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Op 12 mei 2020 ontvingen wij van de heer Stijn van den Brekel  van de fractie van de SP vragen over 
luchtverontreiniging op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde 
vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
 

1. De SP ontvangt momenteel veel klachten over overlast van stank van landbouw en 
veehouderijen, met name in Riel. Wat doet de gemeente met deze klachten en waar 
kunnen inwoners terecht? 
 
Antwoord:  
De klachten komen binnen bij één loket, namelijk het digitale meldpunt dat is te vinden op 
de website van de gemeente. Medewerkers van de afdeling VVH behandelen de klachten 
per mail, telefoon of in een persoonlijk gesprek met betreffende melder.  
 

2. De omgevingsdienst meldt via het BD dat veehouders in de gemeente Goirle vaker in de 
fout gaan dan andere boeren in Brabant. Hoe verklaart u dit? 
 
Antwoord:  
Het bericht over het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv) in het Brabants 
Dagblad geeft het project weer dat de omgevingsdienst sinds 2018 in opdracht van de 
provincie uitvoert. Door het ITv-project verkrijgen wij informatie waaruit blijkt of de 
veehouderijen de regelgeving uitvoeren en naleven.  
In Goirle en Riel zijn inmiddels 31 veehouderijen gecontroleerd op naleefgedrag van de 
omgevingsvergunningen Wabo en Wet natuurbescherming (onder andere op de 
onderwerpen asbest, mest, emissie en stoken). Door het lage aantal veehouderijen in 
Goirle is de afwijking snel procentueel groter dan in gebieden met meer veehouderijen. 
Daardoor lijkt het dat de veehouders in Goirle vaker in de fout zijn gegaan dan andere 
veehouders in Brabant. De werkelijkheid ligt genuanceerder. We besteden daarom 
blijvend aandacht aan het verbeteren van de naleving door veehouderijen. Daarbij heeft 
overigens de OMWB aangegeven dat naleving door veehouderijen niet significant afwijkt 
van andere sectoren. 
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3. Hoe gaat u dit harder handhaven? 
 
Antwoord:  
De OMWB controleert de agrarische bedrijven en treedt handhavend op indien nodig.  Bij 
kleinere eenmalige overtredingen wordt eerst een waarschuwing gegeven. Indien bij 
hercontrole de overtreding nog niet is opgeheven start een repressief traject. 
 

4. Wat zijn uw mogelijkheden hierin om de stankoverlast aan te pakken? 
 

Antwoord:  
De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor grote agrarische en niet-agrarische 
inrichtingen. In samenwerking met de OMWB en de NVWA worden deze bedrijven 
gecontroleerd. De gemeente is verantwoordelijk voor de kleinere bedrijven die 
stankoverlast kunnen veroorzaken. Bedrijven dienen zich te houden aan de eisen die in de 
Wet milieubeheer zijn gesteld aan geuremissies. Bij normoverschrijdingen wordt hierop 
gehandhaafd.  
 
Een van de initiatieven momenteel van de provincie is het uitvoeren van het 
Transitiefonds veehouderijen waarbij jonge boeren worden ondersteund met kennis en 
investeringen in emissiearme stalsystemen.   
 
In oktober 2019 is de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. Hierin 
zijn de regels vastgelegd voor het aanpassen van verouderde stalsystemen voor het 
houden van dieren. De regels luiden op hoofdlijnen als volgt: 

• Voor het aanpassen van een verouderd stalsysteem moet men uiterlijk 1 januari 
2021 een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Het 
verouderde stalsysteem is uiterlijk op 1 oktober 2022 aangepast. 

• Voor enkele specifieke diercategorieën gelden afwijkende data voor het indienen 
van een vergunningaanvraag of de aanpassing van hun stalsystemen. 

• Er geldt een uitzonderingsregeling voor veehouderijen die het voornemen hebben 
om tussen 1 oktober 2022 of 1 januari 2024 te stoppen. Zie statenvoorstel 50/19 
op www.brabant.nl.  

 
In de gemeente Goirle heeft een aantal veehouderijen aangegeven te willen stoppen 
tussen 2013 en 2020. Een afname in de geuremissie van ruim 17,6 % is al gerealiseerd 
door veehouderijen die zijn gestopt in de periode tot 2019. In 2020 komt daar nog eens 
een afname bij van bijna 8,5 %. In totaal neemt de geuremissie van de veehouderijen in 
Goirle daarmee met 26,1 % af. Het effect van de stoppersregeling en de aanpak van de 
verouderde stalsystemen is dat het woon- en leefklimaat nu en in de toekomst verder 
verbetert. 
 

5. Zijn er maatregelen die de gemeente nu niet kan treffen tegen stankoverlast van 
landbouwactiviteiten maar waar een verordening aanpassing voor nodig is en wat zijn 
de mogelijkheden? 
 

http://www.brabant.nl/
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Antwoord:  
Op dit moment worden alle eisen aan veehouderijen opgelegd die voortvloeien uit de Wet 
milieubeheer en de Wet geurhinder en veehouderij. Reeds afgegeven en bestaande 
vergunningen zijn inmiddels onherroepelijk geworden. Een vernieuwde/aangepaste 
verordening geldt alleen voor nieuwe situaties. Dit brengt naar verwachting financiële 
consequenties met zich mee ten aanzien van de vergunningverlening voor agrarische en 
industriële bedrijven (meer inzet uren van de OMWB). 
 

6. De SP ontvangt heeft de afgelopen maanden 60 klachten over overlast van houtstook 
voor energie, kachels of het verbranden van afval ontvangen. Wat doet de gemeente 
met deze klachten en waar kunnen inwoners terecht? 
 
Antwoord:  
Het digitale meldpunt van de gemeente heeft in de periode van augustus 2019 tot en met 
mei 2020 zes meldingen ontvangen over rook- en stookoverlast. Deze klachten zijn 
behandeld door de daartoe aangewezen ambtenaren via mail, telefoon of in een 
persoonlijk gesprek met betreffende melder. De klachten hadden met name betrekking op 
het verbranden van hout in een vuurkorf of een buitenkachel. Het is niet verboden hout te 
stoken op deze wijze.  
 
De gemeente publiceert regelmatig berichten in de voorlichtende sfeer op social media 
over het stoken van houtkachels, sfeerhaarden en vuurkorven. Het RIVM heeft daarnaast 
een stookalert waar men zich kan aanmelden https://www.rivm.nl/stookalert. Bij een 
ongunstige situatie krijgt men vanuit het RIVM bericht. Bij aanhoudende klachten vraagt 
de gemeente aan de melder een logboek bij te houden om op deze wijze de frequentie en 
de urgentie te bepalen.  
 
De gemeente kan stankoverlast veroorzaakt door burgers niet goed aanpakken. Het is 
moeilijk te bepalen wat de stank is en in hoeverre deze hinderlijk is. Een melding komt 
meestal pas binnen als de overlast voorbij is. Burgers kunnen dit zelf beter en sneller 
oplossen door middel van een gesprek met de veroorzaker.  
 

 
7. Wat zijn uw mogelijkheden om deze overlast in te perken en te handhaven nu? 

 
Antwoord:  
Er zijn weinig tot geen mogelijkheden deze activiteiten in te perken omdat de huidige 
landelijke regelgeving dit niet toestaat. Het Bouwbesluit bepaalt dat een 
verbrandingstoestel in een gebouw aanwezig mag zijn. Men moet voldoen aan de eisen uit 
afdeling 3.8 van het Bouwbesluit. Hierin staan regels ter bescherming van de gezondheid 
van de gebruikers van een pand. Artikel 7.22 van het Bouwbesluit is een vangnetbepaling 
ter bescherming van derden tegen hinder en (gezondheids)schade. Het is verboden is 
handelingen te verrichten die op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, 
roet, walm of stof verspreiden.  
 
Als een burger een verzoek tot handhaving indient volgen de gebruikelijke wettelijke 
procedures. Het handhavend optreden op basis van dit artikel is overigens een moeilijke 

https://www.rivm.nl/stookalert
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aangelegenheid omdat het geen meetbare normen bevat en de kosten van metingen hoog 
zijn. 
 
Bij particulieren geldt voor nieuwe kachels in Nederland sinds januari 2020 een 
productbeleid (op basis van de Europese Richtlijn ecodesign, bijlage II). Dat wil zeggen dat 
alleen toestellen op de markt komen die aan typekeur-eisen voldoen. Als een toestel aan 
de typekeur-eisen voldoet, mag de fabrikant een CE-markering aanbrengen. De typekeur-
eisen hebben betrekking op rendement, de veiligheidsaspecten en de uitstoot (emissies). 
De ecodesign-eisen gaan in de meeste Europese landen per 2022 gelden. Nederland heeft 
ervoor gekozen om deze eisen vervroegd in te voeren, per 2020. Dit betekent niet dat de 
bestaande reeds in gebruik zijnde kachels nu vervangen moeten worden en niet meer 
gebruikt mogen worden.  
 
Bij bedrijven zijn wel aanvullende regels mogelijk. Voor houtkachels bij bedrijven geldt het 
Activiteitenbesluit. Bestaande houtkachels (bij inrichtingen) moeten voldoen aan de eisen 
uit paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit. Voor houtkachels (dus geen hout gestookte 
ketelinstallaties) zijn geen emissie-eisen opgelegd. De gemeente kan zo nodig bij de 
omgevingsvergunning emissie-eisen als maatwerk bij het besluit opleggen voor 
houtkachels. Dat geldt ook voor geurvoorschriften.  
 

8. Zijn er maatregelen die de gemeente nu niet kan treffen tegen stankoverlast van 
houtstook maar waar een verordening aanpassing voor nodig is en wat zijn de 
mogelijkheden? 
 
Antwoord:  
Artikel 5.34 van de APV Goirle bepaalt met betrekking tot stoken buiten inrichtingen het 
volgende: 
1. Het is verboden in de open lucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de 

zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te 
hebben.  

2. Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod 
niet van toepassing op:  
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;  
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen 

worden verbrand;  
c. vuur voor koken, bakken en braden. 

 
De APV regelt niets voor het bestrijden van overlast door stoken binnen inrichtingen en/of 
bij particulieren. Ook de landelijke model APV van de VNG biedt hiervoor geen 
aanknopingspunten. Regels moeten uit oogpunt van handhaving eenvoudig, duidelijk en 
goed controleerbaar zijn. Het is in het geval van houtstook moeilijk aan te geven in 
meetbare normen wat men moet verstaan onder stankoverlast voor derden en onder 
welke omstandigheden men daarvan overlast van kan ervaren, waardoor een dergelijke 
bepaling niet uitvoerbaar en handhaafbaar is en een grote bestuurslast vergt. 
 

9. Kan de GGD u helpen bij het meten van deze overlast van landbouw en houtstook? 
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Antwoord:  
Landbouw 
De OMWB en de NVWA hebben als kerntaak het houden van toezicht bij bedrijven en 
instellingen op de naleving van wetten en voorschriften met betrekking tot de agrarische 
en industriële activiteiten. De inzet van deze partijen is momenteel voldoende. 
 
Houtstook 
Er is geen goede meetmethode voor het bepalen van stankoverlast en emissies ten 
gevolge van houtstook in houtkachels. De burger zelf kan ook een aanzienlijke bijdrage 
leveren om de overlast te beperken door verstandig te stoken en in gesprek te blijven met 
de omwonenden bij overlast en hinder. Mocht men daar niet uitkomen dan kan men een 
beroep doen op buurtbemiddeling. 
 

10. Zo ja wilt u deze inzetten? 
 
Antwoord:  
n.v.t. 
 

11. Als duidelijk wordt dat veel fijnstof inderdaad bijdraagt aan meer besmettingen van 
virussen gaat u dan extra maatregelen treffen voor de volksgezondheid? 
 

  Antwoord: 
Alleen de aanwezigheid van fijnstof draagt niet bij aan meer besmettingen. Door een 
verminderde luchtkwaliteit zijn er meer mensen die onderliggende 
gezondheidsproblemen hebben of kunnen krijgen. Als deze mensen besmet raken 
kunnenvirussen een grotere impact hebben. Besmettingen ontstaan door veelvuldig 
contact, onvoldoende handen wassen, grote samenkomsten etc., dus door het gedrag en 
de omstandigheden van personen zelf. 
 
De gemeten jaargemiddelde hoeveelheden fijnstof in de lucht zijn de afgelopen 20 jaar 
gehalveerd door maatregelen die zijn getroffen op het gebied van verkeer, industrie en de 
energiesector. Daarnaast zet de provincie Noord-Brabant in op een zorgvuldige 
veehouderij wat bijdraagt aan een vermindering van fijnstof. Indien het rijk of de 
provincie maatregelen of nieuwe regelgeving afkondigt met betrekking tot de 
volksgezondheid dan volgt de gemeente Goirle deze op.  
_________________________________________________________________________ 


