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Opzet van de info-avond
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➢ Welkom en introductie

➢ Aanleiding van de avond (door wethouder Rik Thijs)

➢ Wat mag op De Hurk en hoe is dat geregeld

➢ Viertal bedrijven waar vragen over zijn

➢ Veiligheidsregio (o.a. Brandweer) over risico en 

preventie 

➢ GGD over gezondheid en de Hurk

➢ Wat kunt u doen 

➢ Hoe nu verder 

Eindhoven (John Elast)



Aanleiding Informatieavond

➢ Branden op het industrieterrein 

➢ Zorgen over gezondheid 

o Bestemmingsplan

o Omgevingsvergunning + Toezicht

➢ Behoefte aan informatie

o Algemeen (info wijkoverleg ‘t Ven)

o Actueel en specifiek op deze avond

➢ Duidelijkheid instanties/bevoegdheden
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Eindhoven (wethouder Rik Thijs)



Wat mag er en hoe is dat geregeld 
(regels ruimte en milieu) 

➢ Gebiedsvisies en Bestemmingsplan 

o Bestemmingen en functies

o Voorwaarden (bedrijven en omgeving) 

➢ Omgevingsvergunning

o Milieu- en gezondheidsbeoordeling 

o Maatregelen en monitoring

o Adviesrol Veiligheidsregio en GGD

➢ Toezicht en handhaving (Odzob en OMWB)

➢ Klachten / incidenten  (gemeente, provincie, Odzob)

➢ Nieuw inzichten en verbeteringen (BBT)
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Eindhoven (Hans Verhoeven)



Bestemmingsplan De Hurk
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➢ Bevoegdheden en afstemming

➢ Wat is er geregeld?

o waarom?

o hoe (proces)?

➢ Kenmerken De Hurk

o Ruim 200 ha

o 15.000 werknemers in ca. 300 industriële bedrijven

o Faciliterende bedrijvigheid voor het stedelijk woon- en werkgebied

➢ Wat betekent dit voor bedrijven en activiteiten?

o Omgevingsvergunning (BBT) 

o Toezicht en handhaving

Eindhoven (Hans Verhoeven)
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Zonering De Hurk

Zwaarte bedrijvigheid Geluid

Eindhoven (Hans Verhoeven)



Vanavond viertal bedrijven 

❖ Mirec

❖ ABZ

❖ KWS

❖ HKS 
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Odzob (Erik van Aarle/Judith Aarls)



Mirec (1)

➢ Wat is dit voor bedrijf en wat maakt het ? 

➢ Wettelijk kader: Vergunningplichtig bedrijf

▪ Revisie- van 2013 en 7 verandervergunningen  (2014-2021)

➢ Relevante aspecten voor de omgeving (milieubelasting)

• Luchtemissies; 

• Lozing en Hemelwater; 

• (Brand)Veiligheid.  

➢ Toezicht n.a.v. branden

• Bevindingen: opvolging noodzakelijke acties ter voorkoming van brand 

monitoren. 

• Hierbij is vastgesteld dat het bedrijf noodzakelijke maatregelen treft

• Klachten: geur en bezorgdheid gezondheid n.a.v. brand(en) 

Odzob (Erik van Aarle)
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Mirec (2)

➢ Maatregelen n.a.v. incidenten ter voorkoming van brand:

• Plaatsing warmtebeeldcamera's op strategische plekken;

• Aanscherping van ingangscontroles van te verwerken materiaal;

• interne werkgroep ‘0 branden’ is opgestart.  

(overleg 1x 2 weken acties ter verbetering van de brandveiligheid)

• extern bedrijf is ingeschakeld voor advies over brandveiligheid.

Odzob (Erik van Aarle)
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ABZ diervoeding

➢ Wat is dit voor bedrijf en wat maakt het ? 

➢ Wettelijk kader: Vergunningplichtig bedrijf

• Revisievergunning van 2007

➢ Relevante aspecten voor de omgeving

• Geuremissie als gevolg van mengvoederproductie 

➢ Toezicht

• Bevindingen: er zijn geen afwijkingen bekend

• Jaarlijks enkele geurgerelateerde klachten

➢ Uitgevoerde en geplande acties

• Geen relevante acties op korte termijn

• Mogelijk wel veranderingen nabij kanaal (ruimte)

Odzob (Erik van Aarle)
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Asfaltcentrale ACE (1)

➢ Wat is dit voor bedrijf en wat maakt het ? 

➢ Wettelijk kader: Vergunningplichtig bedrijf

• Revisievergunning (2001) en uitbreidingsvergunningen (2005 -’6 -’13)

• Milieu-neutrale wijzigingen (2006-2008-2011-2019-2021)

➢ Relevante aspecten voor de omgeving

• Luchtemissies 

• Geluid

➢ Toezicht

• Actualisatie van de voorschriften wenselijk

• Voorheen met name geluidoverlast 

• Recentelijk voornamelijk klachten over geuroverlast en bezorgdheid  

gezondheid 

Odzob (Judith Aarts)
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Asfaltcentrale (2)

➢ Uitgevoerde en geplande acties:

• Recentelijk voornamelijk klachten over geuroverlast en bezorgdheid 

gezondheid 

• Geluid: mobiel puin breken op locatie gestopt / geluid en trillingsklachten

ook gestopt

• ACE is definitief gestopt om mobiele puinbreker toe te passen 

• Diverse emissie en luchtmetingen

Odzob (Judith Aarts)
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Asfaltcentrale (3)

Metingen: 

➢ 7-5-21 emissie meting PAK's en benzeen, afwijkende bedrijfsomstandigheden

Procesaanpassingen 

• Lagere verwerkingstemperatuur

• Asfaltgranulaat zeven

• continu meter benzeen geplaatst

• overkapt opslaan asfaltgranulaat (in aanbouw)

➢ 23-9-21: nieuwe benzeen emissie meting (o.b.v procesaanpassingen)

• voorlopige resultaat

➢ 23-9-21: Eerste aanzet geurmeting (geurzakken)

• actie: verspreidingsmiddel moet nog worden gebouwd

Odzob (Judith Aarts)
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HKS Metals

➢ Wat is dit voor bedrijf en wat maakt het ? 

➢ Wettelijk kader: Vergunningplichtig bedrijf

• Revisievergunning 2008 en enkele veranderingsvergunningen (2010-’12)

• Milieu-neutrale wijziging 2019

➢ Relevante aspecten voor de omgeving

• Geluid

• Geur 

➢ Toezicht

• Bevindingen: actualisatie van de voorschriften wenselijk

• Klachten: met name geluidklachten

Odzob (Judith Aarts)
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HKS (2)

➢ Uitgevoerde en geplande acties:

• in 2020 overleg met bedrijf inzake aanpassen voorschriften

• vereiste rapportages door HKS overlegd

• in 2021 is toch aanvraag revisievergunning ingediend inclusief akoestisch 

onderzoek

• geluid krijgt extra aandacht (gezien klachten)

• Toets-punten worden o.a. strategischer vastgelegd (???)

Odzob (Judith Aarts)
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Veiligheidsregio over risico en 

preventie
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De veiligheidsregio | Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (vrbzo.nl)

Vrbzo (Sandra Kleinheerenbrink)

https://www.vrbzo.nl/de-veiligheidsregio/


Welke risicovolle bedrijven (ev) zijn er?
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Vrbzo (Sandra Kleinheerenbrink)



Maatregelen

Risicocommunicatie: Blijf uit de rook 

campagne

Afspraken bedrijven
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Vrbzo (Sandra Kleinheerenbrink)



GGD gezondheid en de Hurk 

Wie? Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV)

Wat?

• Welke gevolgen voor gezondheid en hoe adviseren 

wij hierop

• Gezondheidsvragen van u beantwoorden

Hoe?
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Contact via:

T: 088 – 368 7800

E: milieu@ggdgmv.nl

GGD (marieke van Ballegooij)

mailto:milieu@ggdgmv.nl


Effecten op gezondheid

• Lucht en gezondheid:

• Geluid en gezondheid: 

• Overlast en beleving

• Meerdere bronnen kan overlast verergeren

• Wettelijke normen vs. gezondheidsadvies
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GGD (marieke van Ballegooij)
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Gezondheidsmonitor 2020, 18+, Fysieke omgeving

Eindhoven totaal

Buurt Het Ven

GGD (marieke van Ballegooij)

Beleving 2020 
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Wat kunt u doen ?

➢ Bij overlast of klachten 

• S@men (milieuklachten) / “buiten beter app”

• Meedoen aan gezondheidsonderzoek 

➢ Info vanuit bedrijven zelf (“goede buur”)

➢ Meten (milieu/gezondheid)

➢ Wijkoverleg het Ven(website www.wijkhetven.nl) 
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Eindhoven (John Elast)



Hoe nu verder ?

- 23 -

➢Milieu en gezondheidsrisicobeoordeling

• Metingen en emissies (KWS)

• Acties bij incidenten (Mirec)

• Informatie over toezicht en handhaving

➢ Actualisatie Gezondheidsrisicobeoordeling

• Betrokkenheid omwonenden

• Communicatie raad 

➢ Verdere afspraken (luchtmeting)

➢ Informatieuitwisseling via Wijkoverleg het Ven

Eindhoven (John Elast)
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VRAGEN?

Gemeente Eindhoven :

- Gebiedscoordinator : John Elast

- Milieu : Hans verhoeven / Henri vd Velden

Provincie Noord-Brabant : Erik van Aerle

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (Odzob) : Henri van Heeswijk

Veiligheidsregio Zuidoost Brabant (Vrbzo) : Sandra Kleinheerenbrink

GGD (dienst GMV) : Marieke van Ballegooij / Sabine Denissen


