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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. 
 
 

Naam en fractie: Jelmer Kruyt, GDP 

Datum indiening: 5 oktober 2021 

Datum antwoord: 

Onderwerp: Geur overlast Givaudan  

 

Vragen zijn ingediend als Vragenhalfuur vragen, afhandeling als schriftelijke art. 33 vragen. 
 
Onze fractie ontvangt signalen dat er onverminderd veel geuroverlast is voor omwonenden van de chemische fabriek 
Givaudan in Naarden. De geuroverlast lijkt, ondanks de beoogde verkleining van de geurcirkel, bovendien eerder toe dan af te 
nemen. Bewoners melden de overlast in een speciaal hiervoor ingestelde WhatsApp groep, waarin onze fractie inzage heeft 
gehad. Givaudan lijkt de meldingen echter niet serieus op te pakken. Ook het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst, lijkt niet 
doeltreffend te zijn in het aanpakken van buitenproportionele overlast. Met de diverse grootschalige bouwprojecten in de 
directe omgeving van de fabriek, ligt het voor de hand dat het aantal klachten alleen maar verder gaat toenemen.  
 
Vraag 1 
Wat is de status van de verkleining van de geurcirkel?  
 

 In 2019 is uw raad geïnformeerd over de voorschriften die de Provincie Noord-Holland heeft verbonden aan de 
omgevingsvergunning van Givaudan om geur te reduceren. Met deze voorschriften was een geurcontour voor 
Givaudan vastgelegd. Daartegen zijn zienswijzen ingediend door inwoners en Givaudan zelf. Alhoewel alle 
zienswijzen inhoudelijk zijn weerlegd heeft de provincie toch geen geurcontour vastgelegd.  
 
Op 13 september 2019 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een definitief besluit genomen en besloten 
om toch geen ambtshalve geurcontour vast te leggen.  
 
Namens het college is beroep ingesteld tegen het besluit van de provincie om geen geurcontour vast te leggen. De 
rechtbank Noord-Brabant heeft op 2 augustus 2021 uitspraak heeft gedaan (ECLI:NL:RBNHO:2021:6328).  
 
De uitspraak van de rechtbank heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De gronden zoals aangevoerd namens de 
gemeente zijn afgewezen. Tegen de uitspraak is hoger beroep aangetekend. De inhoudelijke gronden voor hoger 
beroep zijn op 12 oktober 2021 ingediend.  
 
 Met het indienen van hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank kan alsnog een geurcontour worden 
vastgelegd. De geurcontour biedt een duidelijk kader voor Givaudan, omwonenden en voor de 
woningbouwontwikkelingen in de omgeving van Givaudan.  
 
Zelf is Givaudan al geruime tijd bezig met een nieuwe milieuvergunning waarbij tevens een geurcirkel wordt 
vastgelegd. Om de milieuvergunning te kunnen vernieuwen zijn nog twee andere toestemming nodig. Het gaat om 
een geluidscherm op het dak van Thermo Fisher en een vergunning voor hogere schoorstenen. De aanvraag voor het 
scherm is ingediend en voor de schoorstenen nog niet.  
 
Op dit moment geldt dus geen geurcontour voor Givaudan. Beoogd wordt om door middel van het hoger beroep 
Gedeputeerde Staten er alsnog toe te bewegen om een ambtshalve geurcontour vast te leggen.  

 
Vraag 2 
Voorziet het college een toename van overlast en klachten na realisatie van de diverse bouwprojecten in de directe omgeving 
van de fabriek? En hoe wil het college daarmee omgaan?  
 

 De nieuwe geursituatie, zoals hierboven geschetst, geeft een duidelijk kader voor de woningbouwontwikkeling in de 
omgeving van Givaudan. Givaudan zal investeren doen aan technische installaties en voorzieningen om aan de 
geurnorm te voldoen. De belemmeringen nemen af en de verwachting is dat daarmee ook de geurklachten afnemen.  
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Geurklachten kunnen een signaal zijn van het niet naar behoren functioneren van technische installaties of 
voorzieningen. Het is dan aan de afdeling Toezicht & Handhaving van de OD NZKG om technische installaties of  
voorzieningen en de mate van inspectie en onderhoud te controleren.  

 
Vraag 3 
Hoe verwacht het college dat deze problematiek van invloed zal zijn op de gezondheid en het leefgenot van de toekomstige 
bewoners van de Borgronden en het van der Roest terrein?  
 

 De provincie is bevoegd gezag en het aspect gezondheid speelt bij vergunningverlening een rol door het bedrijf met 
een nieuwe vergunning te houden aan de geur en geluidsnormen. De gezondheidsaspecten worden getoetst door de 
daarvoor bevoegd instanties. Zo toetst de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de milieuvergunning.   
Voor de woningbouwlocatie aan de BOR-gronden vindt momenteel in het kader van de bestemmingsplanprocedure 
onderzoek plaats. Voor de locatie Van der Roest, het voormalige tuincentrum, heeft reeds een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. In dit ontwerpbestemmingsplan is aangetoond dat er sprake is van 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe ontwikkeling. Givaudan heeft tegen dit 
ontwerpbestemmingsplan zienswijzen ingediend. Het college is met Givaudan en haar adviseurs in gesprek hierover.   

 
Vraag 4 
Ziet het college een taak voor de gemeente weggelegd om de communicatie tussen partijen (bewoners, Givaudan, 
omgevingsdienst, gemeente) te verbeteren? Is het in dat kader een idee om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren 
om de problematiek te bespreken?  
 

 Met de Givaudan, de provincie en de omgevingsdiensten OFGV en OD NZKG wordt op regelmatige basis overleg 
gevoerd. Het laatste overleg dateert van 30 augustus 2021. Zodra de revisievergunning voor Givaudan is verleend is 
het een geschikt moment om met bewoners in gesprek te gaan. De provincie neemt hierbij het voortouw omdat zij 
bevoegd gezag is.  

 
Vraag 5 
Hoe wil het college de raad op de hoogte houden van de vorderingen en ontwikkelingen op dit gebied?  
 

 Zodra de revisievergunning is verleend, dan wel de geurcontour ambtshalve is vastgelegd, zal het college uw raad 
daarover informeren.  

 


