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Projectdoel: 

Gezondheidsbevordering op buurtniveau in veedichte gebieden 
door meer inzicht in:

1. De beleving van Positieve Gezondheid

2. De invloed van de leefomgeving daarop 

3. De mogelijkheden voor eigen regie (voor alle partijen).

Dit doen we vanuit Positieve Gezondheid door het ontwikkelen van:

• Een werkmethode

• Een app



Voorbereiding

Casus 1
Boekel

Voorbereiding

Interviews

Workshop 
omwonenden

Gezamenlijke 
workshop

Rapportage

App: vaststellen 
thema’s 

Casus 2
St Anthonis

Voorbereiding

Interviews

Workshop 
omwonenden

Gezamenlijke 
workshop

Rapportage

App ontwikkeling 

Eventuele aanpassingen en 
vertaling voor brede uitrol

Casus 3
App Boekel

Voorbereiding

Bijeenkomst 
omwonenden

Gezamenlijke 
workshop (2022)

Rapportage

App: toepassing 
en evt aanpassing

Eindrapportage en 
uitrol-optie

Schema projectuitvoering



Aanvullend:

 Presentaties over het project:

 Webinar “citizen science” Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid

 Webinar kenniskring kernwaarden GGD 

 Diverse andere presentaties

 Eindrapportage 

 Eindrapportage project

 Deelrapportages voor gemeenten Boekel en St Anthonis 

 Gepland: 

 Slotbijeenkomst Boekel a.s. maandag

 Filmpje

 Fact sheet

 Publicatie  
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Voorbeeld resultaten bewoners- bijeenkomst
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Van Wietmarschen et al., 2022

Resultaten workshop omwonenden veehouderijen: wat breng je in? 

Positieve Gezondheid 
en Leefomgeving

buurtschap

woning

woning - veehouder
Ik probeer me 
in elke situatie 
in iedereen in 

te leven 
Buurt-app 

met veehouder

Communicatie 
met veehouder

Werkgroep

Contact met 
ondernemers

Info ongedierte-
bestrijding

Ik zit in werkgroep

Ik ga zelf naar 
ondernemer

Gemeente vragen voor info
wat wel en niet mag



Ontwikkelde app

• Samenwerking met software-bedrijf

• App bevat vragen over:
• Hinder, mate van hinder, duur van hinder

• Diverse (milieu)factoren (geur, geluid, vliegen, verkeer)

• 6 pijlers van positieve gezondheid

• Kaart locaties hindermeldingen

• Handleiding

• Toestemmingsformulier



Ontwikkelde werkmethode:
• Gesprekken lokale organisaties en informatieverzameling

• Opstellen interviewgidsen

• Uitvoering interviews bewoners en veehouders

• Workshop bewoners met uitleg en toepassing Bolk-model; uitleg lokale 
milieubelasting, lokale omstandigheden; gesprek.

• Bijeenkomst uitleg app

• Inzet app gedurende aantal weken

• Verwerking opbrengsten app en workshop

• Gezamenlijke bijeenkomst bewoners, veehouders, gemeente

• Eindrapportage 



Voorbeeld app-resultaat



Voorbeeld app-resultaat (score hinder vanaf 4)



Belangrijke randvoorwaarden:

1. Open en transparante communicatie

2. Voldoende bestaande infrastructuur aan verbinding tussen gemeente, 

veehouders en omwonenden 

(elkaar kennen). 

3. In te zetten capaciteit en begeleiding van het proces vanuit de gemeente kan 

beperkt zijn  

4. De focus op ervaren hinder en Positieve Gezondheid. Dit bleek een sleutel voor 

een open dialoog 



Eén voorval, twee gedachten:

Veehouder:

• Het is zo droog dat ik moet 
beregenen, anders houd ik 
geen gewas meer over

• Daarvoor plaats ik een 
aggregaat om grondwater 
op te pompen

• Het is maar twee dagen 
nodig, daarna stop ik weer

• Wie kan daar nou een 
probleem van maken? 

Bewoner:

• Plotseling staat er ineens een 
aggregaat dat een 
verschrikkelijke herrie maakt

• Dat kost me mijn nachtrust

• Dat kan wel weken duren. 
Moet ik al die tijd mijn 
nachtrust laten verpesten? 

• Hoe haalt hij het in zijn 
hoofd? 



Pluskwaliteit

Basiskwaliteit
Overheid

Rol overheid:
• Gemeente
• ODBN
• Rijksoverheid

Hinder: 
• Stank
• Geluid
• Verkeer 
• Vliegen 
• Zoönosen

N2

Biodiversiteit

Klimaat 

Speelveld bepaald door:
• Vrije markt
• Terugtrekkende overheid

Daar waar we het niet goed geregeld hebben, ontstaan problemen:  

Knelpunten op buurtschap-niveau 
als onderdeel van een groter systeem 

Houding veehouders (ook):
‘terugtrekken en verharden
binnen vergunningen’, 
zonder dialoog 



Conclusies  - Projectresultaten -
 De focus op de beleving van hinder en Positieve Gezondheid is waardevol en blijkt de 

dialoog te kunnen openen tussen veehouders en omwonenden (en gemeente)

 Deze werkmethode vanuit het integrale Bolk-model voor Positieve Gezondheid en 

Leefomgeving:

 Brengt structuur aan in (complexe) situaties  

 Maakt dat mensen zich gehoord voelen 

 kan naar verwachting een waardevolle bijdrage leveren aan de omgevingsdialoog

 De ontwikkelde app:

 levert aanzienlijk meer informatie van omwonenden op  

 toont een directe relatie tussen ervaren (geur-)hinder en ervaren (Positieve) Gezondheid



Conclusies: - houding deelnemers -

• Groot verschil in attitude van de veehouders ten opzichte van omwonenden. 

Van onverschillig ten aanzien van eventuele hinder, tot nauw betrokken en zo 

sturend dat omwonenden geen last van het bedrijf hebben. 

• Attitude omwonenden kan ook verschillen; wantrouwend, bezorgd, bereid voor 

dialoog

• Een en ander heeft ook consequenties voor sociale verhoudingen in de buurt  



Conclusies – communicatie 

• Aandacht voor timing bij kansrijke start van een dergelijk project; in 
afstemming op gemeentelijke processen en lokale situatie

• Communicatie over verwachtingen nodig 
(veehouders, omwonenden en gemeente)

• In interviews regelmatig kritiek op overheid door zowel veehouders 
als omwonenden  

• Landelijk knelpunt: functioneren van omgevingsdiensten 
(cie Van Aartsen, Investico)



Aanbevelingen:
 Maak gebruik van de ontwikkelde werkmethode en app op basis van het Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving 

om veehouders en omwonenden nader tot elkaar te brengen.

 Voor concrete verbeteringen zijn per casus vervolgacties nodig 

 Beperk de toepassing van werkmethode en app niet tot intensieve veehouderij. 

Ook voor andere (mogelijke) knelpunten in de ruimtelijke ordening zijn deze inzetbaar.  

 Veehouders en omwonenden zijn teleurgesteld in en hebben veel kritiek op de overheid. Dit lijkt meer een structureel landelijk 

probleem dan een plaatselijk gemeentelijk probleem, maar is wel ernstig.  De tekortkomingen van de Omgevingsdiensten roepen 

om verbeteringen. 

Geef vanuit Brabant signalen ten behoeve van landelijke verbeteringen, maar initieer ook op lokale schaal verbeterroutes ten 

behoeve van de rol van de overheid.

 Toepassingsmogelijkheden voor werkmethode en app:

 Andere buurtschappen in Boekel en St Anthonis 

 Andere gemeenten (oost-Brabant en elders)

 Andere thema’s knelpunten ruimtelijke ordening:  plaatsing van windturbines of 5G-zendmasten, geluidhinder, etc. 



Bedankt voor uw aandacht!

Voor meer informatie:

s.staps@louisbolk.nl

r.nijdam@ggdgmv.nl

mailto:S.staps@louisbolk.nl
mailto:r.nijdam@ggdgmv.nl

