
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie: overlast bedrijven                                                                   

 

De gemeenteraad van Helmond, in vergadering bijeen op 29 augustus 2017  

 

Constaterende : 

 Dat er in Helmond, op het bedrijventerrein BZOB, een aantal bedrijven is gevestigd 

dat voor veel overlast zorgt; 

 Met name de stankoverlast al lange tijd voort duurt en veel inwoners er last van 

hebben; 

 Er onlangs opnieuw een incident heeft plaatsgevonden met lozing van ammonium 

met vervuild water tot gevolg 

 

Overwegende: 

 Dat er reeds meerdere keren aandacht is gevraagd voor de problematiek rondom 

(stank)overlast; 

 Dat we ons in toenemende mate zorgen maken over het welbevinden van de 

inwoners van onze stad en het onwenselijk vinden dat inwoners langdurig deze mate 

van overlast ervaren; 

 Dat de gemeente Helmond weliswaar recentelijk met een aanvullend geurbeleid een 

plafond heeft ingebouwd, doch dat dit de almaar voortdurende overlast vooralsnog 

niet vermindert; 



 Dat hoewel de gemeenteraad van Helmond zich realiseert dat zowel provincie als de 

ODZOB een belangrijke rol spelen in deze problematiek het College niet ontslaat van 

haar verplichting om stevig op te komen voor de belangen van haar inwoners. 

 
Verzoekt het college:  

 Om namens de Helmondse gemeenteraad bij zowel de provincie als de ODZOB  aan 

te dringen op een oplossing rondom de voortdurende (stank)overlast  

 De inwoners van Helmond, specifiek de wijken Brouwhuis en Rijpelberg, actief te 

informeren over de resultaten en de acties die worden uitgezet 

 De gemeenteraad van Helmond periodiek via de commissie Omgeving te informeren 

over de voortgang om te komen tot een oplossing van de problematiek. 

Een gaat over tot de orde van de dag. 
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