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Zoals u weet heeft geur – en meer specifiek de klachten over geuroverlast in de wijk Brouwhuis – onze 
continue aandacht.  
Graag informeren wij u over de acties die wij ondernemen om geuroverlast zo veel mogelijk te beperken.  
 
Geuroverlast Brouwhuis 
De klachten over geuroverlast in Brouwhuis zijn aanleiding geweest om in overleg te gaan met de wijkraad, 
de bedrijven die geur produceren, de provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De 
provincie en de omgevingsdienst zijn het bevoegd gezag om de klachten af te handelen en de vergunning 
naleving te controleren.  De gemeente  heeft bij de grootste geur producerende bedrijven geen wettelijke 
bevoegdheden.  Vanwege de ernst van de klachten hebben  we als college gemeend onze 
verantwoordelijkheid toch breder te zien en het maximale te doen om de balans tussen  woon- en leefklimaat 
meer in evenwicht te brengen.  Sinds juni vorig jaar, toen de geuroverlast het hevigst was, is er  een aantal 
zaken in gang gezet om de geuroverlast te beperken, of in ieder geval niet te laten toenemen. 
 
Overleg met bedrijven 
De gemeente is in overleg getreden met de bedrijven die de grootste geuroverlast veroorzaken. Wij hebben 
er op aangedrongen dat deze bedrijven extra maatregelen nemen om de geuroverlast maximaal te 
beperken.  Inmiddels is een nieuwe milieuvergunning verleend. Door het treffen van extra maatregelen zal, 
op het moment dat verbouwingen afgerond zijn, de geuroverlast naar verwachting afnemen. Een continue 
aandacht voor een beperking van de geuremissie blijft echter een aandachtspunt voor deze bedrijven.  
 
NIMBY Subsidie 
De gemeente heeft al enige tijd geleden een succesvolle aanvraag gedaan om een zogenaamde ‘NIMBY-
subsidie’ van de provincie Noord-Brabant, in te zetten ten behoeve van extra geur reducerende maatregelen 
bij de mengvoederbedrijven ForFarmers en Voergroep Zuid.  Zij hebben voorstellen gedaan waarbij de 
kosten zijn geraamd op € 250.000,=. Wij hebben de raad eerder laten weten dat we het resterende deel van 
deze subsidie, zijnde een bedrag van ca.  € 200.000,=,  graag willen inzetten voor het treffen van extra 
maatregelen (dus bovenop de wettelijk verplichte maatregelen) bij bedrijven  gelegen op BZOB. De provincie 
Noord-Brabant heeft met het verzoek van de gemeente ingestemd. Wij zijn in gesprek met de bedrijven om 
deze subsidie ook daadwerkelijk te kunnen inzetten om geur overlast terug te dringen. 
 
 
Geurbeleid 
Om de geurproblematiek beter in beeld te krijgen en uiteindelijk meer invloed te kunnen uitoefenen op  de 
ontwikkeling van geur wordt een gemeentelijk geurbeleid opgesteld. Het doel van het gemeentelijk 
geurbeleid is te zorgen voor een betere balans tussen het woon-/leefklimaat op het gebied van geur en het 



 

 

vestigingsklimaat voor bedrijven. De landelijke regelgeving houdt geen rekening  met de cumulatie 
(optelsom) van geur afkomstig van verschillende bedrijven.  Op bedrijventerrein BZOB bevinden zich 
verschillende bedrijven die geur produceren. Individueel voldoen de bedrijven stuk voor stuk aan de 
geldende normen, maar er wordt geen rekening gehouden met het effect van de optelsom van al die geuren. 
Met het opstellen van cumulatief gemeentelijk geurbeleid kan hier wel rekening mee worden gehouden.  Op 
het moment dat geurbeleid is vastgesteld, wordt zowel bij de milieuvergunningaanvraag voor uitbreiding van 
bestaande bedrijven als bij de aanvraag voor nieuwvestiging van bedrijven getoetst  aan de cumulatie van 
geur. Dit kan betekenen dat een bedrijf met een uitbreidingsvraag meer maatregelen moet nemen om de 
geur terug te dringen, of dat een nieuw geur producerend bedrijf zich niet meer kan vestigen op een 
bedrijventerrein. Het is onze intentie dat, ook op het moment dat de provincie de vergunning moet afgeven,  
getoetst wordt aan het gemeentelijk geurbeleid.  Wij zijn hierover in gesprek met de provincie.   
Het concept-geurbeleid, zoals door ons college vastgesteld, zal vanaf nu uitgebreid met bedrijven, wijkraden 
en bewoners worden besproken omdat wij grote waarde hechten aan het creëren van draagvlak voor dit 
nieuwe beleid. Vervolgens zal het definitieve geurbeleid een awb procedure volgen en tenslotte via de 
commissie Omgeving aan uw raad worden voorgelegd ter goedkeuring.  
 
Hoogachtend, 
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