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Inleiding 
Recent heeft GS van NH een besluit genomen, waarbij de voorschriften van een omgevingsvergunning van Givaudan in 
Naarden zijn gewijzigd. Tevens is de omgevingsvergunning gedeeltelijk ingetrokken, voor zover de zogenoemde BRZO 
drempels mogen worden overschreven. Er vindt geen ambtshalve wijziging plaats van de geurvoorschriften. Het besluit is 
namens genoemd college genomen door de Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.  
 
Daarnaast staan vele bouwprojecten in ons land op de tocht, nadat de RvS een streep zette door het stikstofprogramma van 
de overheid. Hierover zijn reeds door diverse fracties vragen gesteld, maar de beantwoording daarvan laat nog altijd op zich 
wachten.  
 
Vraag 
Welke (mogelijke) gevolgen hebben beide bovenstaande ontwikkelingen op de grootschalige bouwprojecten Borgronden, 
Stork, centrumplan Keverdijk, Crailo en de Krijgsman?  
 
Antwoord 
Givaudan 
Voor woningbouwplannen zal in de ruimtelijke procedure milieuonderzoek worden verricht. Zo ook naar milieuruimte van 
bedrijven ten opzichte van woningbouwontwikkelingen. Ook dient getoetst te worden of er ter plaatse van de toekomstige 
woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Zonder een ambtshalve wijziging van de geurcontour is er 
een zwaardere motiveringslast in de ruimtelijke procedures voor de aanvrager. Er dient altijd gemotiveerd te worden.  
 
Stikstof 
Wat stikstof betreft kunnen we het volgende vermelden. Er is een nieuwe berekeningsmethodiek om de stikstof-belasting uit 
te rekenen (Aerius-calculator). Voor alle projecten zal ook een berekening worden gemaakt. Aangezien nieuwbouwwoningen 
gasloos gebouwd worden is er geen sprake van uitstoot van stikstof van woningen. Wel dient de verkeersaantrekkende 
werking en de uitstoot van stikstof van mobiele bronnen in de bouwfase te worden uitgerekend. Navraag in andere 
gemeenten leert dat woningbouwprojecten in de regel kunnen doorgaan. Daarnaast wordt voor projecten ook naar de ADC 
methode gekeken. We verwijzen hiervoor naar de beantwoording van de eerdere vragen van de VVD. 
 

 
 
 


