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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,  

 
Helder Helmond heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State, waarin de 
provincie Noord Brabant in het ongelijk is gesteld waar het gaat om het adequaat reageren 
op uitkomsten van geurmetingen bij het bedrijf Den Ouden op het Bedrijventerrein Zuidoost 
Brabant. In de uitspraak zijn de aanbevelingen van de Stichting Advisering Rechtspraak om 
de correctiefactor 2 (i.p.v. de tot nu toe gangbare 2.8) voortaan van toepassing te laten zijn 
binnen de provincie Noord Brabant. Daarmee wordt de geurbeoordeling van de provincie in 
lijn gebracht met de rest van Nederland. 
 
Helder Helmond stelt de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van Helmond: 
 

1. Het aangepaste geurbeleid van de gemeente Helmond is op 27 februari 2018 (regelgeving 

CVDR6098718_1) in werking getreden. De belangrijkste aanpassing op de oorspronkelijke 

regelgeving betreft het aanmerkelijk verlagen van de streef-, richt- en grenswaarden bij het 98 

percentiel ouE (H)/m3 en 99,99 percentiel ouE (H)/m3 voor de omgevingscategorie `Hoog`. 

 Welke gevolgen heeft de uitspraak van de Raad van State voor het geurbeleid van de 

gemeente Helmond? 

2. Het geurbeleid van de gemeente Helmond heeft tot doel om personen in de omgevingscategorie 

`Hoog´ te beschermen tegen (ernstige) geuroverlast. 

 De beleidsregels Industriële bedrijven is specifiek van toepassing op de uitstoot en 

geurontwikkeling van bedrijven. Voor kleinere bedrijven geldt landelijk het zogeheten 

Aktiviteitenbesluit Horeca. Bewoners in de woonwijken veroorzaken steeds vaker ook 

geuroverlast. Te denken valt aan de aanwezigheid van meerdere huisdieren, 

houtkachels,draaiende motoren, enz. 

 Heeft het College beleid in voorbereiding om geuroverlast door particulieren aan banden te 

leggen? 

Zo ja, 

 Is het College voornemens om aan te sluiten bij de regelgeving zoals opgenomen in 

de beleidsregels Industriële bedrijven van de gemeente Helmond? 

 Is het College voornemens om aan te sluiten bij de regelgeving zoals vastgelegd in 

het zogeheten Aktiviteitenbesluit Horeca? 

 Is het College voornemens om een geurbeleid te ontwikkelen dat specifiek voor 

particulieren geldt? 

 Op welke termijn kan de raad een voorstel voor een Algemene Plaatselijke 

Verordening tegemoet zien? 
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Zo nee, dan ontvangen wij graag van het College een gefundeerde reactie op deze 
overweging. 

 
Helder Helmond is zéér benieuwd naar zowel de reactie van raad als van college! 
 
 
Met heldere groeten namens de fractie van Helder Helmond, 
Martijn Rieter, 
Raadslid Helder Helmond 
 
 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief delen wij u het volgende mede: 
 

1. Het aangepaste geurbeleid van de gemeente Helmond is op 27 februari 2018 (regelgeving 

CVDR6098718_1) in werking getreden. De belangrijkste aanpassing op de oorspronkelijke 

regelgeving betreft het aanmerkelijk verlagen van de streef-, richt- en grenswaarden bij het 98 

percentiel ouE (H)/m3 en 99,99 percentiel ouE (H)/m3 voor de omgevingscategorie `Hoog`. 

 Welke gevolgen heeft de uitspraak van de Raad van State voor het geurbeleid van de 

gemeente Helmond? 

Deze uitspraak heeft alléén betrekking op de handhaving bij reeds verleende 

milieuvergunningen. De uitspraak heeft tot gevolg dat het bevoegde gezag eerder kan 

optreden tegen de overschrijding van de geurvoorschriften.  

Het geurbeleid van de gemeente bevat normen die nagestreefd dienen te worden bij de 

aanvraag van een milieuvergunning. De uitspraak van de Raad van State is hierop niet van 

toepassing. 

 

2. Het geurbeleid van de gemeente Helmond heeft tot doel om personen in de omgevingscategorie 

`Hoog´ te beschermen tegen (ernstige) geuroverlast. 

 De beleidsregels Industriële bedrijven is specifiek van toepassing op de uitstoot en 

geurontwikkeling van bedrijven. Voor kleinere bedrijven geldt landelijk het zogeheten 

Aktiviteitenbesluit Horeca. Bewoners in de woonwijken veroorzaken steeds vaker ook 

geuroverlast. Te denken valt aan de aanwezigheid van meerdere huisdieren, 

houtkachels,draaiende motoren, enz. 

 Heeft het College beleid in voorbereiding om geuroverlast door particulieren aan banden te 

leggen? 

Zo ja, 

 Is het College voornemens om aan te sluiten bij de regelgeving zoals opgenomen in 

de beleidsregels Industriële bedrijven van de gemeente Helmond? 

 Is het College voornemens om aan te sluiten bij de regelgeving zoals vastgelegd in 

het zogeheten Aktiviteitenbesluit Horeca? 

 Is het College voornemens om een geurbeleid te ontwikkelen dat specifiek voor 

particulieren geldt? 

 Op welke termijn kan de raad een voorstel voor een Algemene Plaatselijke 

Verordening tegemoet zien? 

Zo nee, dan ontvangen wij graag van het College een gefundeerde reactie op deze 
overweging. 
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Een algeheel verbod op het stoken van hout wordt op dit moment niet overwogen. Wij 
weten dat in sommige gevallen houtrook tot overlast in de omgeving kan leiden en dat 
dit leidt tot uitstoot van fijnstof en roetdeeltjes. In verhouding tot andere veroorzakers 
van fijnstof en roetdeeltjes (onder andere verkeer en industrie) vormt het stoken van 
hout een klein deel van de totale hoeveelheid fijnstof en roetdeeltjes dat uitgestoten 
wordt. Op dit moment zijn op landelijk niveau  de onderstaande drie sporen uitgezet. 
1. Verbetering van de voorlichting;  
2. Onderzoek door TNO of er een voldoende nauwkeurige methode ontwikkeld kan 
worden om overlast tijdens het gebruik van een houtkachel te meten;  
3. Ontwikkelen van een zogenaamd stookalert. Dit is een signaal dat uitgaat op het 
moment dat de weersomstandigheden ongunstig zijn om te stoken. Dit bouwt voort op 
de website Stookwijzer.nu.  
Voor meer informatie verwijzen we naar de brief van de staatsecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat van 30 mei 2018 (IENW/BSK-2018/84462).  

 
Wij verwachten binnenkort de eerste resultaten. Zodra deze bekend zijn zullen wij aanvullende maatregelen 
bij extreme overlastsituaties in overweging nemen.  
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel mr. drs. A.P.M. ter Voert 
 


