
Tekst geurbeleid. 

Voorzitter, 

De PvdA-fractie is gelukkig met dit voorstel.  
Een goede eerste stap, een stap die gaat voorkomen dat de 
geuroverlast verder zal uitbreiden, althans, dat beoogd dit 
raadsvoorstel te gaan doen. 
Dat er sprake is van geuroverlast, stank dus, is overduidelijk. 
Met name de bewoners in Brouwhuis hebben hier erg veel last van.  
Maar ik kan zelf, als bewoner uit Dierdonk, beamen dat er regelmatig  
een zeer onprettige geur in de woonwijken waar te nemen is, ook 
zelfs in de wijk waar ik woon. 
Met dit voorstel willen we voorkomen dat er een uitbreiding gaat 
komen van de stank-emissies door uitbreiding van bedrijven, -dan 
wel door bestaande bedrijven alsook door nieuwe bedrijven. 
In de commissie werd duidelijk dat in Brabant nergens anders zoveel 
stankmeldingen worden gedaan. Meldingen, juist vanwege de ituatie  
van een woonwijk op zo’n korte afstand van industrie met grote 
geuremissies, blijkbaar uniek voor Brabant. 
Wat we willen, met zijn allen, is de bewoners in de meest getroffen 
gebieden een perspectief te bieden. En de PvdA wil hierin nog een 
stapje verder gaan. 
In de commissievergadering maakte Dhr. Klaus van de SP een rake 
opmerking.  
Waar hij op doelde was het volgende: kunnen we het plafond dat we 
nu instellen van de geuremissie verlagen op het moment dat er door 
maatregelen van een bedrijf, verhuizing van een bedrijf of 
verandering van bedrijfsactiviteiten?  
Het liefst zou de PvdA-fractie zien dat dit automatisch gebeurt  
en het liefst zouden we een dergelijke beleidsregel ook willen 
toevoegen aan dit voorstel. De juridische aspecten daarvan  
zijn echter zeer complex begrepen we uit de antwoorden op vragen 
hiernaar van ons Burgercommissielid Hans de Mare. 



Daarom vragen we vanavond indringend: College, kom direct met 
een nieuw voorstel, om, zodra zich door veranderde bedrijfsvoering  
een mogelijkheid voordoet, geen kans voorbij te laten gaan en 
op grond van veranderde omstandigheden, opnieuw het cumulatieve 
geuremissieplafond in raad vast te laten stellen. 
We vragen u hierop actief beleid op te voeren.  Een hernieuwd 
voorstel voor een emissieplafond is dan een nieuw toets moment  
waarbij de juridische mogelijkheden onderzocht kunnen worden  
die op dat moment bestaan.  
College, vanavond zetten we slechts een eerste stap, wij dagen u uit: 
schuif een voetje bij op weg naar een volgende stap. Uiteindelijk 
willen we de hele weg naar schone en zuivere lucht bewandelen. 


