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Kamerbrief Geurhinder en veehouderij 

 

Aanleiding 

In verband met een programma van Zembla over geurhinder door veehouderijen 

in Deurne, heeft u samen met de minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV), op 8 april jl. een werkbezoek gebracht aan Deurne. Daar 

hebben de minister en u gesproken met onder andere veehouders en 

omwonenden. Tweede Kamerlid de heer Tjeerd de Groot heeft u verzocht 

schriftelijk in te gaan op de Zembla-uitzending over geurhinder in Deurne. De 

rechtbank Den Haag heeft op 14 september 2022 uitspraak gedaan in een civiele 

procedure. De rechtbank heeft geoordeeld dat de Staat onrechtmatig handelt ten 

aanzien van een deel van de omwonenden doordat de Wet geurhinder en 

veehouderij (Wgv) hen onvoldoende bescherming biedt tegen geurhinder. Met 

deze nota ontvangt u een brief waarmee u, mede namens de minister van LNV, 

de Kamer hierover informeert, voorafgaand aan het commissiedebat 

geurproblematiek. Daarmee geeft u ook invulling aan de motie Ouwehand over 

het borgen van een goede bescherming van omwonenden tegen stank. U voldoet 

tevens aan het verzoek van de Kamer om een afschrift van een brief aan een 

omwonende mee te zenden. 

Geadviseerd besluit 

Ik adviseer u: 

- de brief aan de Tweede Kamer te zenden; 

- met het lakvoorstel akkoord te gaan en de brief aan de omwonende 

geanonimiseerd mee te zenden. 

Kernpunten 

- In de geadviseerde brief gaat u in op de persoonlijke gesprekken die de 

minister van LNV en u hebben gevoerd in Deurne. De gesprekken en de 

vervolgaanpak worden in de bredere context van de transitie van het 

landelijk gebied geplaatst: in een klein land balanceren veel belangen. Dat 

raakt veel mensen en bedrijven. Het vonnis spreekt ook over deze ‘fair 

balance’, die naar oordeel van de rechter in de geurregelgeving ontbreekt. 

Om deze te hervinden worden eerst de huidige geurregelgeving en 

evaluaties daarvan beschreven.  

- Verder gaat de brief in op de acties die volgen uit het vonnis: 

schadevergoeding en hoger beroep.  

- U geeft aan dat u met de ministers van LNV en voor NenS voorstellen 

gaat doen om te werken aan het herstellen van de balans, waaronder 
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aanpassing van regelgeving en aanpak van knelpunten. De vervolgaanpak 

wordt meegenomen in het beleid voor het landelijk gebied.  

- Om daar in Deurne een begin mee te maken, zijn met deze gemeente 

afspraken gemaakt, onder andere over de inzet van lokaal maatwerk.  

- U zegt toe de Kamer in het voorjaar over de voortgang te informeren. 

- De brief sluit af met het vertrouwen dat de maatregelen toewerken naar 

het herstellen van de balans. 

- U geeft invulling aan het verzoek van uw Kamer om schriftelijk in te gaan 

op de Zembla-uitzending over geurhinder in Deurne. U geeft met deze 

brief ook invulling aan de motie Ouwehand over het borgen van een 

goede bescherming van omwonenden tegen stank en u voldoet aan het 

verzoek om toezending van een afschrift van de reactie op de brief van 

een omwonende. 

- In verband met het commissiedebat geurproblematiek (10 nov) en het 

verzoek van het Kamerlid Tjeerd de Groot wordt u geadviseerd de brief 

vóór 3 november aan de Kamer te verzenden. Dit is dus vooruitlopend op 

de brieven over onder andere het WUR-onderzoek naar de effectiviteit van 

emissiearme systemen en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. 

Krachtenveld 

In de brief wordt ingegaan op het verkennen van verbeteringen in de 

geurregelgeving. Onderdeel van deze verkenning is dat er wordt afgestemd met 

burgers, bedrijven, andere overheden en omgevingsdiensten. 

 

De inhoud van deze brief is afgestemd met het ministerie van LNV. 

 

De brief is ambtelijk afgestemd met DG Landelijk Gebied & Stikstof, mede 

namens de minister voor Natuur en Stikstof verzenden wordt niet nodig 

gevonden.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 
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