
                                           

Aan de Gemeenteraad en B&W van de gemeente Helmond
           Helmond, 24 oktober 2018.

Betreft: ‘Geurbeleid van de gemeente Helmond’’

Geachte leden van de raad en college,
Beste dames en heren,

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?
a. 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? 
b. 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


