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Beste inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg, 
 
Inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg ervaren meer stankoverlast dan elders in Helmond. Het nieuwe 
stadsbestuur van Helmond wil er alles aan doen om onacceptabele overlast door bedrijven tegen te gaan. De 
stankproblematiek in Brouwhuis – en ook Rijpelberg – is ons al jarenlang een doorn in het oog. Leefbaarheid voor 
inwoners, voor u, weegt zwaarder dan de jaarcijfers van vervuilende industrie. Dat hebben we ook zo 
opgeschreven in onze plannen voor de komende vier jaar. Een betere leefbaarheid in deze wijken is voor ons een 
belangrijke prioriteit. 
 
In deze brief leggen we u uit wat we de afgelopen periode hebben gedaan en hoe we hiermee de komende tijd 
verder gaan. Ook geven we aan hoe we u informeren. 
 
Wat is er de afgelopen periode gedaan? 
In 2017 is een gemeentelijk geurbeleid vastgesteld met daarin opgenomen een geurplafond. In 2018 is het 
geurbeleid verder aangescherpt. Daarnaast heeft de provincie, de vergunningverlener voor mestverwerker Den 
Ouden, de vergunning voor dit bedrijf eenzijdig aangescherpt. Kern van deze aanscherping is dat het bedrijf geen 
onacceptabele overlast mag veroorzaken. Doen ze dat wel, dan moeten ze net zo lang maatregelen nemen totdat 
de overlast is verdwenen. Den Ouden is tegen de aangescherpte vergunning in beroep gegaan. De 
beroepsprocedure zal nog geruime tijd in beslag nemen.  
 
Stand van zaken op dit moment  
In de afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen die betrokken zijn bij de stankoverlast. Onder 
andere met de provincie als bevoegd gezag, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) als 
toezichthouder/handhaver, de wijkraad Brouwhuis, de actiegroep Brouwhuis Belang, de Stichting 
Bedrijventerreinen Helmond en de directie van Den Ouden. Doel van de gesprekken was een goed beeld te 
krijgen van de huidige stand van zaken bezien vanuit alle belangen. De komende periode zetten we de 
gesprekken voort met als uiteindelijk doel om te komen tot een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. 
Ons uitgangspunt daarbij is dat de stankoverlast hoe dan ook fors en voor bewoners merkbaar moet verminderen. 
Verder zijn alle partijen het erover eens dat het beter is om gezamenlijk tot een oplossing te komen en het niet te 
laten aankomen op een jarenlange juridische strijd. 
 
Overigens willen we breder kijken naar de aanpak van de stankoverlast. Er zijn immers meerdere bedrijven op 
BZOB die overlast veroorzaken.  
 
Enquête  
Enkele maanden geleden heeft de gemeente in de wijk Brouwhuis een enquête gehouden over de stankoverlast 
en de communicatie van de gemeente over dit onderwerp. We bedanken de inwoners die deze enquête hebben 
ingevuld. Dit helpt ons als gemeente om de manier waarop wij met u communiceren over dit onderwerp te 
verbeteren! 
 



 

 

Uit de enquête bleek onder andere dat u wat de stankoverlast betreft, graag op de hoogte gehouden wilt worden 
over acties, maatregelen en oplossingen. Deze informatie ontvangt u het liefst van de gemeente via het wijkblad 
De Corridor en/of via een nieuwsbrief. Dat gaan we doen. Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, dan laten wij u 
dat weten. U ontvangt dan een brief of u kunt het in De Corridor lezen. 
Mist u informatie? Kijk dan eens op www.helmond.nl/geur. Daar vindt u ook de volledige uitkomst van de enquête. 
Vindt u op die pagina niet de informatie die u wenst, laat het ons weten. Dat kan via milieuadvies@helmond.nl. Of 
bel met de gemeente: 14 0492. 
 
Melden stankoverlast 
Ervaart u stankoverlast, blijf dat melden! Dat kan bij de 24-uurs Milieuklachtencentrale (MKC): 073-6812821. U 
kunt uw klacht ook melden op www.milieuklachtencentrale.nl. 
 
We houden u op de hoogte. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders  van Helmond, 
 
 
 
 
mevrouw P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel  de heer mr. drs. A.P.M. ter Voert  
de burgemeester                             de secretaris 
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