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Datum 
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Ons kenmerk 

C2310932/5217964 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

M.M.L. (Monique) van Kempen 

Telefoon 

(06) 52 79 40 22 

Email 

mvkempen@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 1 februari 2023 heeft u namens de GroenLinks fractie technische 

vragen over Tweede wijzigingsbesluit beleidsregel industriële geur Noord-

Brabant 2018 gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. De weegfactoren van activiteiten in bijlage 2 van de beleidsregel verwijst 
naar verschillende bronnen (documenten of onderzoeken). Hoe vaak wordt er 
gecheckt of er niet recentere of betrouwbaardere onderzoeken zijn? 
Antwoord: De lijst met hedonische waarden moet worden beschouwd als een 

‘levend document’, zo staat ook aangegeven in de toelichting op de 

wijziging. Jaarlijks worden er onder voorzitterschap van de provincie 2 tot 3 

technische overleggen gevoerd tussen de Brabantse Omgevingsdiensten 

waarbij de lijst een terugkerend agendapunt zal zijn. Bovendien loopt er op 

dit moment een landelijk onderzoek naar geurconcentraties en hedonische 

waardering door de drie Nederlandse geurlaboratoria. Indien hieruit 

aanleiding ontstaat zal de lijst worden geactualiseerd.  

 
2. Bij artikel 6 lid 8 is de volgende toelichting gegeven: ‘In de beschikking 
wordt de niet-hedonisch gecorrigeerde, dus ongewogen geuremissie 
vastgelegd’. Slaat dit ook op de handhaving, dus dat er ook op de 
ongewogen geuremissie wordt gehandhaafd?   
Antwoord: Er wordt gehandhaafd op de door Gedeputeerde Staten 

vastgestelde geurbelasting die nog aanvaardbaar is. Dat is onder andere op 

de ongewogen geuremissie. Echter wordt er niet alleen gemeten en gerekend 
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aan de geuremissie (redenatie vanuit de bron naar de omgeving), maar ook 

wordt gehandhaafd als blijkt dat er in de praktijk aanhoudende en gegronde 

klachten over geurhinder zijn. Eerder verleende vergunningen (en geuremissie 

waarop beschikt is) kunnen dus worden aangepast indien klachten de 

noodzaak daartoe aantonen.    

 

3. Is de nieuwe beleidsregel ook direct van toepassing bij (gedeeltelijke) 
wijzigingen en/of uitbreidingen van bestaande vergunningen? 
Antwoord: De gewijzigde beleidsregel is van toepassing op aanvragen die 

op of na het moment van vaststellen van de 2de wijziging van de beleidsregel 

industriële geur Noord-Brabant 2018 zijn ingediend. Het betreft aanvragen 

van activiteiten waarvoor op het moment van de aanvraag nog niet eerder 

vergunning is verleend. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat een vergunning heeft 

voor het composteren van 100.000 ton per jaar groenafval volgens methode 

A vraagt uitbreiding van die activiteit aan tot 125.000 ton per jaar volgens 

methode A. In dat geval wordt het composteren van 100.000 ton per jaar 

beschouwd als een bestaande activiteit en het composteren van 25.000 ton 

per jaar als een nieuwe activiteit. Wanneer hetzelfde bedrijf vergunning aan 

zou vragen om 100.000 of 125.000 ton per jaar volgens methode B te 

composteren, wordt die activiteit in zijn geheel als nieuw beschouwd. 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

M.M.L. van Kempen 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


