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Vragen aan omgevingsdienst ODZOB 
 
In de Ontwerp-beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor het stellen van 
maatwerkvoorschriften krachtens de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer 
voor de inrichting Den Ouden Regionaal Overslag Centrum BV van juni 2020 staat: 
Bij de aanvraag van Den Ouden werd destijds worstcase gerekend met een hedonische weegfactor F = 0,5 
(uitgaande dat sprake was van een zeer onaangename geur) en zijn wij op basis hiervan destijds tot het oordeel 
gekomen dat sprake was van een aanvaardbaar geurhinderniveau. Uit de ter plaatse uitgevoerde metingen in 
de afgelopen jaren blijkt bijna zonder uitzondering een hedonische weegfactor van 4 of meer. Dit heeft als 
gevolg dat Den Ouden buitensporig meer geuremissie mag veroorzaken dan bij de beoordeling van de aanvraag 
was beoogd en acceptabel was bevonden.  
Kunnen we hieruit concluderen dat deze vergunning de burger onvoldoende bescherming biedt 
tegen stankoverlast vanuit Den Ouden? 
Ja, dat is ook de reden dat we met het stellen van maatwerkvoorschriften hebben geprobeerd de 
ontstane situatie te veranderen. 
  
Tweemaal heeft de provincie/ODZOB maatwerkvoorschriften opgelegd. Beide keren heeft Den 
Ouden een rechtszaak hierover gewonnen. Waarom is het niet gelukt met deze voorschriften de 
vergunning aan te scherpen? Welke argumenten geeft de rechter hiervoor en hoe denkt de ODZOB 
daarover? 
De argumenten van de rechter over de maatwerkvoorschriften staan in de uitspraak. Wij hebben ons 
te conformeren aan de uitspraak van de rechter en zullen dat ook doen. 
  
Hoe vaak heeft ODZOB bij Den Ouden geuronderzoek gedaan?  
Alleen het geurbelevingsonderzoek uit 2016? 
Naast het geurbelevingsonderzoek in 2016 zijn 46 geurmetingen (olfactometrisch) uitgevoerd in de 
periode 2015-2022. 
  
Hoe vaak heeft ODZOB sinds 2014 nav een klacht over geuroverlast direct onderzoek ter plaatse 
verricht om de daadwerkelijke situatie vast te stellen? Graag per jaar weergeven. 
Dit is het aantal klachten op basis waarvan wij onderzoek ter plaatse hebben uitgevoerd: 2014: 112 
2015: 284 
2016: 195 
2017: 552 
2018: 309 
2019: 531 
2020: 162 
2021: 234 
 
Vragen aan Den Ouden 
 
We hebben de directie van Den Ouden benaderd met een toelichting op ons onderzoek en de 
vraag: 
We zien dat in dit dossier al meermaals de gang naar de rechter is gemaakt, door verschillende 
betrokken partijen. Tot aan de Raad van State aan toe. Wat is er nodig om tot een voor alle 
partijen acceptabele oplossing te komen? Hierover zouden we u graag willen interviewen. 
Ook zouden we graag opnames maken op het bedrijf zelf, om vast te kunnen leggen hoe u als 
ondernemer de geurhinder probeert te beperken. 



Helaas is het nu niet mogelijk om hieraan mee te werken daar we momenteel in een geheimhoudingsproces 
zitten. Vertrouwende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
(Zembla: de geheimhouding houdt verband met een mediationtraject) 
 


