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Boxtel, 23 april 2019 
 
Betreft: Vragen ex artikel 37 RvO, stankoverlast, oproep uitleg VION openbare 

bijeenkomst Gemeenteraad 
 
 
 
Geachte leden van het College, 
 
 
Graag vragen wij conform artikel 37 RvO uw aandacht voor het volgende. 
 
Uitbreidingsvergunning VION 
De gemeente heeft een aanvraag gekregen van VION voor een uitbreidingsvergunning. Hierover is 
in Boxtel nogal wat discussie. De SP-fractie heeft hierover de volgende vragen: 
 

1. Valt hetgeen VION vraagt binnen de bepalingen van het bestemmingsplan? 
2. Kan het college deze uitbreidingsvergunning weigeren en zo ja, op welke gronden? 
3. Kan het college voorwaarden stellen aan de uitbreidingsvergunning en zo ja, bent u van 

plan om dat te doen? Als VION daar niet aan voldoet wat is dan de procedure? 
 
Tevens zijn er de laatste jaren nogal wat signalen uit de Boxtelse samenleving geweest 
betreffende de overlast van het bedrijf. 
 
Stankoverlast 
Allereerst betreft dit de stankoverlast. Zeer regelmatig hebben individuele burgers, heeft de 
Gemeente en heeft de politiek bij het bedrijf aan de bel getrokken over de problemen van die 
stankoverlast. Met name rond het station, in de wijk Oost en in het dorp Lennisheuvel komen 
regelmatig geurklachten voor. De ODBN, die toezicht houdt op de luchtkwaliteit, heeft meerdere 
malen metingen verricht, maar geen wettelijke overschrijding geconstateerd. Toch blijven de 
klachten hardnekkig terugkomen.  
 
De wetgever zegt hierover dat het bevoegd gezag een geur onderzoek kan laten uitvoeren 
vanwege de bestaande geurhinder. Wat ons betreft zou het toch nog eens een optie zijn om extra 
onderzoek uit te voeren. De vraag is of u dit zou willen voorstellen in de gesprekken met VION. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvullende maatregelen Stankoverlast 
Daarnaast vinden wij dat het bedrijf VION ook een morele verplichting heeft naar de bevolking van 
Boxtel om geuroverlast te beperken. Uit de door de ODBN verrichte metingen voldoet VION 
kennelijk aan de wettelijke normen, maar dat neemt niet weg dat VION wat ons betreft de 
bereidheid zou moeten hebben om ook boven de wettelijke normen acties te ondernemen om de 
lleefbaarheid in Boxtel te beschermen. Dat zou ook passen bij gedachte van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen, waar VION regelmatig over roept daar ‘een groot aantal initiatieven’ in 
te hebben genomen. 
 
Onze fractie heeft navraag gedaan naar andere soortgelijke voorbeelden en bijvoorbeeld 
diervoederproducent Coppens in Helmond heeft op basis van geluiden uit de samenleving 
aanvullende maatregelen tegen geuroverlast genomen. Dat heeft succes gehad, de klachten de 
klachten over Coppens zijn nagenoeg verdwenen. 
 
Geurvrij produceren 
Wij vinden dat met de moderne techniek het mogelijk zou moeten zijn om geurvrij te produceren. 
Dit onderwerp zou onder de aandacht gebracht moeten worden. 
 
Wij hebben hierover de volgende vragen: 
 

4. Bent u bereid met VION in gesprek te treden over aanvullend onderzoek naar de 
stankoverlast en hierover naar de Gemeenteraad te rapporteren? 

5. Bent u bereid om met VION in overleg te treden over het nemen van extra 
(bovenwettelijke) maatregelen, om de stankoverlast terug te dringen? 

6. Daarnaast vinden wij dat onderzocht zou moeten worden of het voor VION mogelijk is 
om geheel geurvrij te produceren. In uw gesprekken met VION zou dat aspect wat ons 
betreft aan de orde moeten komen. Heeft u dit al eens bespreekbaar gemaakt? Zo ja, 
wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, bent u bereid dit nogmaals op te pakken?> 

 
Diverse andere onderwerpen, voorstel: uitleg door VION 
 
Naast de jarenlange stankoverlast, zijn er diverse andere onderwerpen die overlast of 
onduidelijkheid veroorzaken en in ieder geval de afgelopen tijd leiden tot veel maatschappelijk 
verzet en vragen. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen: 
 

• Legionella 
• Huisvesting arbeidsmigranten 
• Vragen rondom Dierwelzijn 
• Uitbreiding VION (stijging verkeersbewegingen, huisvesting arbeidsmigranten) 

 
In Boxtel is door een aantal initiatiefnemers inmiddels een handtekeningenactie opgestart om de 
bedrijfsuitbreiding bij VION tegen te houden. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgelegenheid, belangrijk werkgever 
 
Wij beseffen als SP-fractie dat VION ook één van de grotere werkgevers (de grootste werkgever) 
in Boxtel is en daardoor ook een grote sociale functie vertegenwoordigt. Wij begrijpen uit berichten 
in de media en naar de gemeenteraad, dat de Gemeente met VION gesprekken voert over het 
oppakken van allerlei sociale onderwerpen: 
 

- Het maken van afspraken over huisvesting Arbeidsmigranten 
- Aanpak laaggeletterdheid 
- Aandacht schuldenproblematiek 
- Toeleiden naar werk voor mensen in uitkering en/of met beperkingen op de arbeidsmarkt 

 
Uitleg VION in openbare bijeenkomst Gemeenteraad 
 
Al deze onderwerpen roepen vragen op die met enige regelmaat in de afgelopen jaren bij de 
politiek en in de Boxtelse samenleving opborrelen. Zou het niet goed zijn als VION over al deze 
onderwerpen eens in een openbare bijeenkomst naar raadsleden (en daarmee naar de Boxtelse 
samenleving) uitleg komt geven? Dat zou wat ons betreft veel duidelijkheid kunnen scheppen en 
op die manier kan VION zelf het bedrijfsbeleid op die betreffende onderwerpen toelichten. 
 
Het leidt tot een vraag die we aan uw College en via uw College aan de hele Gemeenteraad willen 
voorleggen. 
 

7. Bent u het met ons eens dat het goed zou zijn als VION over alle in deze brief 
genoemde onderwerpen eens uitleg komt geven in een openbare bijeenkomst van de 
Gemeenteraad? En de volgende vraag is dan uiteraard of het College en de 
Gemeenteraad gezamenlijk de bereidheid hebben om hierover met VION overleg te 
hebben? 

  

Ervan uit gaande u met dit schrijven voldoende en naar behoren te hebben geïnformeerd. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van de SP 
 
 
 
 
 
 
Frans Sannen, 
Raadslid  


