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Op 1 juli 2020 ontvingen wij vervolgvragen op de beantwoording van de raadsvragen van 9 juni 2020 
inzake luchtverontreiniging op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde 
vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
1. U meldt dat bij klachten over stankoverlast burgers terecht kunnen via het digitale meldpunt 

op de gemeentewebsite, waarom is er niet de mogelijkheid om telefonisch klachten te 
melden? 

 
Antwoord:  
Die mogelijkheid is wel aanwezig.  Dit staat op de website van de gemeente Goirle onder “iets te 
melden”, Meldingen die voor andere organisaties bestemd zijn: 
Overlast van geur, geluid, trillingen en stof van bedrijven kunt u 24 uur per dag melden bij 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Hiervoor belt u de MilieuKlachtenCentrale 
T (073) 681 28 21.  
 

2. U antwoord bij vraag 6 dat: ‘de gemeente stankoverlast veroorzaakt door burgers niet goed 
kan 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.’ Is het daarom niet beter om 
klachten telefonisch te melden zodat een melding directer gecontroleerd wordt en niet als het 
voorbij is? 

 
Antwoord:  
Zoals aangegeven kan direct gebeld worden en eventueel actie worden ondernomen. 
 

3. U geeft aan dat: ‘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.’ Kunt u 
aangeven hoeveel veehouders in de gemeente Goirle zijn in totaal en kunt u daarnaast melden 
hoeveel in de kern Riel daarvan zijn? 

 
Antwoord:  
In Goirle heeft 17 veehouderijen en Riel 25 veehouderijen. 
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4. U geeft aan dat: ‘De gemeente publiceert regelmatig berichten in de voorlichtende sfeer op 

social media over het stoken van houtkachels, sfeerhaarden en vuurkorven.’ De SP heeft nooit 
berichten in de voorlichtende sfeer gezien op social media. Waarom kiest de gemeente Goirle 
niet voor een brede campagne via social media en in het Goirles Belang wat de negatieve 
gezondheidseffecten kunnen zijn van houtstook en hoe je verantwoord kan stoken? 
 
Antwoord:  
Dit is in het verleden wel gedaan. De gemeente heeft tot op heden nog niet gekozen voor een 
brede campagne omdat het aantal meldingen die de gemeente hierover heeft ontvangen zo laag 
was en dat het nog geen prioriteit heeft gehad om dit te doen. 
 

5. Mensen kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de stookalert van de RIVM. Wat doet de 
gemeente naar de inwoners toe als het weer ongunstig is voor het stoken van hout? 
 
Antwoord:  
Op dit moment doen we in dit geval niets omdat de mensen die aangesloten zijn een melding 
krijgen.  
 

6. In Gilze Rijen wil het college een meetpunt voor luchtkwaliteit van de OMWB. Een van de 
reden is dat via de OMWB is vernomen dat de provincie het meetnet in Brabant wil uitbreiden. 
https://www.bndestem.nl/oosterhout/gilze-en-rijen-wil-een-eigen-meetpunt-voor-meting-
luchtkwaliteit~a0f5ece4/?referrer=https://www.google.com/ Wil Goirle ook een meetpunt 
voor luchtkwaliteit en deel uitmaken van de uitbreiding het meetnet? 
 
Antwoord:  
Er is een meetpunt tussen Biest Houtakker en Moergestel en zien we de noodzaak voor het 
meetpunt nu nog niet in. De verzamelde gegevens van het station in Biest-Houtakker zijn online 
te raadplegen en geven ook een beeld over de luchtkwaliteit in de nabije omgeving. Indien de 
provincie of de OMWB ons zou benaderen om deel te nemen aan het meetnet is het een kwestie 
van een kostenafweging en afweging van prioriteiten of zal worden deelgenomen. Wij nemen al 
deel aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).  
 

7. Wat wilt u daarvoor doen?  
 
Antwoord: Zie onder 6.  
 

8. Zou de dorp grens van west Riel een locatie zijn voor een meetpunt? 
 
Antwoord:  
Als dit aan de orde is bekijken we met de OMWB waar de beste locatie is.  
 

9. Zou houtstook ook meegenomen kunnen worden bij een dergelijk meetpunt? 
 
Antwoord:  
Nee. De meters meten ter plaatse bepaalde totaalwaarden zoals PM 10 PM 2,5, NOx. Er is geen 
goed beeld te verkrijgen van de bijdrage van houtstook omdat het station daarvoor niet dicht 
genoeg bij de bron is. Het RIVM heeft een burgerinitiatief genaamd “Samenmeten”. Hierbij 
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meten burgers verschillende waarden met zogenaamde “low cost” apparatuur. Burgers kunnen 
hieraan deelnemen mits ze de apparatuur zelf aanschaffen. Hoe meer burgers hieraan willen 
deelnemen des te meer data wordt verzameld. In Goirle is momenteel een meter actief. We 
moeten hierbij wel opmerken dat deze meters veel minder nauwkeurig zijn dan de meters die 
gebruikt worden bij de meetstations.    
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