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Geachte raadsleden, 
 
In oktober 2017 hebben wij u geïnformeerd (RIB 076, 2017) over de geurklachten van bewoners van de wijk 
Brouwhuis en de stappen die we nemen. Met deze Raadsinformatiebrief informeren wij u graag over de 
stand van zaken. 
 
Aanscherpen gemeentelijk geurbeleid 
Naar aanleiding van de klachten uit de wijk hebben we als gemeente op 7 maart 2017 een aanvullend 
geurbeleid opgesteld. Hierin wordt niet alleen de geurhinder van een individueel bedrijf beoordeeld, maar 
ook dat van alle bedrijven samen. Met het vastgestelde geurbeleid is een zogenaamd geurplafond 
gecreëerd, waardoor de geurbelasting van industriële bedrijven in overlaste gebieden niet kan toenemen. 
Het geurbeleid heeft tot nu toe niet voorkomen dat geurklachten bleven bestaan, omdat het met name 
gericht is op nieuwe bedrijven die zich willen vestigen. Daarom hebben we op 27 februari 2017 twee 
aanpassingen doorgevoerd in het geurbeleid om de geuroverlast in de toekomst mogelijk te verminderen.  
 
1. Het verlagen van het geurplafond wanneer de geurproductie afneemt. 
Wanneer een bedrijf maatregelen neemt om de geurproductie te verminderen, kan de ruimte die er daarmee 
ontstaat in het geurplafond niet langer worden opgevuld door een ander bedrijf. Hiermee zorgen we ervoor 
dat de geuroverlast voor de inwoners en andere bedrijven ook daadwerkelijk kleiner wordt wanneer een 
bedrijf maatregelen neemt.   
 
2. De huidige norm voor geurproductie van de bedrijven wordt aangescherpt door het najagen van een 
streefnorm. 
Bij nieuwe aanvragen van een milieuvergunning (uitbreiding) is de geurproductie van alle bedrijven samen, 
lager dan voorheen. Hiermee wordt bedoeld dat de best beschikbare technieken voor het beperken van 
geuroverlast door de bedrijven worden gebruikt.  
 
Stichting Bedrijventerreinen Helmond heeft aangegeven dat zij zich ervan bewust is dat aanscherping van 
het geurbeleid noodzakelijk is om bestaande overlast terug te dringen.  Bedrijven worden door de 
aanscherping gestimuleerd, bij milieuvergunningaanvragen, de best mogelijke maatregelen te treffen om de 
geurhinder te verkleinen. Bij bedrijven met nieuwe aanvragen, vestiging of het nemen van geur beperkende 
maatregelen wordt hierin de bedrijven tegemoet gekomen door ondersteuning te bieden in de vorm van een 
verkennend geuronderzoek (quick-scan).  
 
  



 

 

Sensoren en enquête 
Op een viertal plekken in de wijk Brouwhuis zijn sensoren geïnstalleerd die het lucht- en geluidsniveau 
registreren. In het kader van een landelijk project, Smart City Living Lab, wordt deze informatie gekoppeld 
aan de beleving van inwoners. Daarom ontvangen alle inwoners van Brouwhuis begin maart een brief 
waarin zij gevraagd worden een bijdrage te leveren door: 

- Het downloaden van een belevingsapp waarin zij 24 uur per dag kunnen aangeven hoe zij het lucht- 
en geluidsniveau ervaren. 

- Meedoen aan een enquête waarbij zij kunnen aangeven hoe zij de geuroverlast ervaren en hoe zij 
graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen op dit thema door de gemeente. Op 
basis van de resultaten van deze enquête zal de huidige communicatie over de geurproblematiek 
aangepast worden aan de wensen van de bewoners. 

 
Wijkraad Brouwhuis 
De wijkraad Brouwhuis heeft het initiatief genomen deel te nemen aan een landelijk platform waarin 
specialisten geurmetingen- en onderzoek actueel houden. In deze groep waren inwoners nog niet 
vertegenwoordigd. Met de deelname van de wijkraad is ook de stem van de inwoners vertegenwoordigd op 
landelijk niveau en dit juichen wij als college absoluut toe. Om dit mogelijk te maken wordt hiervoor de 
financiële bijdrage voor deelname door gemeente Helmond verstrekt.  
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 

 


