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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Afgelopen week heeft u kennis kunnen nemen van uitspraken van wethouder Bonte inzake het uitblijven van 
resultaat in het mediationtraject rondom de aanpak van de geuroverlast van het bedrijf Den Ouden.  
 
Als college hebben we in februari 2022, op advies van de Raad van State, besloten om deze mediation aan 
te gaan, met als doel de overlast voor omwonenden te verminderen. Aanvankelijk doel was om voor 1 juli tot 
een uitkomst te komen. Toen dit niet lukte is de deadline verschoven naar 31 december 2022.  
 
Vanuit de in Brouwhuis ervaren overlast en het niet halen van de deadlines binnen het mediationtraject heeft 
wethouder Bonte zijn onvrede geuit richting de provincie en aangegeven uit de mediation te stappen. Dit 
signaal heeft bij de provincie tot negatieve reacties geleid. Ten eerste omdat het in haar optiek geen goede 
beweging is om uit de mediation te stappen. Ten tweede omdat de wethouder volgens de provincie niet 
bevoegd is dit besluit te nemen. Dit laatste is correct. Het opzeggen van de mediation is formeel een 
bevoegdheid van het college van B&W, en conform de geheimhoudingsverklaring die partijen met elkaar 
hebben vastgesteld.  
 
Ook wij moeten constateren dat we ruim een jaar bezig zijn en het traject nog steeds geen uitkomst heeft 
opgeleverd. Ondertussen is de overlast niet afgenomen en hebben we vanuit de wijk Brouwhuis een nieuwe 
golf aan meldingen ontvangen. Als college hebben we daarom besloten om binnen het mediationtraject aan 
te dringen op een spoedige oplossing. Als deze niet voor 4 april a.s. is gerealiseerd, zeggen we als 
gemeente onze medewerking aan het mediationtraject op. 
 
Achtergrond 
Sinds 2014 verwerkt het bedrijf Den Ouden pluimveemest tot mestkorrels op haar locatie aan de Gerstdijk 6 
in Helmond. Het bedrijf heeft daarvoor in december 2014 een vergunning gekregen van de provincie. Uit de 
ter plaatse uitgevoerde metingen bleek echter dat die weegfactor veel hoger uitpakte dan verwacht was bij 
het vergunnen van de activiteit. Dit heeft als gevolg dat Den Ouden in de praktijk buitensporig meer 
geuremissie veroorzaakt dan bij de beoordeling van de aanvraag was beoogd en acceptabel werd geacht. 
Sinds 2014 ervaren inwoners van Brouwhuis hierdoor ernstige geuroverlast. Wij waren en zijn nog steeds 
van mening dat alles op alles moet worden gezet op deze aantasting van hun leefklimaat snel te stoppen. 
 
In 2018 heeft de provincie Noord-Brabant op aandringen van gemeente en omwonenden voor het eerst 
maatwerkvoorschriften opgesteld. In die voorschriften was een aangescherpte geurnorm opgenomen. Na 
een reeks van juridische procedures door Den Ouden is op 24 maart 2021 met een uitspraak van de Raad 
van State dat maatwerkbesluit helaas vernietigd. Volgens de Raad van State had de provincie eerst op 
grond van bepaling 2.7a uit het Activiteitenbesluit het aanvaardbaar geurhinderniveau moeten bepalen. Het 



 

 

was volgens de rechter niet voldoende om te verwijzen naar de provinciale beleidsregel geur of de normen 
uit de omgevingsvergunning. Vervolgens verwees de Raad van State naar de mogelijkheid tot mediation.  
 
Aandringen op snelheid en deadline 
Als college zijn wij van mening dat de mediation te lang duurt. Dat tot twee keer toe de met elkaar gestelde 
deadline is overschreven, vergroot ons vertrouwen niet dat dit traject voor een oplossing gaat zorgen. Wij 
hebben daarom besloten om richting de mediator en de andere deelnemende partijen aan te geven dat er 
meer snelheid gemaakt moet worden, en dat wij vóór dinsdag 4 april a.s. een oplossing willen zien. Als dat 
niet lukt, zullen wij de mediation van de zijde van de gemeente stopzetten. We hebben de provincie verzocht 
om, als resultaat uitblijft, samen met ons zo snel mogelijk tot een nieuw maatwerkbesluit te komen. 
 
Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel H.J. de Ruiter 
burgemeester secretaris 


