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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
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Inleiding 

 

Muiderberg heeft buitengewoon slechte ervaringen met de geuremissie en daarmee overlast door groenrecycling Den Ouden 

De BORgronden liggen in de directe omgeving van Givaudan, waarbij het aspect geur eveneens een rol speelt. 

Gezien deze ervaring menen wij dat hieruit lering getrokken moet worden. 

Daarbij geldt dat het systeem van toezicht en handhaving in een reeks van jaren klachten niet hebben kunnen voorkomen. 

We hebben kennis genomen van de antwoorden op de vragen die het CDA heeft gesteld. 

We hebben ook kennis genomen van de beschikking van de Omgevingsdienst en de buitengewoon ingewikkelde complexiteit 

m.b.t. de geurcontour. 

Gezien onze ervaringen is helderheid geboden en is voorkomen beter dan genezen. 

 

Vraag 1a 

Kunt u voorkomen dat er in de nieuwe voorziene woonwijk klachten door geuremissie ontstaan of zullen ontstaan. 

 

Antwoord: 

De provincie is bevoegd gezag. Zij geeft aan dat de geurbeleving al flink verbeterd is ten opzicht van de ‘oude’ situatie door 

sluiting van de geurstoffenfabriek in 2013. De provincie heeft aangegeven dat zij momenteel goed geïnformeerd wordt door 

omwonenden bij klachten. Het registratiesysteem maakt dat zij een goed begrip heeft van de aard van klachten en blijven de 

klachten binnen de perken.  

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het bedrijf Givaudan nu maar ook bij de nieuwe milieuvergunning het recht heeft om 

een aantal keren per jaar de geurnorm te mogen overschrijden. Helemaal voorkomen van geuroverlast is dus niet mogelijk. 

 

Vraag 1b 

Op welke wijze krijgt dit vorm, zodat toekomstige bewoners, maar ook de huidige bewoners, er op mogen en kunnen 

vertrouwen dat er geen sprake is of zal zijn van geuroverlast (stank). 

 

Antwoord: 

Er zal geen sprake zijn van geen geuroverlast, zie antwoord 1a. Het bedrijf is gebonden aan het bestemmingsplan, de 

milieuvergunning en het geurbeleid van de provincie uit 2014(beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen Provincie 

Noord-Holland). Er mogen geen veranderingen in de inrichting  plaatsvinden, dat nader is getoetst op voorgenoemde drie 

toetsingskaders. De geurbelasting neemt daardoor eerder af  dan toe.  

 

Vraag 2 

De activiteiten van deze fabriek kennen een zeer lange en diverse geschiedenis op het gebied van de chemie. 

Kunt u er zeker van zijn dat er geen (mobiele) grondwatervervuiling heeft plaatsgevonden of nog plaatsvindt die mogelijk nu 

(nog) effecten kan hebben op de omgeving (plangebied woningbouw) van de betreffende fabriek? 

 

Antwoord: 

In het kader van het project BORgronden is bij het bestemmingsplan een bodemonderzoek verplicht. Onderzoek naar het 

grondwater maakt daar deel van uit. Daarnaast is ter bescherming van het grondwater door industriële activiteiten een 

gebiedsbeheerplan opgesteld dat  het grondgebied van Gooise Meren en van omliggende gemeenten bevat. Onderdeel van 

systeem is een registratiesysteem met peilbuizen om de kwaliteit van het grondwater te monitoren. In dit kader zijn risico’s in 

beeld gebracht en beheersbaar gemaakt.  
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Vraag 3 

Zo ja, waar baseert u deze wetenschap op? 

 

Antwoord: 

Onder de noemer Grondwaterbeheer het Gooi werken diverse partners uit de regio samen met als doel de 

grondwaterkwaliteit langdurig te beschermen, te verbeteren en te benutten. De partners zorgen er samen voor dat het 

grondwater nu en in de toekomst kan worden benut als  drinkwater en de natuurgebieden en zwemwateren worden 

beschermd tegen instromend verontreinigd grondwater. Door de bronnen van  de verontreiniging te monitoren en indien 

nodig aan te pakken wordt ervoor gezorgd deze doelen te bereiken. 

De afspraken tussen de partners zijn in 2011 vastgelegd in een convenant. In 2014 is dit geactualiseerd. 

 

Vraag 4 

Kunt u garanderen dat op het gebied van mogelijke vervuiling door uittreding in het grondwater de omgeving van deze 

fabriek, de BORgronden, niet zal worden belast voor nu en in de toekomst? 

 

Antwoord: 

Zie het antwoord op vraag 3. De regionale aanpak bestaat uit een combinatie van het monitoren van de grondwaterkwaliteit 

en indien nodig het nemen van maatregelen. Hiermee zorgen de partners dat de kwetsbare objecten niet worden bedreigd en 

dat uitstroming van verontreinigd grondwater tot buiten de beheergrenzen wordt voorkomen.  

 


