
Geluidklacht agrarisch           8 x

15 toezicht
houders

Voorbeeld geluidklacht
Vanaf een industrieterrein hoort een mevrouw een hard geluid, dat 
klinkt als een boor. Het lawaai begint soms al om 6 uur ’s ochtends en 
duurt tot een uur of 10 's avonds. 

Voorbeeld geurklacht
Een meneer ruikt een doordringende, nitraat- of stikstofachtige geur. 
De geur dringt het huis ook binnen. Het ruikt niet als geuroverlast van 
boeren en anders dan gewone brandlucht. Het ruikt als vuurwerk. 

Voorbeeld melding ongewoon voorval
's Nachts is een deel van het afval op Ecopark de Wierde van het stort 
geschoven en in de ringsloot beland. Omrin heeft de volgende dag alles 
weer netjes opgeruimd. 

Voorbeeld melding indirecte lozing
In een kaasfabriek is ongeveer 15.000 liter melk in het riool gelopen. 
Tijdens onderhoud aan een machine hebben externe monteurs per 
ongeluk een klep opengezet. 

Voorbeeld melding natuur
In Buitenpost wordt vuurwerk gebruikt om roofvogels weg te jagen. 
Dit gebeurt al jaren. 
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