
 

Vragen ex. artikel 40 Reglement van orde  

 

Al een aantal jaar (tenminste 4!) is geluidsoverlast van Danvo Bakeries in Riel een 

feit. Onlangs heeft de gemeente Goirle wederom een overschrijding van de 

geluidsnorm bij Danvo Bakeries geconstateerd. In navolging hiervan is wederom 

contact opgenomen met Danvo Bakeries (periode mei/juni 2019). Zij hebben 

aangegeven dat zij opnieuw (!) aanpassingen zullen verrichten om aan de 

geluidsnorm te voldoen, echter zal de realisatie hiervan pas op 1 november 2019 

klaar zijn. Danvo Bakeries heeft de gemeente Goirle verzocht om tot die tijd geen 

geluidsmetingen uit te voeren, in het kader van de aan Danvo Bakeries opgelegde 

dwangsom. 

De gemeente Goirle is hiermee akkoord, op een aantal voorwaarden, waaronder het 

creëren van draagvlak bij omwonenden door middel van het organiseren van een 

informatieavond. De informatieavond heeft inmiddels plaatsgevonden (26 juni jl.) en 

uit een schrijven d.d. 22 juli 2019 van gemeente Goirle gericht aan omwonenden 

blijkt dat “een meerderheid van de aanwezigen heeft aangegeven in te kunnen 

stemmen met een controle per november 2019”. Op basis hiervan zal de gemeente 

Goirle de geluidsmetingen en daarmee handhaving opschorten tot 1 november 

2019. 

Het CDA Goirle Riel heeft naar aanleiding van voornoemde situatie de volgende 

vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders: 

- Op welke datum heeft u voor het eerst een overtreding van de geluidsnorm 

van Danvo Bakeries geconstateerd? 

- Hoeveel controles of geluidsmetingen hebben er sindsdien plaatsgevonden?  

- Hoe vaak heeft u tot op heden een dwangsom opgelegd aan Danvo 

Bakeries? 

- Wat zijn de beweegreden om het verzoek van Danvo Bakeries in te willigen, 

namelijk het opschorten van handhaving tot 1 november 2019, terwijl Danvo 

Bakeries had beloofd om (al!) in het najaar van 2018 al aan de geldende 

geluidsnorm te voldoen?  

- Waarom is het in dit kader noodzakelijk om toestemming te verkrijgen van 

omwonenden? Is dit ook in het kader van de geldende wet- en regelgeving 

houdbaar? 



- Ziet u Danvo Bakeries als een betrouwbare partij, aangezien zij in het 

verleden zonder vergunningaanvraag bedrijfsonderdelen heeft uitgebreid en 

niet snel bereid is om doeltreffende maatregelen te treffen die ervoor zorgen 

dat er een einde komt aan jaren van geluidsoverlast? 

- Ziet u de ernst van deze kwestie, namelijk een forse inbreuk op een goed 

woon- en leefklimaat van omwonenden? Hoe verhoudt zich dit tot het steeds 

‘meebuigen’ met deze ondernemer? 

- Hoe zorgt u ervoor dat bestemmingsplannen (woonwijk ten opzichte van een 

bedrijventerrein) in de toekomst wel goed op elkaar aansluiten, en dat u tijdig 

ingrijpt als dit (bijvoorbeeld op gebied van geluid, geur, luchtkwaliteit e.d.) 

dreigt mis te gaan? 

- Waarom was er tijdens de informatie geen vertegenwoordiger van de 

gemeente Goirle aanwezig om de rol van de gemeente en de tot op heden 

verrichte acties toe te lichten?  

- Bent u op de hoogte van het feit dat bij Danvo Bakeries een nieuwe directeur 

is aangetreden? Heeft u de indruk dat deze directeur voortvarender te werk 

wil gaan? 

- Tot slot, op welke dagen en tijdstippen mag Danvo Bakeries in bedrijf zijn? 

  

 

 


