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- 

Bij brief van 27 augustus 2020, ingekomen op 27 augustus 2020, heeft u 

namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Wat is de huidige geurbelasting in de omgeving? Wat zijn de laatste 
metingen? Op welke momenten hebben deze metingen plaatsgevonden? 
Antwoord: Het is ons niet bekend wat de huidige geurbelasting ter plaatse is. 

Wel heeft de ODZOB voor de hele provincie een digitale kaart van de 

achtergrondbelasting geur van veehouderijen gemaakt. Dit is een berekende 

weergave, die een impressie geeft van de situatie ter plaatse. 

De gemeente Deurne is bevoegd gezag in het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De gemeente beoordeelt de bij 

vergunningverlening de cumulatieve geurbelasting1 overeenkomstig de 

methodiek van de Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv). Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van het aan de Wgv gekoppelde verspreidingsmodel (V-Stacks 

gebied) daarbij wordt gebruik gemaakt van recente vergunningsgegevens van 

de omliggende veehouderijen.  

 

2. Is het College bereid om nieuwe metingen te laten uitvoeren om de huidige 
piekbelasting van de stank te kunnen meten? 
Antwoord:  

Wij zijn geen bevoegd gezag Wabo voor deze inrichting. Het past ons dan ook 

niet om voor deze individuele inrichting metingen uit te laten voeren. Dit is een 

                                                
1 Geurhinder is uitgesplitst in de voorgrondbelasting (de geurbelasting van een individueel bedrijf) 

en de achtergrondbelasting of wel cumulatieve geurbelasting (de som aan geurbelasting van 

meerdere bedrijven in een bepaald gebied).  
 

https://atlas.odzob.nl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=504c14413ebc4c3e89640fd2be05d167
https://atlas.odzob.nl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=504c14413ebc4c3e89640fd2be05d167
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taak van het bevoegd gezag indien zij daar aanleiding toe hebben. De 

gemeente ziet geen redenen om te twijfelen aan de berekende 

achtergrondbelasting (zie beantwoording vraag 3) en te gaan meten. 

 

3. Welke mate van geurhinder vindt het College acceptabel? Voldoet deze 
omgeving daar volgens het College op dit moment aan? 
Zo nee, op welke gronden vindt het College een uitbreiding met 80.000 
vleeskuikens dan acceptabel? 
Antwoord: Wij hebben in de Interim omgevingsverordening (IOV) opgenomen 

dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige 

objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12 % en in het buitengebied 

niet hoger is dan 20 %, tenzij er -als blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is 

dan voornoemde percentages- maatregelen worden getroffen door de 

veehouderij die tot een daling leiden van de achtergrondbelasting, welke ten 

minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting 

compenseert. Deze regel is ook in het bestemmingsplan van Deurne opgenomen 

bij de bouw of vergroten van dierverblijven (derde herziening bestemmingsplan 

buitengebied).  

De voorgrond- en achtergrondbelasting worden door het bevoegd gezag 

Wabo, in dit geval de gemeente, beoordeeld bij een aanvraag. Hierbij wordt 

gekeken of voldaan wordt aan de Wet geurhinder en veehouderij, de 

gemeentelijke geurverordening en de regels van het bestemmingsplan. De 

gemeente Deurne heeft in de ontwerpbeschikking geconstateerd dat de 

geurbelasting op de omwonenden zal afnemen. Daarnaast heeft de gemeente 

gekeken naar de belasting van piekmomenten in de productieperiode. De 

piekbelasting is niet opgenomen in de Wet geurhinder, maar wel een relevant 

aspect bij vleeskuikens. De gemeente geeft aan dat de geurbelasting op de 

piekmomenten van de productieperiode niet toeneemt. 

Ook blijkt uit de ontwerpbeschikking dat in de omgeving van de veehouderij de 

achtergrondgeurbelasting op verschillende objecten in het buitengebied hoger is 

dan 20 ou/m3 en op de kern hoger is dan 10 ou/m3. Er is gekeken of Bosweg 

3 een substantiële bijdrage levert aan de achtergrondbelasting. Dit is het geval 

bij een dichtbij liggende woning. De gemeente oordeelt ‘dat als gevolg van de 

aangevraagde activiteiten binnen de veehouderij een zodanige afname van 

geur plaatsvindt dat voldaan wordt aan de eisen van het document “Afname 

overbelasting - Nadere informatie over de proportionele bijdrage van een 

veehouderij aan de afname van een overbelasting” van de provincie Noord-

Brabant. Hieruit blijkt dat in de aangevraagde veehouderij zodanige 

maatregelen worden getroffen dat de bijdrage van de veehouderij aan de 

overbelasting van de achtergrondgeurbelasting voldoende wordt weggenomen’. 
Zie verder de beantwoording op de vragen 1 en 2. 

 

4. Opmerkelijk is dat het agrarisch bedrijf op Bosweg 4 in 2014 werd verplaatst 
uit dit overbelaste gebied en dat dit de provincie 750.000 euro heeft gekost. 
Hoe rijmt deze uitgave van gemeenschapsgeld met deze uitbreiding? 
Antwoord: Als onderdeel van de aanpak van urgentiegebieden is in 2014 een 

https://www.deurne.nl/document.php?m=25&fileid=1441588&f=941e10732d5c2aaa8650966fa9cd9425&attachment=0&c=64285
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verbeterplan opgesteld. Als onderdeel van dit plan is het bedrijf op Bosweg 4 

met subsidie van de provincie verplaatst. Op Bosweg 4 was sprake van een 

zeer ernstige overbelaste situatie, die met deze verplaatsing opgelost is. Het 

verbeterplan, mede ondertekend door de gemeente, omvatte ook afspraken om 

vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen. Hiertoe is een strengere 

geurvisie vastgesteld (2015), is het LOG-gebied verkleind, is het gebruik van het 

endotoxine toetsingskader 1.0 ingevoerd, is aangesloten bij het project 

Intensivering Toezicht veehouderij, wordt zorgvuldige veehouderij explicieter 

besproken in vergunningstrajecten en wordt actief samengewerkt met o.a. de 

provincie in een ondersteuningsnetwerk. Er is niet gekozen om locaties ook 

bestemmingsplanmatig kleiner te begrenzen. Binnen deze kaders heeft de 

gemeente geoordeeld dat de ontwikkeling passend is.  

 

5. Vindt het College dat er genoeg draagvlak is in de omgeving voor de 
uitbreiding van de kippenstal? En hoe heeft College dit draagvlak gemeten? 
Antwoord: Bij het vergunningverleningsproces is een dialoog gehouden. De 

gemeente oordeelt dat, uit de stukken bij de aanvraag, blijkt dat voldoende 

omwonenden zijn benaderd en zij zich inhoudelijk van de plannen over de 

aangevraagde veehouderij op de hoogte hebben kunnen stellen. Vervolgens 

hebben de omwonenden in de belegde bijeenkomst kunnen reageren op de 

plannen van de veehouder. 

De gemeente biedt in haar bestemmingsplan ruimte voor een veehouderij op 

deze locatie in Deurne. Het bestemmingplan past binnen de Interim 

omgevingsverordening van de provincie zoals PS deze hebben vastgesteld. 

Bepalend is of het bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving waarmee de 

belasting op de omgeving aanvaardbaar kan worden geacht. De gemeente 

heeft geoordeeld dat dit het geval is.  

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen 

besluit, 

namens deze, 

 

 
 

M.J. van den Dries, 

programmamanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

 

 

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door 

de verantwoordelijk programmamanager ondertekend) 


