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Aan de gemeenteraad,
Eén van de doelstellingen uit de vastgestelde Milieuvisie is het beperken van geurhinder en, waar mogelijk
creëren van een duurzame leefbaarheid. De gemeente is daarom doorlopend op zoek naar oplossingen voor
(geur)overlast veroorzakende situaties. Op 18 juni 2013 is de 'Subsidieregeling ondersteuning gemeentelijke
aanpak not in my back yard (nimby)-situaties Noord-Brabant' in werking getreden. Met de regeling wil de
provincie gemeenten stimuleren om te zoeken naar slimmere oplossingen dan het (tegen hoge kosten)
verplaatsen van overlastgevende bedrijven. De gemeente Helmond heeft daarom een inventarisatie
uitgevoerd naar knelpuntsituaties, die voor deze subsidie in aanmerking zouden kunnen komen.
Beleidsmatige context
De provinciale subsidieregeling is er vooral op gericht dat in een aantal praktijksituaties ervaring wordt
opgedaan met een andere aanpak dan het tegen hoge kosten verplaatsen van problematische bedrijven.
Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor het wegnemen van hinder door bedrijven en/of het verbeteren
van de leefbaarheid en/of het opstellen van gemeentelijk geurbeleid waarbij het opstellen van een geur
beheersmodel onderdeel van is.
Geur reducerende maatregelen
In 2008 is de wetgeving met betrekking tot het bepalen van de geurcontouren van mengvoederbedrijven
gewijzigd. Hierdoor zijn de bestaande geurcontouren van deze bedrijven groter geworden. De in de gemeente
gelegen mengvoederbedrijven Forfarmers-Hendrix en Boerenbond Deurne zijn gelegen op industrieterrein
Hoogeind nabij Suytkade/centrum. Door verhoging van de schoorstenen en zonder hiermee de
productiecapaciteit te vergroten wordt de geurhinder van deze bedrijven naar de omgeving verkleind.
Beoogd effect en/of resultaat
Met het treffen van de benodigde voorzieningen bij de mengvoederbedrijven, zonder hiermee de
productiecapaciteit te vergroten, zal de geuremissie en daarmee de geurhinder verminderd kunnen worden.
Met het opstellen van gemeentelijk geurbeleid en een hierbij op te stellen geur beheersmodel zal een verdere
toename van geurhinder voorkomen kunnen worden.
Argumenten
In de Milieuvisie Helmond 2025 zijn de ambities voor de periode tot 2025 vertaald. Hierin is aangegeven dat
we een duurzame leefbaarheid realiseren en dat de geuroverlast in de leefomgeving zoveel mogelijk zal
worden beperkt.
Middelen
De totale kosten zijn gemaximaliseerd tot een bedrag van € 490.000,- (incl. BTW) de financiële gevolgen
hiervan zullen worden verwerkt in begrotingswijziging 13-2015.
Wij stellen u voor in te stemmen met het inzetten van de verkregen provinciale subsidies voor de aanpak van
geuroverlast, hiervoor een krediet van € 490.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen.
Het advies van de commissie Omgeving zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
de burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

de secretaris
mr. drs. A.P.M. ter Voert
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De raad van de gemeente Helmond;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 januari 2015;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;
besluit:
1. In te stemmen met het inzetten van de verkregen provinciale subsidies voor de aanpak van
geuroverlast door het treffen van geur reducerende maatregelen en het opstellen van
aanvullend geurbeleid;
2. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van het door de Provincie verleende subsidie van
€ 490.000 (incl. BTW);
3. De financiële gevolgen te verwerken in begrotingswijziging 13-2015.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 maart 2015.
De raad voornoemd,
de voorzitter
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