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Geurproblematiek Deurne 

 

Aanleiding 
Tijdens het commissiedebat geurproblematiek van 10 november 2022, heeft u de 
volgende toezegging gedaan: ‘De Kamer wordt begin 2023 geïnformeerd over het 
overleg met de gemeente Deurne en de belemmeringen die zij ondervindt in het 
oplossen van de geurproblematiek aldaar. Ook gaat de staatssecretaris in op de 
Crisis- en Herstelwet.’ Voor het informeren van de Kamer is bij deze nota een 
conceptbrief opgenomen. 

Geadviseerd besluit 
Om te voldoen aan uw toezegging wordt u verzocht akkoord te gaan met de brief 
en deze naar de Kamer te sturen. 
Over de uitgangspunten van deze brief is contact geweest met gemeente Deurne. 
Wanneer u akkoord bent met deze brief zullen we de gemeente op de hoogte 
brengen van het moment van verzending aan de Tweede Kamer. 

Kernpunten 
Op 8 april 2022 heeft u samen met de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), een werkbezoek gebracht aan Deurne. Dit bezoek hing 
samen met een uitzending van Zembla over geurhinder door veehouderijen.  
 
Tijdens het werkbezoek in Deurne heeft u toegezegd om te kijken naar 
praktijkgevallen waarin het schuurt, de regelgeving en of die volstaat. Het contact 
met de gemeente stelde u in de gelegenheid om uit eerste hand in de praktijk te 
ervaren hoe door gemeenten, omwonenden en veehouderijen wordt gekeken naar 
de materie. Met de gemeente Deurne zijn hierover gezamenlijke afspraken 
gemaakt. 
 
Inmiddels heeft u toegezegd dat u dit voorjaar zal komen met voorstellen tot 
aanpassing van de geurregelgeving. 
 
Op 20 januari 2023 heeft er een bijeenkomst in Deurne plaatsgevonden waar uw 
ambtenaren aanwezig waren met die van de gemeente Deurne, de 
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (Odzob), de GGD, ministerie van LNV en de 
Provincie Noord-Brabant. 
 
Een van de instrumenten die voor de aanpak van bestaande situaties in het leven 
is geroepen, is het crisis- en herstelwet experiment. Deurne is op de hoogte van 
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dit instrument maar loopt naar eigen zeggen aan tegen het probleem van een 
complexe onderbouwing van de toepassing van dit instrument. Verder zijn er 
zorgen over de omvang van de nadeelcompensatie. Deze problemen en zorgen 
worden volgens Deurne door meerdere gemeenten gedeeld. 
 
Deurne heeft daarom voorgesteld om op korte termijn met een aanpak te komen 
voor situaties waar sprake is van grote geurhinder. Dit wil de gemeente doen door 
aan de hand van een of meerdere concrete casussen een werkbare aanpak te 
ontwikkelen die daarna breder namelijk ook landelijk toegepast kan worden. De 
mogelijkheden van de crisis en herstelwet zullen daarbij ook aan de orde komen. 
Ook wordt gekeken of andere gemeenten met een eigen casus aan willen sluiten. 
 
IenW heeft voor deze aanpak aangeboden om mee te willen denken en adviseren 
bij de uitvoering van deze aanpak.  
 
Verder heeft het ministerie samen met de gemeente verschillende technische 
mogelijkheden besproken die mogelijk voor een verbetering van de werking van 
de geurreductiesystemen kunnen zorgen. De gemeente kijkt hiermee naar 
praktische maatregelen die op korte termijn in de praktijk toe te passen zijn. 
 

Krachtenveld 
In Deurne, en in heel Nederland, zien we dat het in ons dichtbevolkte land niet 
eenvoudig is om economische en milieubelangen met elkaar in evenwicht te 
houden. Dit speelt met name op landbouwgebied. Hier komen juridische 
procedures en gerechtelijke uitspraken over bijvoorbeeld emissiearme 
stalsystemen en technieken en geurregelgeving bij.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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