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Voorwoord

De overheid wil de landbouw als een vitale en duurzame sector voor Nederland behouden en
versterken. Een sector die internationaal kan concurreren, die voldoet aan de Europese en nationale
milieuregels voor bodem, water, lucht en natuur en die met haar productiewijze aansluit bij wat de
samenleving op het punt van dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en voedselkwaliteit van haar
vraagt.

De landbouw is een belangrijke speler in het landelijk gebied en heeft daardoor nog steeds een
doorslaggevende invloed op de leefomgevingkwaliteit van het Nederlandse platteland. In positieve
zin als beheerder van natuur- en agrarisch cultuurlandschap, maar ook in negatieve zin zoals
bijvoorbeeld door stankoverlast.
In veel gebieden wordt hard gewerkt om de rol die de landbouw op het platteland vervult verder te
verbeteren. Daarbij gaat het om de landbouwbedrijven zelf en hun plaats tussen de andere
ruimtelijke functies als wonen, werken, water en natuur. Deze brede aanpak beoogt duurzame
landbouw te bevorderen, de toeristisch-recreatieve mogelijkheden te vergroten en ander gebruik van
agrarische bebouwing en nieuwbouw in het landelijk gebied te realiseren. Voor de veehouderij
gebeurt dit nu vooral in het reconstructieproces in de zuidelijke en oostelijke zandgebieden. Maar
een dergelijke aanpak is ook in andere delen van het Nederlandse platteland noodzakelijk.

De opgave om dit alles in goede banen te leiden komt vooral terecht bij de lokale en provinciale
overheden. Deze zijn, beter dan de rijksoverheid, in staat om met gebiedsgericht beleid bij te dragen
aan de kwaliteit van de leefomgeving in het landelijk gebied. Om dit goed te kunnen doen is het
nodig dat zij meer vrijheid en (zoveel mogelijk) integrale verantwoordelijkheid voor de lokale
leefomgeving krijgen, inclusief de bijbehorende instrumenten.

De opzet van de Wet geurhinder en veehouderij past hier goed in. De wet biedt de lokale overheid
bevoegdheid tot het zelf stellen van normen (binnen zekere grenzen) waarmee zij de mogelijkheid
krijgt om haar geurbeleid voor de veehouderij af te stemmen op de bredere doelstellingen van haar
gebiedsgerichte beleid.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

drs. P.L.B.A. van Geel
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1 Inleiding

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is op 1 januari 2007 in werking getreden. De Wgv
vervangt de Wet stankemissie veehouderijen die van toepassing was voor landbouwontwikkelings-,
verwevings- en extensiveringsgebieden met het primaat natuur en de drie 'stankrichtlijnen' die van
toepassing waren voor de rest van Nederland: de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, de
Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 en het Cumulatierapport. Met de Wgv geldt nu één
toetsingskader voor heel Nederland.

Door de nieuwe regelgeving wettelijk vast te leggen, is de rechtszekerheid vergroot. Er is sprake van
een helder, eenvoudig en eenduidig beoordelingskader zodat vooraf bekend is of een
milieuvergunning kan worden verleend.
De Wgv is gebaseerd op drie doelstellingen: beleidsvrijheid en maatwerk, effectiviteit en
robuustheid en toegankelijkheid. De gemeente heeft beleidsvrijheid om maatwerk te leveren dat is
afgestemd op de ruimtelijke en milieuhygiënische feiten en omstandigheden in een concreet gebied
en de gewenste (toekomstige) ruimtelijke inrichting. Verder maakt de wet gebruik van nieuwe, meer
wetenschappelijk onderbouwde milieuhygiënische inzichten. Hierbij worden, net als voor geur en
geluid van industriële bronnen, de bronemissie en de imissie op leefniveau gekwantificeerd.

De Wgv is ‘normneutraal’. Dat wil zeggen dat de normen zo zijn gekozen dat de
uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderijsector - in zijn geheel - niet wijzigen ten opzichte van
het oude beoordelingskader. Op individueel niveau kan sprake zijn van verschillen, onder andere
omdat rekening wordt gehouden met plaatselijke omstandigheden. Daarnaast worden geurgevoelige
objecten in de bebouwde kom meer beschermd en objecten in concentratiegebieden en buiten de
bebouwde kom minder beschermd dan voorheen.

Cumulatie treedt op als meerdere veehouderijen op een geurgevoelig object, geurbelasting
veroorzaken. De Wgv verplicht niet meer tot een aparte cumulatieve beoordeling zoals dat onder de
eerdere ‘geurrichtlijnen’ wel verplicht was. Toetsing aan de toegestane geurbelasting en de
minimumafstanden is voor de individuele vergunningverlening voldoende. Maakt de gemeente
gebruik van de mogelijkheid om in de verordening andere waarden op te nemen, dan zal de
cumulatieve geurhindersituatie wel hierbij moeten worden betrokken.

Ter facilitering van het bevoegd gezag is voorzien in deze handreiking, waarin een toelichting op de
Wgv en praktische informatie voor het opstellen van een gemeentelijke verordening zijn
opgenomen.
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2 Verhouding tot andere wetgeving

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft volgens de Memorie van Toelichting ‘een exclusief
beoordelingskader dat in de plaats treedt van de toetsing die anders bij vergunningverlening op
grond van de Wet milieubeheer (Wm) zou moeten worden uitgevoerd’.

Hoe past de wet binnen de milieuregelgeving? En wat is de relatie met de wetgeving op het gebied
van ruimtelijke ordening?

Wet milieubeheer
De Wm bepaalt dat - onder meer - het oprichten of veranderen van bepaalde categorieën inrichtingen
niet is toegestaan zonder vergunning. Het houden van dieren is genoemd in categorie 8.1, onder a
van bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

Het bevoegd gezag betrekt bij de beslissing op de aanvraag om een milieuvergunning in ieder geval
de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken (artikel 8.8, eerste lid, onder b, van de
Wm). Eén van die gevolgen is de geurhinder (stank) vanwege de veehouderij.

Bij de bedrijfsactiviteiten op een veehouderij komt geur vrij. Verschillende geurbronnen kunnen
worden onderscheiden. Geur komt vrij (kan vrijkomen) bij het opslaan van diervoer, het bereiden
van diervoer, het houden van de dieren in de dierenverblijven, het opslaan van mest, het
bewerken/verwerken van mest en het afvoeren (met inbegrip van het uitrijden) van mest.

De meeste geurbronnen worden 'gewoon’ op grond van hoofdstuk 8 van de Wm beoordeeld. Het is
uitzonderlijk dat de `geur die vrijkomt als gevolg van het houden van dieren in dierenverblijven’
volgens een aparte wet wordt beoordeeld. De Wgv geeft bindende aanwijzingen over de wijze
waarop een vergunningaanvraag moet worden beoordeeld. Alleen artikel 2, tweede lid, van de Wgv
maakt op die exclusiviteit een uitzondering. In voorkomende gevallen zullen burgemeester en
wethouders toepassing geven aan artikel 2, tweede lid, van de Wgv (in onderlinge samenhang met de
artikelen 8.10, tweede lid, en 8.11 van de Wm). Dat betekent bijvoorbeeld dat zij aanvullende
voorschriften voor het stalsysteem kunnen stellen of in overbelaste situaties de vergunning kunnen
weigeren. Voor de emissie van geur zijn (nog) geen emissiegrenswaarden (vanwege de best
beschikbare technieken (BBT)) vastgesteld. Daarom zal bij iedere vergunningverlening steeds
moeten worden bezien of het betreffende huisvestingssysteem gelet op de geuremissie en de lokale
geurhindersituatie wel BBT is.

Besluit landbouw
Voor veehouderijen die aan de criteria zoals opgenomen in het Besluit landbouw milieubeheer
voldoen, vervalt op grond van artikel 8.1, tweede lid van de Wm, de vergunningplicht.
Veehouderijen die onder dit besluit vallen, hebben momenteel nog niet te maken met de Wgv. Bij de
voorgenomen wijziging van het Besluit landbouw zal de Wgv integraal worden overgenomen in dit
besluit, zodat alle veehouderijen aan de regels van de Wgv moeten voldoen. Naar verwachting zal de
wijziging van het Besluit landbouw begin 2008 in werking treden.

Ruimtelijke ordening
De Wgv is bijzonder omdat in deze milieuwet enkele malen een relatie wordt gelegd met de
ruimtelijke ordening. In de definitie van geurgevoelig object is bijvoorbeeld opgenomen dat een
gebouw alleen wordt beschermd indien het is bestemd voor menselijk wonen of menselijk verblijf -
dus dat het gebruik planologisch is toegestaan. Belangrijker is, dat de andere normen die in de
gemeentelijke verordening wordt vastgelegd, wordt gemotiveerd op basis van de gemeentelijke visie
op de `gewenste ruimtelijke inrichting' van een bepaald gebied.
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Reden voor die koppeling is, dat er een duidelijke relatie bestaat tussen een zone rondom een bedrijf
op grond van milieuregelgeving (milieuzone) en ruimtelijke ordening. Een milieuzone stuurt niet
alleen de vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden van een veehouderij, maar heeft ook voor het
geurgevoelig object gevolgen. Enerzijds wordt namelijk een verhoging van de geurbelasting op een
geurgevoelig object niet vergund, indien de gestelde waarde voor de geurbelasting wordt
overschreden. Anderzijds moet totstandkoming van een geurgevoelig object binnen de wettelijke
normen worden voorkomen, indien strijdig met een goede ruimtelijke ordening als bedoeld in artikel
10 van de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro).

Om de vitaliteit van het landelijk gebied te kunnen bevorderen, is een integrale aanpak van
doelstellingen nodig. Daarvoor is nodig dat het bevoegd gezag de door hem toegestane
milieubelasting op zijn ruimtelijke visie afstemt. Om die reden lag het voor de hand dat de Wgv
daarbij aansluit en dus die afstemming bevordert. Deze afstemming houdt in dat het bevoegd gezag
dat een verordening opstelt, ten minste moet beoordelen of de te verwachten effecten van de andere
waarde of afstand, logisch passen bij de ruimtelijke doelstellingen voor het betreffende gebied.

Het is duidelijk dat het nuttig is als die afstemming ook vanuit de ruimtelijke ordening plaatsvindt.
Dat zal gebeuren, de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de nieuwe Wro gaat daarop
in (Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, blz. 45). Een bepaalde gewenste milieukwaliteit kan
namelijk niet alleen worden bereikt door maatregelen aan de bron of door maatregelen aan de kant
van de ontvangende omgeving, maar ook door maatregelen ten aanzien van het overdrachtsgebied.
Een voorbeeld van de laatste categorie van maatregelen is de zonering: het ruimtelijk scheiden van
milieubelastende activiteiten en daarmee niet harmoniërende activiteiten of functies.

Interimwet stad-en-milieubenadering
De Interimwet stad-en-milieubenadering biedt de mogelijkheid om in situaties waarin niet aan de
bestaande wet- en regelgeving kan worden voldaan, af te wijken van wettelijke normen.
Ook de Wgv biedt de mogelijkheid om op grond van deze Interimwet af te wijken van de normen
(artikel 11 van de Wgv). Artikel 6 van de Wgv biedt de gemeente reeds de mogelijkheid om binnen
een bepaalde bandbreedte maatwerk te leveren voor lokale situaties door het opstellen van een
gemeentelijke verordening. Indien deze bandbreedte echter onvoldoende is, kan het bevoegd gezag
besluiten tot het gebruiken van de mogelijkheden van de Interimwet stad-en-milieubenadering.
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3 Vergunningverlening

3.1 Uitgangspunten

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft het bevoegd gezag bindende aanwijzingen over de
beoordeling van geur, die vrijkomt uit dierenverblijven bij veehouderijen. Slechts in de gevallen
waarin de Wgv dat bepaalt, kan een vergunning worden geweigerd vanwege de nadelige gevolgen
van de geuremissie vanuit dierenverblijven. De wettekst is opgenomen in bijlage 1 van deze
Handreiking.

Artikel 2, eerste lid van de Wgv:
Bij een beslissing inzake de vergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij
betrekt het bevoegd gezag de geurhinder door de geurbelasting vanwege tot veehouderijen
behorende dierenverblijven uitsluitend op de wijze als aangegeven bij of krachtens de artikelen 3 tot
en met 9.

3.1.1 Wanneer van toepassing?

De Wgv is van toepassing indien sprake is van een aanvraag op grond van artikel 8.1 of 8.4 van de
Wet milieubeheer (Wm) die is ingediend op of na 1 januari 2007 en waarbij sprake is van een
veehouderij en het houden van landbouwhuisdieren. De Wgv is uitsluitend van toepassing op
geurhinder vanwege dierenverblijven.

Oprichtings-, uitbreidings- of revisievergunning
Er moet sprake zijn van een aanvraag om vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wm
(oprichtings- of veranderingsvergunning ) of artikel 8.4 van de Wm (revisievergunning). De Wgv is
niet van toepassing bij het intrekken of actualiseren van een vergunning, ook niet als de veehouderij
op dit moment een ‘overbelaste situatie’ veroorzaakt. In dat laatste geval wordt de situatie
beoordeeld volgens de algemene regels uit de Wm (bijvoorbeeld artikel 8.25, eerste lid van de Wm:
inrichting heeft ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu). Ook op het doen van een 8.19-
melding is de Wgv niet van toepassing.

Op dit moment is de Wgv niet van toepassing op veehouderijen die onder het Besluit landbouw
milieubeheer vallen. Ná wijziging van het Besluit landbouw is de Wgv integraal opgenomen in het
Besluit landbouw. De verwachte in werkingtreding is begin 2008.

Veehouderij en Landbouwhuisdieren
Er moet sprake zijn van een veehouderij waar landbouwhuisdieren worden gehouden. In artikel 1
van de Wgv is gedefinieerd wat onder een veehouderij wordt verstaan.

Veehouderij: inrichting die krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wm aangewezen categorie behoort
en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Onder landbouwhuisdieren wordt verstaan: dieren die voor de uitoefening van een landbouwbedrijf
(veehouderij) worden gehouden in verband met de productie van bijvoorbeeld melk, vlees, wol,
veren of eieren of bijvoorbeeld het berijden van dieren. Voorbeelden van landbouwhuisdieren zijn:
rundvee, varkens, pluimvee, paarden, geiten, pelsdieren, struisvogels en konijnenvoedsters.
Er moet dus zowel sprake zijn van een veehouderij als van landbouwhuisdieren. De Wgv geeft geen
regels voor het uitsluitend hobbymatig houden van dieren (tenzij sprake is van een inrichting) of het



9

houden van dieren die geen landbouwhuisdieren zijn, zoals wormen, vissen, honden, katten en
dierentuindieren.

Geurhinder vanwege dierenverblijven
De Wgv stelt alleen eisen aan de geurhinder vanwege dierenverblijven. De Wgv geeft geen regels
voor andere geurbronnen die in of nabij de veehouderij aanwezig kunnen zijn. De beoordeling van
die andere geurbronnen -zoals de bereidingsplaats van diervoer/brijvoer of de mestopslag- valt niet
onder de werkingssfeer van de Wgv, maar moet worden beoordeeld op grond van hoofdstuk 8 van
de Wm. In het algemeen kan de geuremissie vanuit die geurbronnen door het treffen van redelijk
eenvoudige maatregelen of voorzieningen of door het aanhouden van minimumafstanden worden
voorkomen of tot een acceptabel niveau worden teruggebracht.
Ook in andere wet- en regelgeving zijn voorschriften opgenomen die geurbronnen anders dan
dierenverblijven reguleren. Het Besluit gebruik meststoffen stelt bijvoorbeeld algemene regels over
het tijdstip en de wijze van uitrijden van de mest. Ten behoeve van de vergunningverlening voor
mestverwerkinginstallaties worden handvatten geboden in de Richtlijn Mestverwerkinginstallaties
(Infomil, februari 2001) en de Handreiking (co)vergisting van mest (Infomil, januari 2005). Het
Besluit landbouw milieubeheer en het Besluit mestbassins milieubeheer bevatten regels voor de
opslag van mest, die mede leiden tot vermindering van de geuremissie.

De aanvraag is ingediend ná 1 januari 2007
De Wgv is op 1 januari 2007 in werking getreden. In artikel 14 van de Wgv is opgenomen dat de
Wgv uitsluitend van toepassing is op een aanvraag die is ingediend op of na 1 januari 2007.

Artikel 14, eerste lid van de Wgv:
Indien een aanvraag om een vergunning is ingediend voor het tijdstip waarop deze wet met
betrekking tot zodanige aanvraag in werking treedt, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van
zodanige aanvraag geldende recht van toepassing, tot het tijdstip waarop de beschikking op de
aanvraag onherroepelijk is geworden.

De beschikking is onherroepelijk na het verstrijken van de beroepstermijn indien geen beroep is
ingesteld dan wel na afhandeling van de beroepsprocedure.

Als een aanvraag in verband met een ‘gecombineerde luchtwasser’ voor 1 januari 2007 is ingediend,
dan kan ook geen aansluiting worden gezocht bij de geuremissiefactor uit de Regeling geurhinder en
veehouderij, maar wordt de aanvraag behandeld met inachtneming van de oude Regeling
stankemissie in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden of de Richtlijn veehouderij en
stankhinder. Omdat beide geen factor voor een gecombineerde luchtwasser kennen, kan worden
overwogen de factor voor een biologische luchtwasser (de voor de veehouderij gunstigste factor) te
hanteren.

3.1.2 Geuremissiefactoren

De Wgv maakt onderscheid tussen dieren met geuremissiefactoren en dieren zonder
geuremissiefactoren. De geuremissiefactoren zijn opgenomen in bijlage 1 van de Regeling
geurhinder en veehouderij (Rgv). Deze regeling is opgenomen in bijlage 2 van deze Handreiking.

• Dieren met geuremissiefactoren
Voor dieren waarvoor een geuremissiefactor is opgenomen in de Rgv, wordt de geurhinder
beoordeeld aan hand van artikel 3 van de Wgv. In dat geval mag de geurbelasting op een
‘geurgevoelig object’ een bepaalde waarde niet overschrijden en gelden minimumafstanden
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voor (voormalige) bedrijfswoningen. De beoordelingsmethode wordt in paragraaf 3.2.3 en
3.2.4 toegelicht.

• Dieren zonder geuremissiefactoren
Voor dieren waarvoor geen geuremissiefactor is opgenomen in de Rgv, wordt de geurhinder
beoordeeld op grond van artikel 4, van de Wgv. In dat geval dient tenminste een minimale
afstand tussen veehouderij en ‘geurgevoelig object’ te worden aangehouden. Het gaat hier
om de afstand tussen het emissiepunt van een dierenverblijf en de buitenzijde van het
geurgevoelig object. De beoordelingsmethode wordt in paragraaf 3.2.5 toegelicht.

Indien én dieren waarvoor een geuremissiefactor is opgenomen in de Rgv (zoals varkens) én dieren
waarvan geen geuremissiefactor is opgenomen (zoals melkrundvee) worden aangevraagd, dan
worden beide methoden toegepast.

3.1.3 Geurgevoelig object

Alleen een ‘geurgevoelig object’ wordt tegen overmatige geurhinder beschermd.

Artikel 1, van de Wgv:
Geurgevoelig object: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te
worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een
daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.

De definitie bestaat uit vier onderdelen:

1. Het object is een gebouw.
Het moet gaan om een gebouw. Aan een terrein wordt in de Wgv geen bescherming (meer) geboden.
In de bouwregelgeving is een gebouw elk bouwwerk, dat a) een voor mensen toegankelijke, b)
overdekte, c) geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt (vergelijk artikel 1, van de
Woningwet). Als gebouw kunnen woningen, woonboten (met vaste ligplaats) of woonwagens (met
vaste standplaats) worden aangemerkt, maar ook andere gebouwen zoals kantines of kantoren - mits
uiteraard ook aan de drie andere onderdelen van de definitie van geurgevoelig object wordt voldaan.

2. Het gebouw is bestemd voor menselijk wonen of menselijk verblijf.
Een gebouw moet niet alleen feitelijk voor wonen of verblijven zijn bedoeld (zie derde onderdeel
van de definitie) maar die functie moet ook juridisch-planologisch toegestaan. Gebouwen die in
strijd met (een vrijstelling van) het bestemmingsplan worden gebruikt, zoals sommige permanent
bewoonde recreatiewoningen, worden niet tegen overmatige geurhinder beschermd.

3. Het gebouw is blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor
menselijk wonen of menselijk verblijf. Hiermee wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een half
ingestorte woning nog beschermd wordt. Dit criterium kan ook houvast bieden bij de vraag welke
delen van een gevoelig object, beschermd moeten worden. Zo hoeft bijvoorbeeld een garage niet tot
het geurgevoelige object te worden gerekend. Ook niet als de garage een vaste constructie vormt met
de woning, tenzij sprake is van een open verbinding met de woning.

4. Het gebouw wordt permanent -of op een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik- voor
menselijk wonen of menselijk verblijf gebruikt.
De mens is gevoelig voor geurhinder, maar de gebouwen, waar die mens woont of verblijft, worden
aangemerkt als geurgevoelig object. Het is niet relevant of het verblijf wordt uitgeoefend door
hetzelfde individu of door verschillende personen. Ook de omvang van de groep mensen, die op de
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locatie verblijft, bepaalt niet of een object geurgevoelig is. De verblijfsduur is bepalend. Dat heeft
als consequentie dat, voorzover de totale verblijfsduur overeenkomt, de kortdurende aanwezigheid
door meerdere mensen is gelijkgesteld met de langdurige aanwezigheid door één of enkele mensen.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was opgenomen ‘permanent of regelmatig verblijf’. Tijdens de
parlementaire behandeling is het ‘regelmatig verblijf’ echter vervangen door ‘op een daarmee
vergelijkbare wijze van gebruik’. Beoogd werd de bovenbedoelde grens te verschuiven naar een
meer permanent verblijf.
De Memorie van Toelichting gaat in op ‘permanent of regelmatig verblijf’ en niet op de gewijzigde
formulering ‘op een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik’.

Permanent staat voor ‘niet tijdelijk, voortdurend, niet veranderend, steeds doorgaande en bedoeld
om te blijven’. ‘Bedoeld om te blijven’, of anders gezegd: ‘bedoeld om te wonen of te verblijven’,
impliceert dat in het gebouw een mens/mensen structureel wonen en verblijven, gezien de aard van
het gebouw (het gebouw in ogenschouw genomen hebbende). Indien geen sprake is van permanent
gebruik, moet worden beoordeeld of sprake is van ‘een vergelijkbare wijze van gebruik’.

Het is duidelijk dat een incidenteel menselijk verblijf geen reden is voor bescherming tegen
overmatige geurhinder en een permanent verblijf juist wél. Waar op de lijn tussen beide uitersten het
criterium ‘een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik’ ligt, is niet helemaal duidelijk. Het bevoegd
gezag zal in zijn motivering moeten uiteenzetten dat gelet op de tijdsduur dat het gebouw voor
wonen of verblijven wordt gebruikt, sprake is van permanent of daarmee vergelijkbare wijze van
gebruik. Mogelijk kan de benadering die in de ruimtelijke ordening wordt toegepast, gebruikt
worden. Hierbij wordt beoordeeld of een object binnen de omschrijving van het bestemmingsplan
past. Bij twijfel wordt de gehele uitstraling van het object in ogenschouw genomen.

Criteria die relevant zijn om te betrekken in de beoordeling zijn:
a. de verblijfsduur van menselijk wonen of verblijf. Van belang is de verblijfsduur op een dag,

maar ook het aantal dagen per jaar dat sprake is van wonen of verblijf; indien sprake is van
gebouwen die slechts een deel van het jaar worden gebruikt voor wonen of verblijf, kan dit
een reden zijn om dit niet als permanent te beschouwen.

b. de aanwezigheid van dagelijks dezelfde personen of steeds wisselende personen. Als iemand
elke dag weer opnieuw last heeft van geurhinder, is dat anders dan dat dit incidenteel een
keer het geval is. Elke dag opnieuw heeft een meer permanent karakter dan af en toe een
keer.

c. de mogelijkheid dat er mensen ook in de nachtperiode in het object verblijven.

Aangenomen kan worden dat in woningen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen of gevangenissen
(ongeacht het aantal bewoners en de aanwezigheid van die bewoners) er sprake zal zijn van
permanent verblijf of daarmee vergelijkbare wijze van gebruik. Recreatiewoningen of
kampeerboerderijen die slechts enkele weken of maanden per jaar (bijvoorbeeld alleen in het
hoogseizoen) in gebruik zijn zullen niet zo snel vergelijkbaar zijn met permanent gebruik. Dezelfde
strekking zal van toepassing zijn op het bij een kleinschalige ‘B&B’ verstrekken van logies en
ontbijt. Uiteraard ervan uitgaande dat eigenaar/verhuurder niet ook in betreffend gebouw
woonachtig is. Kantoren en werkplaatsen zullen niet per definitie een geurgevoelig object zijn. Dit
zal voornamelijk afhangen van de verblijfsduur van de mensen in deze ruimten.

Onder de oude stankrichtlijnen is diverse jurisprudentie verschenen over de vraag of kantoren en
werkplaatsen als geurgevoelig object moeten worden beschouwd, waarbij werd beoordeeld of sprake
is van “langdurig met wonen gelijk te stellen verblijf”. Kantoren en werkplaatsen waar dagelijks
tijdens kantooruren meerdere mensen aanwezig zijn werden al snel gezien als te beschermen object.
In hoeverre deze lijn kan worden doorgetrokken onder de Wgv is vooralsnog onduidelijk.
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Alleen geurgevoelige objecten die geen onderdeel uitmaken van de inrichting waarvoor vergunning
wordt aangevraagd, kunnen voor bescherming in aanmerking komen. De Wm beoogt immers
uitsluitend de gevolgen van een inrichting (in casu: een veehouderij) voor haar omgeving te
reguleren, zodat de eigen geurgevoelige objecten (zoals de bedrijfswoning of eventuele logies) niet
worden beschermd tegen geurhinder van de eigen dierenverblijven.
Ook in het geval dat een veehouderij slechts gedeeltelijk buiten werking is gesteld, er nog wel
sprake is van “(voormalige) eigen stallen” en sprake is van een woning zoals bedoeld in artikel 14,
tweede lid van de Wgv, dan wordt deze woning niet beschermd tegen de geurhinder afkomstig van
de (eigen) stallen.

Bescherming afgesplitste woningen ten opzichte van de eigen (voormalige) stallen
De Wgv regelt in artikel 3, tweede lid dat bij vergunningverlening voor een veehouderij de in lid 1
gestelde norm voor de geurbelasting niet geldt op geurgevoelige objecten bij (voormalige)
veehouderijen. Het artikel geeft hierbij nadrukkelijk aan dat deze bepaling alleen van toepassing is
bij geurgevoelige objecten die onderdeel uitmaken van andere veehouderijen. Voor de beoordeling
van geurgevoelige objecten die zijn afgesplitst van een veehouderij ten opzichte van de voormalige
eigen stallen geldt geen uitzondering.

Indien een agrarische bedrijfswoning is afgesplitst van de stallen en wordt bewoond door een burger,
wordt deze woning beschouwd als een geurgevoelig object ten opzichte van deze (voormalig bij de
woning behorende) stallen.

Dit betekent dat geurgevoelige objecten die zijn afgesplitst van de veehouderij (en dus niet meer tot
de inrichting behoren) ten opzichte van de eigen veehouderij als een “normaal” geurgevoelig object
worden beschouwd. Ook betekent dit dat voor een dergelijke veehouderij bij vergunningverlening,
de geurbelasting nabij het van de veehouderij afgesplitste geurgevoelig object moet worden getoetst
aan de geurnormen in artikel 3, eerste lid van de Wgv.
Geurgevoelige objecten die zijn afgesplitst van de veehouderij (en dus niet meer tot de inrichting
behoren) worden ten opzichte van een andere veehouderij afwijkend beoordeeld volgens artikel 3,
tweede lid van de Wgv (indien de afsplitsing na 19 maart 2000 heeft plaatsgevonden).

De reden dat een afgesplitste woningen ten opzichte van de voormalige eigen stallen strenger wordt
beoordeeld dan ten opzichte van de stallen van een andere veehouderij, heeft te maken met het feit
dat een nabijgelegen veehouderij niet de dupe hoeft te worden van een nabijgelegen bedrijf die zijn
bedrijfswoning heeft afgesplitst. De inrichtinghouder die zjin bedrijfswoning afsplitst maakt zelf
deze keuze, kan dit dus voorkomen en de afgesplitste woning krijgt daarom geen mindere
bescherming. Het resultaat van een dergelijke afsplitsing zal vaak zijn dat het bedrijf op slot zit en
niet meer kan uitbreiden vanwege een te korte afstand tussen woning en dierenverblijven.

3.1.4 Gemeentelijke verordening en aanhoudingsbesluit

Op grond van artikel 6 van de Wgv kan een gemeente per gemeentelijke verordening afwijken van
de waarden of afstanden die in de Wgv zijn opgenomen. In zo'n verordening kan de gemeenteraad
voor (delen van) zijn grondgebied een andere waarde of een andere afstand vastleggen.

De andere waarden of afstanden die in een verordening kunnen worden opgenomen:
• een andere waarde voor de geurbelasting op een geurgevoelig object in geval van dieren

waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld (artikel 6, eerste lid onder a);
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• een andere waarde voor de geurbelasting of minimumafstand voor geurgevoelige objecten
die onderdeel hebben uitgemaakt van een veehouderij (artikel 6, tweede lid);

• een andere minimumafstand tussen geurgevoelige objecten en emissiepunten van een
veehouderij in geval van dieren waarvan de geuremissiefactor niet zijn vastgesteld (artikel 6,
derde lid);

• een andere minimumafstand tussen geurgevoelige objecten en emissiepunten van een
veehouderij in geval van pelsdieren (artikel 6, vierde lid).

In welk geval nu wel en in welk geval niet kan worden afgeweken van de wettelijk vastgelegde
geurbelastingwaarden of afstanden en welke ruimte de gemeente dan heeft om andere waarden of
afstanden op te nemen, staat schematisch weergegeven in paragraaf 4.3.

Indien een gemeentelijke verordening is vastgesteld, dan dient het bevoegd gezag bij een beslissing
op een aanvraag om een vergunning voor een veehouderij rekening te houden met hetgeen in deze
gemeentelijke verordening is opgenomen. Dit geldt ook indien de provincie en niet de gemeente zelf
het bevoegd gezag is om te beslissen op de aanvraag. Meer informatie over de gemeentelijke
verordening is opgenomen in hoofdstuk 4 van deze handreiking.

In afwachting van een verordening biedt de Wgv de mogelijkheid om vergunningaanvragen van
veehouderijen tijdelijk aan te houden. De gemeente moet dan op grond van artikel 7 Wgv een
aanhoudingsbesluit nemen. Hiermee kan worden voorkomen dat veehouderijen
ontwikkelingsmogelijkheden op ongewenste locaties gaan benutten.

In paragraaf 4.5.1 wordt nader ingegaan op het aanhoudingsbesluit.
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3.2 Toetsing

Voor de beoordeling van de geurbelasting is van belang of sprake is van dieren met of zonder
geuremissiefactor (gef). Als eerste stap moet daarom per diercategorie worden bepaald of een
geuremissiefactor is vastgesteld. De geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Rgv (zie bijlage 2).

Omdat voor sommige geurgevoelige objecten afwijkende normen gelden, is de volgende stap om te
bepalen welke geurgevoelige objecten in de omgeving van de veehouderij zijn gelegen. Maak hierbij
onderscheid in:

a. Ruimte-voor-ruimte woning (artikel 14.2) of ander geurgevoelig object (artikel 14.3)
die na 19 maart 2000 is gebouwd op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als
veehouderij en is gebouwd in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking
stellen van de veehouderij (artikel 14, tweede lid) én in samenhang met de sloop van de
bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij.

b. Bedrijfswoning (of ander geurgevoelig object) behorende bij een andere veehouderij (artikel
3, tweede lid).

c. Voormalige bedrijfswoning (of ander geurgevoelig object) die op of na 19 maart 2000 heeft
opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij (artikel 3, tweede lid).

d. Voormalige bedrijfswoning (of ander geurgevoelig object) die al voor 19 maart 2000 geen
onderdeel meer uitmaakt van een andere veehouderij.

e. Alle woningen en geurgevoelige objecten die niet onder de categorieën a t/m d vallen.

Daarna moeten de volgende toetsingen worden uitgevoerd:

soort dieren artikel Wgv toetsing (X = n.v.t.) geurgevoelig object
zie

paragraaf
a b c d e

alle dieren artikel 5
minimumafstand buitenzijde
dierenverblijf – buitenzijde
geurgevoelig object

nvt 3.2.1

artikel 14

minimumafstand
emissiepunt dierenverblijf –
buitenzijde geurgevoelig
object

nvt nvt nvt nvt 3.2.2

dieren waarvoor
geuremissiefactoren zijn

vastgesteld

artikel 3,
eerste lid

maximale geurbelasting
buitenzijde geurgevoelig
object

nvt nvt nvt 3.2.3

artikel 3,
tweede lid

minimumafstand
emissiepunt dierenverblijf –
buitenzijde geurgevoelig
object

nvt nvt nvt 3.2.4

dieren waarvoor geen
geuremissiefactoren zijn

vastgesteld
artikel 4

minimumafstand
emissiepunt dierenverblijf –
buitenzijde geurgevoelig
object

nvt 3.2.5

Tabel 3.1. Overzicht toetsing normen

In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de normen (= waarde geurbelasting en minimumafstanden)
die gelden per geurgevoelig object.
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3.2.1 Minimumafstand buitenzijde – buitenzijde (artikel 5 Wgv)

In alle gevallen, zowel voor dieren met als voor dieren zonder geuremissiefactoren, geldt op grond
van artikel 5, eerste lid van de Wgv altijd een minimumafstand tussen de buitenzijde van een
dierenverblijf en de buitenzijde van een geurgevoelig object:

• Binnen de bebouwde kom geldt een afstand van 50 meter.
• Buiten de bebouwde kom geldt een afstand van 25 meter.

De ligging van het geurgevoelig object bepaalt of sprake is van ligging binnen of buiten de
bebouwde kom.

Alleen indien het geurgevoelig object een ruimte-voor-ruimte-woning is zoals bedoeld in artikel 14,
zijn deze minimumafstanden niet van toepassing. Hiervoor gelden de afstanden die zijn genoemd in
artikel 14 van de Wgv. Zie verder paragraaf 3.2.5.

De afstanden bedoeld in artikel 5 worden gemeten tussen de buitenzijde van een dierenverblijf en de
buitenzijde van een geurgevoelig object. Volgens de definitie in artikel 1 van de Wgv is een
dierenverblijf een ‘al dan niet overdekte ruimte waarbinnen dieren worden gehouden’. Tot het
dierenverblijf wordt in ieder geval de stal gerekend en de bij de stal behorende uitloop. Een stuk
grond dat klaarblijkelijk structureel als uitloop voor vee wordt gebruikt en direct aan de inrichting
grenst, wordt in jurisprudentie als uitloop aangemerkt. In de praktijk zijn weiland en uitloop niet
altijd duidelijk onderscheiden, maar op grond van jurisprudentie maakt een weiland in beginsel geen
onderdeel uit van de inrichting.

De achtergrond van artikel 5 is dat het geometrisch gemiddelde emissiepunt van een dierenverblijf
soms op forse afstand van een geurgevoelig object is gelegen, zodat het dierenverblijf zonder dit
artikel aan ‘het keukenraam van de buren’ zou mogen grenzen. Dat is milieuhygiënisch ongewenst.

Indien niet aan de minimumafstanden wordt voldaan, hoeft dit niet altijd te leiden tot het weigeren
van de vergunning. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in artikel 5, tweede lid.

Artikel 5, tweed lid:
Indien de afstand, bedoeld in het eerste lid, kleiner is dan aangegeven in dat lid, wordt een
vergunning, in afwijking van het eerste lid, niet geweigerd indien de afstand, bedoeld in het eerste
lid, niet afneemt en:
a. de geurbelasting op het geurgevoelige object dat binnen de in het eerste lid genoemde afstand is

gelegen, en het aantal dieren van één of meer diercategorieën, niet toenemen, of
b. de in artikel 4 bedoelde afstand tussen de veehouderij en het geurgevoelig object dat binnen de in

het eerste lid genoemde afstand is gelegen, niet afneemt en het aantal dieren van één of meer
diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld niet toeneemt.

Een voorwaarde is dat de afstand tussen de buitenzijde van een dierenverblijf en de buitenzijde van
een geurgevoelig object niet afneemt én:

• In geval van dieren met geuremissiefactoren: de geurbelasting niet toeneemt én het aantal
dieren van één of meer diercategorieën niet toeneemt.

• In geval van dieren zonder geuremissiefactoren: de afstand tussen emissiepunt van een
dierenverblijf en de buitenzijde van een geurgevoelig object niet afneemt en het aantal
dieren van één of meer diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld
niet toeneemt.

De toetsing in geval van dieren met geuremissiefactoren en dieren zonder geuremissiefactoren moet
naast elkaar plaatsvinden. Het kan dus zo zijn dat ondanks dat een stal met dieren zonder
geuremissiefactor op te korte afstand is gelegen, er toch uitbreiding mogelijk is voor dieren met
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geuremissiefactoren als alle stallen met dieren met geuremissiefactoren op voldoende afstand zijn
gelegen.

3.2.2 Minimumafstand artikel 14 Wgv

Op grond van artikel 14 Wgv geldt voor de zogenaamde ruimte-voor-ruimte woningen en daarmee
vergelijkbare geurgevoelige objecten een afwijkend toetsingskader.

Ruimte-voor-ruimte woning (artikel 14.2) of geurgevoelig object (artikel 14.3)
woning of geurgevoelig object die na 19 maart 2000 is gebouwd op een kavel die op dat tijdstip in
gebruik was als veehouderij én is gebouwd in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten
werking stellen van de veehouderij (artikel 14, tweede lid) én in samenhang met de sloop van de
bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij.

De artikelen 3 tot en met 6 van de Wgv zijn niet van toepassing op deze woningen. Voor deze
woningen geldt een minimumafstand tussen het emissiepunt van een dierenverblijf en de gevel van
een geurgevoelig object:

• binnen de bebouwde kom 100 meter;
• buiten de bebouwde kom geldt een afstand van 50 meter.

Indien niet aan deze afstanden wordt voldaan, kan de vergunning niet worden verleend. Hiervoor
gelden geen uitzonderingen. De ligging van het geurgevoelig object (en niet de veehouderij) bepaalt
of sprake is van ligging binnen of buiten de bebouwde kom. Het artikel kan gelezen worden alsof de
ligging van de veehouderij bepalend is, maar dit is niet zo bedoeld, zoals ook blijkt uit de Memorie
van toelichting bij de Wgv.

3.2.3 Geurbelasting dieren met geuremissiefactor

In artikel 10 van de Wgv is opgenomen dat de geurbelasting dient te worden bepaald op de wijze
zoals opgenomen in de Rgv. In artikel 2 van de Rgv is opgenomen dat de geurbelasting moet worden
berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Het verspreidingsmodel kan via de
website www.Infomil.nl worden aangevraagd.
Door het invoeren van alle bronnen en geurgevoelige objecten met bijbehorende waarde voor de
geurbelasting wordt de geurbelasting op de verschillende geurgevoelige objecten berekend en
getoetst aan de maximale toegestane geurbelasting.

Artikel 3, eerste lid van de Wgv spreekt over ‘geurbelasting van de veehouderij’. De term
geurbelasting vanwege de dierenverblijven zou juister zijn geweest, omdat immers de andere
geurbronnen die op een veehouderij aanwezig (kunnen) zijn, in de berekening buiten beschouwing
worden gelaten.

Omdat niet alle geurbronnen worden berekend, zal waarschijnlijk ook sprake zijn van een
onderschatting van de geurbelasting. Deze veronderstelling is echter niet relevant voor de
berekeningen.

In V-Stacks vergunning moeten gegevens worden ingevoerd over de bronnen (de stallen) en de
geurgevoelige objecten. In de Gebruikershandleiding V-Stacks vergunning wordt uitgebreid
ingegaan op de in te voeren gegevens.

=> Deze handleiding is te downloaden op de website van InfoMil.
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In deze paragraaf wordt uitsluitend ingegaan op de geuremissie, het emissiepunt, de geurgevoelige
objecten, de wettelijke waarde voor de geurbelasting en de toetsing van de geurbelasting.

Geuremissie
De geuremissie van een dierenverblijf wordt berekend door het aantal te houden dieren te
vermenigvuldigen met de bijbehorende geuremissiefactor. Een geuremissiefactor is een getal dat de
geuremissie per dier van een bepaalde diercategorie weergeeft, rekening houdende met het
toegepaste stalsysteem en eventueel aanwezige luchtbehandelingstechnieken (zoals luchtwassers).
De geuremissiefactoren zijn limitatief opgesomd in bijlage 1 van de Regeling geurhinder en
veehouderij.

Aantal dieren x geuremissiefactor = geuremissie vanuit dierenverblijf

Bereken op deze wijze de geuremissie van elk afzonderlijk dierenverblijf.

Emissiepunt = geometrisch gemiddelde van de dierenverblijven
In het verspreidingsmodel wordt per dierenverblijf één emissiepunt ingevoerd. Voor dat punt wordt
uitgegaan van het geometrisch gemiddelde van de verschillende emissiepunten van de stal (artikel 2,
tweede lid van de Rgv).
Dit kan volgens paragraaf 3 van de toelichting bij de Rgv betekenen dat daarvoor een punt (de
toelichting noemt dat herhaaldelijk ten onrechte een ‘emissiepunt’) wordt gekozen ‘waaruit feitelijk
geen emissie plaatsvindt’. Dit is bijvoorbeeld het geval indien vier ventilatoren in lijnopstelling zijn
geplaatst, of indien de ventilatieopeningen op de vier hoeken van de stal zijn gelegen.

De relatieve bijdrage van de ventilatoren of ventilatieopeningen behoeft niet te worden bepaald, alle
ventilatoren en ventilatieopeningen worden geacht een even grote bijdrage te leveren aan de
geuremissie. Indien blijkt dat vanuit een bepaalde ventilator of ventilatieopening geen geuremissie
zal plaatsvinden (bijvoorbeeld omdat een afgescheiden deel van het stalsysteem structureel wordt
gebruikt als opslag voor landbouwvoertuigen) dan kan die ventilator of ventilatieopening, in lijn met
jurisprudentie, buiten beschouwing worden gelaten. Ook een ventilator die slechts incidenteel wordt
gebruikt en vrijwel niets zal bijdragen aan de uitstoot van de geuremissie, kan buiten beschouwing
worden gelaten.

Het geometrisch gemiddelde is per definitie een punt op een stal. Bij het bepalen van dat punt wordt
namelijk ‘de uitloop die behoort bij het stalsysteem’ buiten beschouwing gelaten. Dit is alleen
anders in het zelden voorkomende geval dat een dierenverblijf uitsluitend bestaat uit een open
ruimte, zonder stal of overdekking. In dat geval wordt als emissiepunt de begrenzing van het
dierenverblijf (meestal een omheining of watergang), dat het dichtst bij een geurgevoelig object is
gelegen, genomen.

Gevoelig object
De mate van bescherming van geurgevoelige objecten is afhankelijk van de ligging en van de aard
van het gevoelig object. Voor de ligging wordt onderscheid gemaakt in ligging binnen of buiten de
bebouwde kom en ligging binnen of buiten een concentratiegebied.

Binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom
Het begrip ‘bebouwde kom’ is in de Wgv niet gedefinieerd, evenmin als in de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (Wro). In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel is aangegeven dat
de grens van de bebouwde kom ‘niet wordt bepaald door de Wegenverkeerswetgeving, maar evenals
in de ruimtelijke ordening door de aard van de omgeving. Binnen een bebouwde kom is de op korte
afstand van elkaar gelegen bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur.’ Als
bebouwde kom wordt beschouwd: ‘het gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend een
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woon- en verblijffunctie heeft’ en waarin (dus) veel mensen per oppervlakte-eenheid daadwerkelijk
wonen of verblijven.
Het ligt dan ook voor de hand voor de grenzen van de bebouwde kom aan te sluiten bij wat in de
ruimtelijke ordening (het plaatselijke bestemmingsplan) daaronder wordt verstaan.

Binnen het concentratiegebied en buiten het concentratiegebied
Een concentratiegebied is gedefinieerd als ‘concentratiegebied Zuid of concentratiegebied Oost als
aangegeven in bijlage I bij de Meststoffenwet, of een als zodanig bij gemeentelijke verordening
aangewezen gebied.’
In bijlage 4 van deze handreiking zijn de gebieden zoals aangegeven in bijlage I van de
Meststoffenwet vermeld. Los daarvan kan de gemeenteraad bij verordening een bepaald gedeelte
van het gemeentelijk grondgebied aanwijzen als concentratiegebied (artikel 1 Wgv). Andersom -een
concentratiegebied aanwijzen als niet-concentratiegebied- is niet mogelijk. Deze aanwijzing is
uitsluitend relevant voor de normstelling voor geur vanwege veehouderijen en heeft geen effect voor
bijvoorbeeld het reconstructieplan. Anders dan voor de verordening als bedoeld in artikel 6, van de
Wgv, stelt de Wgv geen afwegingscriteria. Dit neemt niet weg dat een dergelijke aanwijzing zal
moeten worden gemotiveerd. Deze verordenende bevoegdheid is naar aanleiding van de parlementaire
behandeling in de Wgv opgenomen.

Waarde geurbelasting
Indien de ligging van de geurgevoelig objecten bekend is, kan per object worden bepaald welke
waarde voor de geurbelasting op de buitenzijde van het geurgevoelig object is toegestaan. Deze
maximale waarde voor de geurbelasting is opgenomen in artikel 3 van de Wgv en wordt uitgedrukt
in aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3). Voor de geurbelasting is
uitgegaan van de gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de berekende
geurconcentratie gedurende 98 procent van het jaar niet wordt overschreden (ouE/m3; P98).

Het geurgevoelig object is gelegen in een: Ten hoogste toegestane geurbelasting:
- concentratiegebied, binnen bebouwde kom 3,0 ouE/m3

- concentratiegebied, buiten bebouwde kom 14,0 ouE/m3

- niet-concentratiegebied, binnen bebouwde kom 2,0 ouE/m3

- niet-concentratiegebied, buiten bebouwde kom 8,0 ouE/m3

Tabel 3.2. Normen geurbelasting conform artikel 3, eerste lid van de Wgv

De Wgv kent geen categorie-indeling zoals de oude stank wet- en regelgeving die kende. Wel is een
uitzondering gemaakt voor een aantal geurgevoelige objecten. De norm voor de geurbelasting is in
een aantal gevallen niet van toepassing, maar is vervangen door vaste afstanden. Dit is het geval bij:

a. Ruimte-voor-ruimte woning (artikel 14.2) of geurgevoelig object (artikel 14.3)
= woning of geurgevoelig object dat na 19 maart 2000 is gebouwd op een kavel die op dat
tijdstip in gebruik was als veehouderij en zijn gebouwd in samenhang met het geheel of
gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij (artikel 14, tweede lid) én in
samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van
de veehouderij (zie paragraaf 3.2.2).

b. Bedrijfswoning (of geurgevoelig object) behorende bij een andere veehouderij (artikel 3,
tweede lid) (zie paragraaf 3.2.4).

c. Voormalige bedrijfswoning (of geurgevoelig object) die op of na 19 maart 2000 heeft
opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij (artikel 3, tweede lid) (zie
paragraaf 3.2.4).

Op 19 maart 2000 trad de Regeling beëindiging veehouderijtakken in werking. Die regeling maakte
het mogelijk dat veehouderijen die hun bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk beëindigden, in ruil
daarvoor één of meer woningen mochten bouwen, de zogenoemde ruimte-voor-ruimte woningen.
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Toetsing geurbelasting op de geurgevoelige objecten
Indien alle gegevens bekend zijn, kunnen deze worden ingevoerd in V-Stacks vergunning en kan de
berekening worden uitgevoerd en wordt de geurbelasting op de geurgevoelige objecten berekend.
Uit de berekening blijkt of aan de waarde voor de geurbelasting kan worden voldaan.
Als de berekende geurbelasting hoger is dan deze waarde, dan moet de vergunning worden
geweigerd. Er is dan sprake van een overbelaste situatie. In twee gevallen hoeft de vergunning niet
te worden geweigerd:

a) indien de geurbelasting niet toeneemt en het aantal dieren van een of meerdere
diercategorieën niet toeneemt (artikel 3, derde lid);

b) indien de geurbelasting door het treffen van een geurbelastingreducerende maatregel wordt
gereduceerd (artikel 3, vierde lid) (50/50 regeling).

Ad. a)
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel geurhinder en veehouderij wordt uitgelegd dat
de Wgv geen ‘saneringsverplichting’ kent, bestaande overbelaste situaties hoeven niet direct na
inwerkingtreding van de Wgv actief ongedaan te worden gemaakt. Gezien dat uitgangspunt is het
begrijpelijk dat vergunningverlening wordt toegestaan als de aanvraag niet ‘geurrelevant’ is, dat wil
zeggen, als vergunningverlening niet leidt tot toename van de geurbelasting of een toename van het
aantal dieren van één of meer diercategorieën. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een aanvraag vanwege
de aanleg van een mestsilo of een ingrijpende verbouwing van de stookinstallatie, maar mogelijk
ook bij wijziging van een stalsysteem.

Ad. b)
De aangevraagde situatie leidt door het toepassen van een geurbelastingreducerende maatregel tot
vermindering van de geurbelasting. De overbelaste situatie blijft bestaan, alleen in mindere mate.
Deze zogenoemde 50/50-regeling komt op het volgende neer: op grond van het aantal dieren dat is
vergund, wordt het effect van de te treffen geurbelastingreducerende maatregel bepaald. Maximaal
de helft van dit effect mag worden gebruikt voor uitbreiding van het veebestand, de andere helft
komt ten goede aan het geurgevoelig object (vermindering geurbelasting).

Artikel 3, vierde lid luidt:
Indien de geurbelasting, bedoeld in het eerste lid, groter is dan aangegeven in dat lid, het aantal
dieren van één of meer diercategorieën toeneemt, en een geurbelastingreducerende maatregel zal
worden toegepast, dan wordt een vergunning verleend voor wijziging van het aantal dieren,
voorzover de toename van de geurbelasting ten gevolge van die wijziging niet meer bedraagt dan de
helft van de vermindering van de geurbelasting die het gevolg zou zijn van de toegepaste
geurbelastingreducerende maatregel bij het eerder vergunde veebestand.

Indien bij de aanvraag om milieuvergunning niet de volledige toegestane uitbreiding wordt benut,
betekent dit niet dat deze extra uitbreiding op een later moment alsnog kan worden toegestaan. Een
daarna ingediende aanvraag wordt opnieuw getoetst aan de Wgv.

Geurbelastingreducerende maatregelen (in het verleden wel stankemissiereducerende maatregelen
genoemd) kunnen technische maatregelen zijn, zoals gebruik van een luchtwasser of een
geuremissiearm stalsysteem, maar ook een maatregel als het ‘wegdoen van dieren’ (ABRvS nr.
200505617/1 van 17 mei 2006, Nederweert). Daarnaast kan het verplaatsen of verhogen van het
emissiepunt leiden tot een verlaging van de geurbelasting. Het bedrijf zal zelf de maatregel moeten
aanvragen. Het bevoegde gezag kan deze in het algemeen niet voorschrijven, omdat daarmee al snel
de ‘grondslag van de aanvraag’ wordt verlaten.
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Het vervangen van dieren door een andere diersoort is op zich geen geurbelastingreducerende
maatregel. Dit moet gezien worden als het wegdoen van dieren. Eerst wordt de reductie berekend die
wordt bereikt door dieren weg te doen. Daarna kan worden bepaald wat de maximale geurbelasting
mag zijn en hoeveel andere dieren in dezelfde stal kunnen worden gehouden.

Het verplaatsen van dieren, wordt gezien als het verplaatsen van het emissiepunt. Hierbij wordt de
reductie berekend die wordt bereikt door de grotere afstand tussen emissiepunt van het dierenverblijf
en het geurgevoelig object.

Ontwikkelingen buiten de inrichting zijn geen geurbelastingreducerende maatregelen zoals
bedoeld in artikel 3, vierde lid.
Ontwikkelingen buiten de inrichting, zoals de sloop van woningen, leiden er toe dat de geurbelasting
op deze betreffende woningen niet meer bepalend is voor het wel of niet kunnen verlenen van een
vergunning van een veehouderij. De geurbelasting op andere nabijgelegen geurgevoelige objecten
wordt dan vanzelf bepalend. Deze externe ontwikkelingen (slopen van enkele geurgevoelige
objecten) hebben geen geurreducerend effect op de overgebleven geurgevoelige objecten en kunnen
daarom niet worden gezien als een geurbelastingreducerende maatregel zoals bedoeld in artikel 3,
vierde lid. De geurbelasting van de bestaande situatie moet namelijk vergeleken worden met de
geurbelasting van de bestaande situatie inclusief de maatregel. Door de maatregel (slopen woningen)
is er geen geurbelasting meer op betreffende woning omdat die woning er niet meer is. Deze
maatregel heeft echter geen enkele invloed op andere nabijgelegen woningen.

Het is wel mogelijk dat door ontwikkelingen buiten de inrichting (zoals het slopen van huizen) een
overbelaste situatie wordt opgeheven, zodat voldaan wordt aan de maximale geurbelasting zoals
opgenomen in artikel 3, eerste lid van de Wgv. Indien alleen sprake was van een overbelaste situatie
op de gesloopte woning, dan is de situatie na sloop van deze woning niet meer overbelast. Indien de
situatie ook nog op een andere woning overbelast is, dan zijn geurbelastingreducerende maatregelen
noodzakelijk om de vergunning te kunnen verlenen. Dat een andere overbelaste woning er niet meer
is, doet daar niets aan af.

Voorbeeld 50/50 regeling (artikel 3, vierde lid)
De norm is 8 ouE/m3. Er zijn vier geurgevoelige objecten (zie figuur). Het eerste (zwarte) cijfer is de
berekende geurbelasting in de bestaande situatie: de woningen a, b en c zijn overbelast. Het tweede
(groene) cijfer geeft de geurbelasting na het treffen van een geurbelastingreducerende maatregel
(40%) maar nog zonder de eventuele extra uitbreiding. Het derde (rode) cijfer is de maximale
geurbelasting die op basis van artikel 3, vierde lid van de Wgv kan worden vergund. Bij alle
overbelaste woningen moet worden voldaan aan de geurbelasting in rood.
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3.2.4 Minimumafstand dieren met geuremissiefactor

Voor woningen en andere geurgevoelige objecten bij andere veehouderijen of bij andere voormalige
veehouderijen (die op of na 1 maart 1990 zijn opgehouden onderdeel uit te maken van een andere
veehouderij) is artikel 3, eerste lid niet van toepassing. Voor deze geurgevoelige objecten geldt een
minimumafstand tussen het emissiepunt van een dierenverblijf en de gevel van het geurgevoelig
object (artikel 3, tweede lid van de Wgv).Deze minimumafstand is afhankelijk van de ligging van
het geurgevoelig object:

• binnen de bebouwde kom geldt een afstand van 100 meter;
• buiten de bebouwde kom geldt een afstand van 50 meter.

In artikel 4 van de Rgv is bepaald dat de afstand in deze situatie wordt gemeten vanaf de buitenzijde
van het geurgevoelig object tot het dichtstbijzijnde emissiepunt. In de Rgv is emissiepunt
gedefinieerd als:

Emissiepunt: punt waar een relevante hoeveelheid geur buiten:
a) het geheel overdekte dierenverblijf treedt, dan wel wordt gebracht; of
b) het overdekte gedeelte van het gedeeltelijk overdekt dierenverblijf treedt, dan wel wordt

gebracht.

Indien het dierenverblijf niet is overdekt, geldt als emissiepunt de begrenzing van het dierenverblijf
dat het dichtst is gelegen bij het relevante geurgevoelig object.

Indien niet aan deze afstanden wordt voldaan, kan de vergunning niet worden geweigerd indien de
geurbelasting niet toeneemt én het aantal dieren van één of meer diercategorieën niet toeneemt
(artikel 3, derde lid Wgv).

LET OP: bij het bepalen van de geurbelasting volgens artikel 3, eerste lid van de Wgv geldt het
geometrisch gemiddelde van de emissiepunten als emissiepunt. Bij de bepaling van de
minimumafstand tussen emissiepunt en geurgevoelig object geldt het dichtstbijzijnde emissiepunt.

24/14/19
11/7/9

6/4/(8) 

20/12/16

Woning
a

Woning
c

Woning
b

Woning
d

9/5/(8) 

Woning
e

Veehouderij

geurbelasting bestaande, vergunde situatie/geurbelasting bestaande situatie met geurbelastingreducerende
maatregel/toegestane maximale geurbelasting
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3.2.5 Minimumafstand dieren zonder geuremissiefactor

Voor veehouderijen met dieren waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld en voor
veehouderijen met pelsdieren gelden wettelijk vastgestelde afstanden tussen veehouderij en
geurgevoelig object. Deze dieren worden in de praktijk ook kortheidshalve wel aangeduid als
‘afstandsdieren’. De beoordeling van geurhinder bestaat uit de toetsing of aan de voorgeschreven
minimumafstanden wordt voldaan (artikel 4, eerste en tweede lid Wgv). Deze minimumafstanden
zijn niet van toepassing op de ruimte-voor-ruimte woningen (zie 3.2.4).

De minimumafstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden, waarvan de
geuremissiefactor niet bekend is, en een geurgevoelig object (artikel 4, eerste lid van de Wgv)
bedraagt:

• binnen de bebouwde kom 100 meter;
• buiten de bebouwde kom 50 meter.

De ligging van het geurgevoelig object is hierbij bepalend.

Voor pelsdieren (nertsen en vossen) zijn op grond van artikel 4, tweede lid van de Wgv, in bijlage 2
van de Rgv de volgende minimumafstanden tot het geurgevoelig object opgenomen:

Aantal fokteven 1–1000 1001–1500 1501–3000 3001–6000 6001–9000
Afstand binnen bebouwde kom in meter 175 200 225 250 275
Afstand buiten bebouwde kom in meter 100 125 150 175 200

In de berekening worden jongen en reuen buiten beschouwing gelaten. Het aantal fokteven geldt in
geval van nertsen. Indien vossen worden gehouden, dan geldt dat 1 fokmoer (vos) overeenkomt met
1,5 fokteef (nerts). Indien (nadat de eventueel aanwezige vossen zijn omgerekend naar nertsen) meer
dan 9000 fokteven worden gehouden, wordt de afstand voor elke extra 3000 fokteven met 25 meter
extra vergroot. Indien de pelsdieren in emissiearme huisvesting (ammoniakemissie ≤ 0,25
kg/dierplaats) worden gehouden, worden de minimumafstanden tussen veehouderij en geurgevoelig
object buiten de bebouwde kom met 25 meter verminderd. De minimumafstanden tussen
veehouderij en geurgevoelig object binnen de bebouwde kom wijzigen niet.

Op grond van artikel 4 van de Rgv wordt de afstand gemeten vanaf de buitenzijde van het
geurgevoelig object tot het dichtstbijzijnde emissiepunt. In de Rgv is emissiepunt gedefinieerd als:

Emissiepunt: punt waar een relevante hoeveelheid geur buiten:
a) het geheel overdekte dierenverblijf treedt, dan wel wordt gebracht; of
b) het overdekte gedeelte van het gedeeltelijk overdekt dierenverblijf treedt, dan wel wordt

gebracht.

Indien het dierenverblijf niet is overdekt, wordt de afstand gemeten vanaf de buitenzijde van een
geurgevoelig object tot het punt van de begrenzing van het dierenverblijf dat het dichtst is gelegen
bij het desbetreffende geurgevoelig object.

Op grond van artikel 6 kan de gemeente bij gemeentelijke verordening andere afstanden vaststellen.
Zie voor meer informatie paragraaf 3.1.4 en hoofdstuk 4.

Indien niet aan de minimumafstanden wordt voldaan, kan de vergunning niet worden geweigerd
indien de afstand tussen veehouderij en geurgevoelig object niet afneemt én het aantal dieren van
één of meer diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld niet toeneemt
(artikel 4, tweede lid van de Wgv).
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Omdat artikel 4 geen uitzondering maakt voor geurgevoelige objecten behorende bij een veehouderij
of bij een voormalige veehouderij, kan dit leiden tot de volgende situatie. Indien naast een
pelsdierenhouderij (2000 fokteven) een varkenshouderij is gelegen, geldt vanuit de varkenshouderij
gezien een minimumafstand tot de woning van de pelsdierenhouderij van 50 meter (buiten
bebouwde kom) en vanuit de pelsdierenhouderij gezien geldt een minimumafstand van 150 meter tot
de woning bij de varkenshouderij.
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3.3 Geurhinder en Beste Beschikbare Technieken

3.3.1 Inleiding

Elke aanvraag om milieuvergunning moet getoetst worden aan de best beschikbare technieken
(BBT). Dit is in de artikelen 8.10 en 8.11 van de Wm opgenomen. Op grond van artikel 2, tweede lid
van de Wgv is het mogelijk om voorschriften in de vergunning op te nemen voor de geuremissie
vanuit dierenverblijven indien dit vanwege het toepassen van BBT noodzakelijk is. Ondanks het feit
dat de Wgv en het toepassen van BBT aparte toetsingskaders zijn, is er wel een zekere wederzijdse
beïnvloeding.
Voor de beoordeling van BBT en de emissie van geur zijn het stalsysteem en de bedrijfsvoering van
belang.

3.3.2 Keuze stalsysteem

In hoofdstuk 5a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) is aangegeven hoe
BBT moeten worden bepaald. Voor het bepalen van BBT voor de huisvesting van de dieren in een
veehouderij is de emissie van ammoniak het belangrijkste criterium en niet de geuremissie. Het
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) vult dit criterium op sector-
niveau nader in. Om BBT te zijn, moet een stalsysteem in ieder geval voldoen aan de maximale
emissiewaarde voor ammoniak zoals opgenomen in het Besluit huisvesting. Daarnaast moet een
beoordeling plaatsvinden van de aard, de effecten en de omvang van de geuremissie.

Voor de emissie van geur zijn geen emissiegrenswaarden vastgesteld. Bij elke beslissing op een
aanvraag zal steeds moeten worden gemotiveerd of het betreffende stalsysteem, mede gelet op de
geuremissie en de lokale geurhindersituatie wel BBT is.

In het algemeen geldt dat alle stalsystemen die voldoen aan het Besluit huisvesting BBT zijn. Alleen
stalsystemen waar bij de bepaling van de geuremissiefactor geen rekening is gehouden met een
specifieke geuremissie, kunnen in bepaalde gevallen als niet BBT beschouwd worden. Op dit
moment geldt dit voor een stalsysteem met spoelgoten. Qua geuremissie zijn alle stalsystemen die
voldoen aan het Besluit huisvesting gelijk, met uitzondering van de spoelgoten (hogere emissie) en
het toepassen van luchtwassers (lagere emissie).

Spoelgotensysteem
Bij het spoelgotensysteem voor varkens zijn er geurpieken op het moment dat de mestgoten worden
doorgespoeld. Volgens de BREF is een stalsysteem met spoelgoten voorwaardelijk BBT. Pas als
beoordeeld is dat de geurpieken geen overlast veroorzaken is sprake van BBT. Voor gespeende
biggen en vleesvarkens wordt in de geuremissiefactor onderscheid gemaakt in emissiearme
huisvesting en overige huisvesting. Spoelgoten vallen conform voetnoot 3 in de Rgv onder overige
huisvesting. Dit impliceert dat rekening is gehouden met het negatieve effect van de geurpieken en
aan de voorwaarde in de BREF is voldaan, zolang de normen niet worden overschreden. Bij guste en
dragende zeugen is de geuremissiefactor voor emissiearme huisvesting en overige huisvesting
hetzelfde. Dit impliceert dat geen rekening is gehouden met het effect van de geurpieken, zodat dit
aanvullend op de Wgv beoordeeld moet worden.
In een overbelaste situatie wordt het spoelgotensysteem (voor alle diercategorieën) niet aangemerkt
als BBT vanwege de geurpiek tijdens het spoelen. Een reeds aanwezig spoelgotensysteem kan in
principe in gebruik blijven, tenzij er sprake is van ernstige hinder (klachten). Bij ernstige hinder
wordt eerst gekeken of de hinder terug te voeren is op de geurpieken, en zo ja, of dit door het stellen
van voorschriften kan worden beperkt tot een acceptabel niveau.
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Als de normen van de Wgv worden overschreden – in zogenaamde overbelaste situaties-, zal bij de
BBT-afweging rond het gekozen stalsysteem de emissie van geur zwaarder gaan wegen.

Overbelast, uitbreiding
Indien sprake is van een overbelaste situatie kan een veehouderij op grond van artikel 3, vierde lid
van de Wgv alleen uitbreiden als er maatregelen worden getroffen om de geuremissie te
verminderen. In het geval van een uitbreiding dwingt de Wgv de veehouder dus om verdergaande
maatregelen te nemen voor geur, zodat het stellen van aanvullende voorschriften voor geur niet
noodzakelijk is.

Overbelast, geen uitbreiding
Indien in een overbelaste situatie een aanvraag om milieuvergunning wordt ingediend zonder dat
sprake is van een uitbreiding of wijziging van de veebezetting, maar wel van een wijziging van het
stalsysteem, is het wenselijk dat de veehouder een huisvestingsysteem kiest dat naast ammoniak
tevens de emissie van geur vermindert. Voor alle diercategorieën, met uitzondering van gespeende
biggen en vleesvarkens, geven alleen luchtwassers een reductie van zowel ammoniak als geur. Voor
gespeende biggen en vleesvarkens hebben ook andere stalsystemen die emissiearm zijn voor
ammoniak tevens een lagere emissiefactor voor geur. Het toepassen van een luchtwasser kan niet
worden afgedwongen omdat een luchtwasser vooralsnog vanwege de hoge kosten niet als BBT
wordt aangemerkt.

Luchtwassers
Luchtwassers worden vooralsnog vanwege de hoge kosten niet als BBT aangemerkt. Bovendien zijn
er bijkomende milieueffecten van de luchtwassers zoals het energieverbruik en het afvalwater die
aanvullend moeten worden beoordeeld. De veehouder kan dus wel voor een luchtwasser kiezen,
maar zolang luchtwassers vanwege de kosten niet als BBT worden aangemerkt kan deze keuze niet
worden afgedwongen, ook niet vanwege een overbelaste situatie voor geur. De veehouder kan
uiteraard wel kiezen voor het toepassen van een luchtwasser. Het wordt daarom aanbevolen om in
een overbelaste situatie vooraf met de veehouder te overleggen over de keuze van een systeem
waarmee aan het Besluit huisvesting kan worden voldaan. Deze keuze kan dan in de aanvraag
worden verwerkt.
Combiwassers (combinatie van een chemische en biologische luchtwasser) geven een nog lagere
reductie van geur dan de afzonderlijke luchtwassers.

3.3.3 Eisen aan de bedrijfsvoering

In situaties waar de waarde voor de geurbelasting niet wordt overschreden, maar waar wel sprake is
van structurele klachten over geur kan het zinvol zijn in overleg met de veehouder te kijken of de
bedrijfsvoering daar (mede) de oorzaak van kan zijn. In het kader van de BBT-afweging kunnen
eisen worden gesteld aan de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering heeft namelijk grote invloed op de
emissies vanuit het dierenverblijf, ook op de geuremissie. De geuremissiefactoren zijn vastgesteld op
grond van gemiddelde situaties. In individuele situaties kan de emissie groter of kleiner zijn.

Voorschriften die in aanmerking kunnen komen, zijn het gesloten houden van ramen en deuren,
zorgen dat putdeksels in goede staat zijn en het pompen van drijfmest beperken tot specifieke
tijdstippen. Blijkt bijvoorbeeld dat een putdeksel niet goed afsluit, dan kan worden voorgeschreven
dat dit wel gebeurt.
In een overbelaste situatie kan het zijn dat dit allemaal niet afdoende is. In dat geval zal afhankelijk
van de lokale omstandigheden naar een oplossing moeten worden gezocht. Zo kan bijvoorbeeld
worden gekeken naar de mogelijkheid om geurbronnen zoals een mestopslag of een geparkeerde
mestkar te verplaatsen. Als blijkt dat er sprake is van ontoelaatbare hinder, dan blijft gelden, net als
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voor de Wgv in werking trad, dat de vergunning op grond van artikel 8.25 Wm geheel of
gedeeltelijk kan worden ingetrokken.

Ongeacht of er sprake is van klachten, is het logisch om de eisen aan de bedrijfsvoering die in de
stalsysteembeschrijving zijn opgenomen, ook in de vergunning op te nemen. Dergelijke eisen
kunnen naast emissie van ammoniak ook de emissie van geur beperken.

3.4 Beoordeling ruimtelijke ordeningsplannen

p.m.
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4 Verordening

4.1 Inleiding

De gemeenteraad is bevoegd om bij gemeentelijke verordening een andere waarde of afstand te
stellen, in plaats van de wettelijke waarden en afstanden uit de artikelen 3 en 4 van de Wet
geurhinder en veehouderij (Wgv). In verschillende documenten van de rijksoverheid wordt
uiteengezet, dat ter ontwikkeling of verbetering van de vitaliteit van het landelijk gebied een
integrale aanpak van doelstellingen nodig is. Afstemming tussen geurregelgeving (die direct
gekoppeld is aan woningbouw en bedrijfsuitbreiding) en gewenste ontwikkelingen in het ruimtelijk
beleid is dan vanzelfsprekend. Door die afstemming ontstaat onder meer ruimte voor een duurzame,
vitale landbouw, vergroting van toeristisch-recreatieve mogelijkheden, hergebruik van agrarische
bebouwing en nieuwbouw in het landelijk gebied.

Aan de basis van een verordening ligt dan ook een gemeentelijke visie op de gewenste ontwikkeling
van een gebied. De gemeenteraad bepaalt de nieuwe maximaal toegestane waarden en afstanden, en
daarmee de uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen én de geurhinder die ter plaatse van
geurgevoelige objecten wordt verwacht. De nieuwe waarden en afstanden treden in de plaats van de
wettelijke normstelling en worden dus bij vergunningverlening gehanteerd. Aan de
beoordelingsmethode die in het vorige hoofdstuk is toegelicht, verandert niets.

Uit artikel 6 van de Wgv volgt expliciet dat de andere normstelling ‘bij gemeentelijke verordening’
wordt bepaald, dus door de gemeenteraad. Als dan ook de provincie het bevoegd gezag is voor een
veehouderij, zal zij ook een vergunningaanvraag moeten toetsen aan de normstelling uit die
gemeentelijke verordening.

Dit hoofdstuk beschrijft een methode om te bepalen of een gebiedsvisie en een verordening nodig
zijn. De aanbevolen methode werkt van grof naar fijn: eerst wordt met een globale analyse (een
‘quick scan’) onderzocht of de wettelijke normstelling tot knelpunten leiden, vervolgens wordt voor
de gebieden met knelpunten gekeken of afwijken van de wettelijke waarden een oplossing biedt.

Van start
Het gemeentebestuur moet groen licht geven om te onderzoeken of een verordening wenselijk is.
Daarvoor is tenminste globaal inzicht nodig in de mogelijkheden, voordelen en nadelen van een
verordening. Tegelijk moet worden overwogen of een zogenoemd ‘aanhoudingsbesluit’ wenselijk is.

Quick scan
De invoering van de Wgv heeft geleid tot een verschuiving in uitbreidingsmogelijkheden en
inzichten rondom de geursituatie. Geadviseerd wordt om altijd een quick scan uit te voeren, of de
gemeente nu uiteindelijk wel of niet besluit tot het opstellen van een verordening. Met behulp van
gegevens over de veehouderijen wordt de geurbelasting berekend op geurgevoelige objecten, zodat
snel duidelijk is of er knelpunten optreden. Dat wil zeggen of op locaties de geurhinder ongewenst
hoog is dan wel dat gewenste ontwikkelingen voor veehouderijen, woningbouw of recreatie worden
belemmerd.
Op basis van de resultaten kan worden besloten in een zogenoemde gebiedsvisie de gebleken
knelpunten nader te onderzoeken - of te constateren dat de wettelijke normstelling voldoet en
verdere actie niet nodig is.



28

Gebiedsvisie
Als knelpunten in beeld komen, kan de gemeente die nader onderzoeken door de gegevens over de
veehouderijen en de geurgevoelige objecten meer gedetailleerd in kaart te brengen. Voor knelpunten
die zich blijven voordoen, moet worden onderzocht of een andere normstelling een oplossing biedt,
rekening houdend met de gewenste ontwikkelingen in een bepaald gebied. Er worden gebieden
onderscheiden en per gebied wordt het beschermingsniveau gevarieerd. Dit levert een aantal
verschillende scenario’s op die worden doorgerekend en vergeleken met de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling. Het meest optimale scenario wordt gekozen. De onderbouwing voor deze keuze wordt
vastgelegd in de gebiedsvisie.

Opstellen verordening
De gebiedsvisie op zich heeft geen juridische status. Geadviseerd wordt om de gebiedsvisie vast te
laten stellen door de gemeenteraad en op te nemen als bijlage in de verordening.

De mogelijkheden, voordelen en nadelen van het opstellen van een verordening komen aan de orde
in paragraaf 4.2. Paragraaf 4.3 geeft een overzicht van de situaties waarvoor een verordening kan
worden opgesteld. In paragraaf 4.4 wordt ingegaan op de criteria die in de besluitvorming moeten
worden betrokken. Het stappenplan om een verordening op te stellen is opgenomen in paragraaf 4.5.
In de paragrafen 4.5.1 t/m 4.5.4 worden de bovengenoemde onderwerpen (van start, quick scan,
gebiedsvisie en opstellen verordening) uitgewerkt.

Bij enkele gemeenten zijn pilots uitgevoerd en is de systematiek van het stellen van andere normen
in de praktijk uitgewerkt.

=> Deze voorbeelden staan op de website van InfoMil.
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4.2 Mogelijkheden, voordelen en nadelen van een verordening

De bevoegdheid een verordening op te stellen, geeft de gemeenteraad de mogelijkheid normen af te
stemmen op zijn visie op de ontwikkeling van (een deel van) het gemeentelijk grondgebied. De Wgv
gaat daarbij uit van een gebiedsgerichte benadering. In het aangewezen gebied gelden andere
waarden of afstanden. Bij stap 14 (paragraaf 4.5.3) wordt nader ingegaan op de mogelijkheden van
een verordening.

De verwezenlijking van een ruimtelijke visie is afhankelijk van tal van participanten, bevoegdheden
en beleidsregels en zeker niet alleen van een andere geurnormstelling. In deze handreiking wordt de
aandacht echter alleen op het laatste gericht. Voor een bredere gebiedsgerichte aanpak wordt
verwezen naar de zogenoemde MILO-aanpak (Milieu in de leefomgeving). Meer informatie hierover
is opgenomen in paragraaf 4.5.3. stap 8.

Voordelen van een verordening zijn:
• Afstemming van het milieuaspect geur van veehouderijen en de gewenste ruimtelijke

inrichting wordt bevorderd.
• De gemeente kan per gebied kiezen welk beschermingsniveau zij haar burgers wil bieden.
• De gemeente kan kiezen in welke gebieden zij de ontwikkeling van de veehouderij ruimte wil

geven of juist niet?
• Ontwikkelingsmogelijkheden in gebieden die bij de wettelijke norm ‘op slot’ zouden zitten.

Dit kunnen ontwikkelingen zijn van woningbouw en recreatie en/of van de veehouderijsector.
• Het geeft duidelijkheid. Voor burgers en exploitanten van recreatievoorzieningen over de te

verwachten achtergrondbelasting en bijbehorende geurhinder. Voor veehouders over de
ontwikkelingsmogelijkheden die de geurnormen bieden aan de veehouderij en de condities
waaronder. Hierdoor ontstaat mogelijk meer draagvlak voor het geurbeleid bij zowel burgers
als veehouders.

Nadelen van een verordening zijn:
• Het proces kost de gemeente tijd en geld.
• Gedurende het totstandkomingproces is er geen duidelijkheid over de vergunbaarheid van

veehouderijen.
• Het vertraagt het in behandeling nemen van aanvragen van veehouderijen. Het opstellen van

een verordening vergt de nodige tijd. De benodigde tijd is niet altijd beïnvloedbaar, omdat
ook derden moeten of kunnen worden betrokken in dit proces. Denk hierbij aan de
afstemming met buurgemeenten of het creëren van draagvlak bij burgers en veehouderijen.

• De verordening beïnvloedt de vergunningvoorwaarden Wm en kan daarmee op bedenkingen
van belanghebbenden stuiten.

=> Voor informatie over de risico’s op schadevergoeding als gevolg van de toepassing van andere
waarden en afstanden zie “Verordering Wet geurhinder en veehouderij en schadevergoeding” van
5 februari 2007. Te dowloaden op de website van InfoMil.
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4.3 Toepassingsgebied

In artikel 6 zijn de mogelijkheden voor afwijken van de waarde voor de geurbelasting of van de
minimumafstanden benoemd. Afwijken is niet mogelijk voor bedrijfswoningen als benoemd in
artikel 3, lid 2 en voor ruimte-voor-ruimte woningen en andere geurgevoelige objecten, zoals
bedoeld in artikel 14 van de Wgv. Tevens wordt geen afwijkingsmogelijkheid geboden voor de
minimumafstanden uit artikel 5 van de Wgv (buitenzijde dierenverblijf – buitenzijde geurgevoelig
object.

De normen in de Wgv zijn onder andere afhankelijk van het type geurgevoelig object, zie ook
hoofdstuk 3. Het is afhankelijk van het type geurgevoelig object of een afwijkend
beschermingsniveau kan worden vastgesteld. In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen.

dieren met geuremissiefactor
dieren zonder

geuremissiefactor
alle dierengeurgevoelig object

waarde
geurbelasting

afstand
emissiepunt

dierenverblijf tot
buitenzijde

geurgevoelig
object

afstand
emissiepunt

dierenverblijf tot
buitenzijde

geurgevoelig
object

afstand buitenzijde
dierenverblijf tot

buitenzijde
geurgevoelig

object

a. Ruimte-voor-ruimte woning
(artikel 14, tweede lid) of
geurgevoelig object (artikel 14,
derde lid)

nvt
afwijken

niet mogelijk
afwijken

niet mogelijk
nvt

b. Bedrijfswoning (of geurgevoelig
object) behorende bij een
veehouderij

nvt
afwijken

niet mogelijk
afwijken mogelijk

binnen grenzen
afwijken

niet mogelijk

c. Voormalige agrarische
bedrijfswoning (of geurgevoelig
object) die op of na 19 maart 2000
heeft opgehouden deel uit te
maken van die veehouderij

onbeperkt
afwijken
mogelijk

onbeperkt
afwijken
mogelijk

onbeperkt
afwijken mogelijk

afwijken
niet mogelijk

d. Voormalige agrarische
bedrijfswoning (of geurgevoelig
object) die al voor 19 maart 2000
geen onderdeel meer uitmaakte
van die veehouderij

onbeperkt
afwijken
mogelijk

onbeperkt
afwijken
mogelijk

onbeperkt
afwijken mogelijk

afwijken
niet mogelijk

e. Alle woningen en geurgevoelige
objecten die niet onder categorie a
t/m d vallen

binnen grenzen
zie tabel 4.2

afwijken
niet mogelijk

afwijken mogelijk
binnen grenzen

afwijken
niet mogelijk

Tabel 4.1 Mogelijkheden voor afwijken van de normen per geurgevoelig object.

De grenzen voor het afwijken van de waarde voor de geurbelasting zijn opgenomen in artikel 6,
eerste lid van de Wgv en zijn:

waarde geurbelasting [ouE/m3]
Het geurgevoelig object is gelegen in een: norm afwijken mogelijk tot

Minimaal maximaal
- concentratiegebied, binnen bebouwde kom 3,0 0,1 14,0
- concentratiegebied, buiten bebouwde kom 14,0 3,0 35,0
- niet-concentratiegebied, binnen bebouwde kom 2,0 0,1 8,0
- niet-concentratiegebied, buiten bebouwde kom 8,0 2,0 20,0

Tabel 4.2. Bandbreedte voor afwijkende waarde voor de geurbelasting
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De bandbreedten voor afwijken van de minimumafstanden zoals opgenomen in artikel 4 van de Wgv
zijn vermeld in artikel 6, derde lid van de Wgv. De bandbreedten voor pelsdieren zijn opgenomen in
artikel 6, vierde lid van de Wgv. In artikel 6, tweede lid is opgenomen dat voor voormalige
bedrijfswoningen onbeperkt kan worden afgeweken van de normen.

In tabel 4.3 is een overzicht gegeven van de norm en de mogelijke afwijkingen per geurgevoelig
object.

Type geurgevoelig object en
diersoort

Binnen/buiten bebouwde kom Wettelijke
normen

Bandbreedte voor
verordening

a. Ruimte – voor- ruimte woning (artikel 14, tweede lid) of geurgevoelig object (artikel 14, derde lid)
Alle dieren Binnen bebouwde kom 100 m

Buiten bebouwde kom 50 m
afwijken niet
mogelijk

b. Bedrijfswoning (of geurgevoelig object) behorende bij een veehouderij
b.1 Dieren met Binnen bebouwde kom 100 m

Geuremissiefactor Buiten bebouwde kom 50 m
afwijken niet
mogelijk

b.2 Dieren zonder Binnen bebouwde kom 100 m ≥ 50 m
Geuremissiefactor Buiten bebouwde kom 50 m ≥ 25 m

c. Voormalige agrarische bedrijfswoning (of geurgevoelig object) die op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel
uit te maken van die veehouderij

c.1 Dieren met Binnen bebouwde kom 100 m
Geuremissiefactor Buiten bebouwde kom 50 m

c.2 Dieren zonder Binnen bebouwde kom 100 m
Geuremissiefactor Buiten bebouwde kom 50 m

onbeperkt
afwijken van

afstand of waarde
is mogelijk

d. Voormalige agrarische bedrijfswoning (of geurgevoelig object) die al voor 19 maart 2000 geen onderdeel meer
uitmaakt van die veehouderij

d.1 Dieren met Concentratiegebied, binnen bebouwde kom 3,0 ouE/m3

Geuremissiefactor Concentratiegebied, buiten bebouwde kom 14 ouE/m3

Niet-concentratiegebied, binnen bebouwde kom 2,0 ouE/m3

Niet-concentratiegebied, buiten bebouwde kom 8,0 ouE/m3

d.2 Dieren zonder Binnen bebouwde kom 100 m
Geuremissiefactor Buiten bebouwde kom 50 m

onbeperkt
afwijken van

afstand of waarde
is mogelijk

e. Alle woningen en geurgevoelige objecten die niet onder categorie a t/m d vallen
e.1 Dieren met Concentratiegebied, binnen bebouwde kom 3,0 ouE/m3 0,1 – 14,0 ouE/m3

Geuremissiefactor Concentratiegebied, buiten bebouwde kom 14 ouE/m3 3,0 – 35,0 ouE/m3

Niet-concentratiegebied, binnen bebouwde kom 2,0 ouE/m3 0,1 – 8,0 ouE/m3

Niet-concentratiegebied, buiten bebouwde kom 8,0 ouE/m3 2,0 – 20,0 ouE/m3

e.2 Dieren zonder Binnen bebouwde kom 100 m ≥ 50 m
Geuremissiefactor Buiten bebouwde kom 50 m ≥ 25 m

b/e Alle woningen en geurgevoelige objecten die onder categorie b t/m d vallen
e.1 Peldsdieren 1 tot 1.000 fokteven 175 m ≥ 88 m

binnen bebouwde kom 1.001 tot 1.500 fokteven 200 m ≥ 100 m
1.501 tot 3.000 fokteven 225 m ≥ 113 m
3.001 tot 6.000 fokteven 250 m ≥ 125 m
6.001 tot 9.000 fokteven
> 9.000 fokteven: per 3.000 extra

275 m
+ 25 m

≥ 138 m
+ ≥ 13 m

e.2 Peldsdieren 1 tot 1.000 fokteven 100 m ≥ 50 m
buiten bebouwde kom 1.001 tot 1.500 fokteven 125 m ≥ 63 m

1.501 tot 3.000 fokteven 150 m ≥ 75 m
3.001 tot 6.000 fokteven 175 m ≥ 88 m
6.001 tot 9.000 fokteven
> 9.000 fokteven: per 3.000 extra

200 m
+ 25 m

≥ 100 m
+ ≥ 13 m

Tabel 4.3. Grenzen voor afwijken van de normen
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4.4 Criteria voor een ander beschermingsniveau

De keuze voor een ander beschermingsniveau vraagt een zorgvuldige onderbouwing. In artikel 8 van
de Wgv zijn de criteria opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden. Dit zijn:
a. de huidige en de te verwachten geursituatie vanwege de veehouderijen in het gebied, én
b. het belang van een geïntegreerde aanpak van de verontreiniging, én
c. de noodzaak van een even hoog niveau van de bescherming van het milieu.

Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met één van de volgende criteria:
d. de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied, óf
e. de afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder.

De gemeente kan per verordening niet-concentratiegebieden aanwijzen als concentratiegebied (artikel 1
van de Wgv). Dit hoeft niet te worden onderbouwd met de criteria uit artikel 8. Uiteraard moet een
dergelijke aanwijzing worden gemotiveerd.

Artikel 9 Wgv voegt daar aan toe dat overleg met een naburige gemeente moet plaatsvinden, als het
effect vanwege het vaststellen van die andere waarde of andere afstand doorwerkt naar het
grondgebied van die naburige gemeente.

Uiteraard is een gemeente gehouden aan de randvoorwaarden die worden gesteld door bestaande
ruimtelijke plannen. Met overige regels die gelden, zoals de ammoniakregelgeving, moet ook
rekening worden gehouden.

De genoemde criteria worden in de volgende paragrafen toegelicht. De eerste drie criteria hebben
een Europeesrechtelijke achtergrond. Daarom eerst een korte uiteenzetting over die Europese regels,
de IPPC-richtlijn. Vervolgens wordt uiteengezet op welke wijze de verordening in overeenstemming
met die Europese richtlijn moet worden gebracht.

Richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging PbEG L 257 (verder: IPPC-richtlijn) beoogt een
geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door in de richtlijn aangewezen
activiteiten. Als zodanig zijn onder meer aangewezen: ‘installaties’ voor intensieve pluimvee- of
varkenshouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van
meer dan 30 kilogram) of 750 plaatsen voor zeugen.

De richtlijn is in de Wm geïmplementeerd via de per 1 december 2005 in werking getreden wet van
16 juli 2005, houdende wijziging van de Wm en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Stb. 432; verduidelijking in verband met de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en
bestrijding van verontreiniging; vergunning op hoofdzaken/vergunning op maat).

Voor activiteiten die onder de IPPC-richtlijn vallen, geldt een vergunningplicht. De inhoud van een
verleende vergunning moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een vergunning moet onder meer
emissiegrenswaarden voor verontreinigende stoffen bevatten, waarbij rekening is gehouden met de
aard van de stoffen en hun effecten voor de omgeving. De emissiegrenswaarden - of de
gelijkwaardige parameters of gelijkwaardige technische maatregelen - moeten worden gebaseerd op
de beste beschikbare technieken (hierna verder aangeduid als BBT), met inachtneming van de
technische kenmerken, de geografische ligging van de betrokken installatie en met de plaatselijke
milieuomstandigheden.
Artikel 9, achtste lid, van de IPPC-richtlijn laat vervolgens toe dat verplichtingen worden vastgesteld
in algemene voorschriften in plaats van in individuele vergunningvoorwaarden. In dat geval moet
een ‘geïntegreerde aanpak en een even hoog niveau van bescherming van het milieu (zowel) in zijn
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geheel als op individueel vergunningniveau gewaarborgd zijn’. (TK 2005-2006, 30 453, nr. 3,
bladzijden 10 en 11 – met enkele noodzakelijke tekstuele aanpassingen).

Van de navolgende criteria moet de gemeenteraad de eerste drie in de besluitvorming betrekken. Dat
betekent dat de gemeenteraad moet laten blijken dat de criteria in de afwegingen zijn betrokken, en
dat hij vervolgens tot een bepaald besluit is gekomen. De wet schrijft niet voor wélke conclusies de
gemeenteraad moet trekken (behalve dat de bandbreedten uit artikel 6 niet mogen worden
overschreden), dat is nadrukkelijk een gemeentelijke aangelegenheid.
Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat ook de IPPC-richtlijn ertoe verplicht met de criteria
rekening te houden, en dat de richtlijn niet voorschrijft welke conclusies moeten worden getrokken.

4.4.1 Huidige en te verwachten geursituatie vanwege de veehouderijen

De gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied stellen eisen aan de geursituatie in dat gebied.
De gemeente moet daarom de huidige en de te verwachten geurhinder evalueren bij het opstellen van
een gebiedsvisie. De geursituatie wordt uitgedrukt in een percentage of een aantal geurgehinderden.

De Wgv heeft uitsluitend betrekking op de geurhinder vanwege dierenverblijven. Op andere
geurbronnen is de Wgv niet van toepassing. Bij de voorbereiding van een verordening kunnen
andere geurbronnen dan dierenverblijven (zoals de mestsilo) op de veehouderij kwalitatief worden
meegewogen. Voor de geuremissie vanuit de andere geurbronnen zijn immers meestal geen
kentallen beschikbaar. In dat geval wordt geconstateerd dat:

• andere, nader genoemde geurbronnen op de veehouderij aanwezig zijn,
• dat zij voor het aspect geurhinder al dan niet voldoen aan de gestelde regelgeving

(bijvoorbeeld het Besluit mestbassins milieubeheer), en
• dat zij een onbekende geurbelasting (odour units) bij de nabijgelegen geurgevoelig objecten

veroorzaken.

Uit de onderbouwing voor andere maximale toegestane waarden moet duidelijk blijken dat deze
waarden uitsluitend betrekking hebben op geurhinder vanwege dierenverblijven en dát de werkelijke
geurbelasting hoger zal zijn. Hóe hoog is onbekend. Van belang hierbij is een globale of desgewenst
meer gedetailleerde inventarisatie en karakterisering van de andere geurbronnen. De mate van
detaillering is niet wettelijk voorgeschreven, zodat de gemeente die zelf moet bepalen.
Het is dan aan de gemeenteraad om te bepalen of hij met de voorgestelde normstelling instemt.
Hierbij rekening houdende met die geursituatie.

Het criterium is de geursituatie vanwege veehouderijen, dat betekent dat industriële geurbronnen
buiten beschouwing mogen worden gelaten. Dit volgt uit artikel 8 van de Wgv

De huidige en de te verwachten geursituatie vanwege de dierenverblijven worden als volgt bepaald:
1. Berekenen geurbelasting op een object;
2. Bepaling geurhinder: uit de tabellen in bijlage 6 wordt afgelezen hoeveel hinder wordt

verwacht bij die geurbelasting;
3. Berekening aantal geurgehinderden;
4. Conclusie berekende geurhindersituaties.

1. Berekenen geurbelasting op een object
Voor de gebiedsvisie wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘voorgrondbelasting’ en de
achtergrondbelasting (geen wettelijke termen):

• de voorgrondbelasting is de geurbelasting veroorzaakt door de voor dat geurgevoelig object
dominante veehouderij;
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• de achtergrondbelasting is de totale geurbelasting veroorzaakt door alle veehouderijen in de
omgeving van een geurgevoelig object.

De geurbelasting (voorgrondbelasting én achtergrondbelasting) wordt bepaald voor de huidige en
voor de toekomstige maximaal toegestane situatie. De toekomstige maximaal toegestane situatie is
de situatie waarin alle reeds vergunde bedrijven zouden uitbreiden tot de op dat moment geldende
wettelijke norm. Bijlage 6 beschrijft hoe de voor- en achtergrondbelasting worden berekend en
welke berekening tot het beste resultaat leidt.

De geurbelasting kan worden berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks gebied. Dit model kan
worden besteld bij InfoMil. Bij het model is een gebruikershandleiding opgesteld met instructies
voor het gebruik en praktische tips.

=> De gebruikershandleiding bij V-Stacks gebied is te downloaden van de website van InfoMil.

Voor afstandsdieren gelden in het kader van geurhinder onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden,
zolang aan de minimumafstanden wordt voldaan.

2. Bepaling geurhinder
Uit de tabellen in bijlage 6 wordt afgelezen hoeveel hinder wordt verwacht bij de berekende
geurbelastingen. Tabel A geeft de relatie tussen voorgrondbelasting en geurhinder; tabel B geeft de
relatie tussen achtergrondbelasting en geurhinder, uitgedrukt in hinderpercentage. De hoogste van de
twee hinderpercentages is maatgevend.

Het hinderpercentage is het percentage mensen dat de geur als hinderlijk ervaart. 

De relaties tussen de geurbelasting en de geurhinder zoals opgenomen in tabel A en B zijn bepaald
met behulp van het verspreidingsmodel V-Stacks gebied. Het gebruik van dat verspreidingsmodel is
niet wettelijk voorgeschreven. Als echter een alternatief verspreidingsmodel wordt gebruikt zijn de
relaties tussen geurbelasting en hinder niet zonder meer van toepassing en moeten die opnieuw
worden bepaald.

3. Berekening aantal gehinderden
Eventueel kan het aantal gehinderden worden berekend: aantal gehinderden = hinderpercentage in
gebied x aantal inwoners gebied.

4. Conclusie berekende geurhindersituaties
Nu bekend is hoeveel geurhinder kan worden verwacht in een gebied, komt de vraag naar voren:
Wat is nu veel of weinig geurhinder, gelet op de gewenste gebiedsinrichting. Het is aan de
gemeenteraad om te bepalen welke mate van hinder ze aanvaardbaar vindt gelet op de inrichting van
dat gebied. Van belang hierbij is het hinderpercentage, het aantal gehinderden en of het percentage
gehinderden in de toekomstige situatie toeneemt of afneemt ten opzichte van de huidige situatie.

In bijlage 7 wordt nader ingegaan op de vraag: Wat wordt in het algemeen als veel of weinig
geurhinder beschouwd.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ook als de geurbelasting de gestelde waarde niet
overschrijdt, wel degelijk hinder kan worden ondervonden. De gemeenteraad besluit over de mate
van hinder die geurgevoelige objecten ten hoogste moeten accepteren, gelet op de gewenste
ruimtelijke inrichting van een gebied.
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4.4.2 Het belang van een geïntegreerde aanpak van de verontreiniging

De IPPC-richtlijn beoogt een geïntegreerde aanpak (preventie en bestrijding) van verontreiniging.
Afwenteling van een verontreiniging moet worden voorkomen, teneinde een hoog niveau van
bescherming voor ‘het milieu in zijn geheel’ te bevorderen (overwegingen 7 en 9 van de richtlijn).
Daarom moet bij het opstellen van een verordening niet alleen met de geursituatie maar ook met de
andere milieucompartimenten rekening worden gehouden. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat de
geurnormen zo worden gekozen dat dit leidt tot een concentratie aan veehouderijen in voor
ammoniak kwetsbare gebieden. Verder mogen de bepalingen in de verordening een geïntegreerde
aanpak op vergunningsniveau niet in de weg staan.

Bij het opstellen van een verordening moet erop worden toegezien dat de verordening niet zal leiden
tot verplaatsing van de verontreiniging naar een ander milieucompartiment, waardoor de bestrijding
van andere verontreinigingen en dus een ‘duurzame ontwikkeling’ (overweging 9 van de richtlijn)
zou worden gefrustreerd.
Het aanscherpen van de norm, zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot het veelvuldig toepassen van
luchtwassers. Luchtwassers hebben, behalve een positief effect op geur, mogelijk een negatief effect
op andere milieuaspecten, zoals geluid, energie en afvalwater. Het verruimen van de normen kan
leiden tot uitbreidingen van veehouderijen, wat bijvoorbeeld een negatief effect kan hebben op het
achtergrondgeluidniveau in een bepaald gebied.

4.4.3 Noodzaak van een even hoog niveau van de bescherming van het milieu

‘Een even hoog niveau’ wil zeggen dat het bereikte niveau van bescherming even hoog is ingeval
van een toets in zijn geheel als in geval van een individuele toetsing. Het betekent dat de geursituatie
in het gebied zodanig wordt beoordeeld dat het resultaat van die beoordeling van gelijke waarde is
(voldoet aan gelijksoortige materiële en formele eisen) als het resultaat van een individuele
beoordeling.

De gemeentelijke afweging resulteert in een andere normstelling, die weliswaar generiek is in een
gebied, maar die voortvloeit uit een maatwerkbenadering ten aanzien van alle onderscheiden
veehouderijen in het gebied. De combinatie van deze maatwerkbenadering, de andere waarden en
afstanden die een bepaalde boven- en ondergrens niet mogen overschrijden, de toepassing van beste
beschikbare technieken en de mogelijkheid van toepassing van artikel 2, tweede lid, waarborgen dat
voor het milieu in zijn geheel een ten minste gelijkwaardig niveau van bescherming is gewaarborgd,
in vergelijking met de situatie waarin alle bedrijven individueel zouden worden beoordeeld.

4.4.4 Gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied

Een andere waarde of andere afstand wordt gemotiveerd door de gemeentelijke visie op het deel van
het gemeentelijk grondgebied, waarvoor het stellen van die waarde of afstand wordt overwogen. De
visie bevat de gewenste ruimtelijke inrichting in het gebied, in ieder geval ten aanzien van de
ontwikkeling van de veehouderijsector en van geurgevoelige objecten. Het ligt voor de hand te
motiveren 1) of, en zo ja: 2) hoe en 3) in welke mate, de andere normstelling aan realisering van de
visie bijdraagt. Het is uiteraard niet bezwaarlijk als de visie een bredere werking heeft en ook is
gericht op het bevorderen van meerdere gebiedskwaliteiten, zoals verbetering van de infrastructuur.
In deze handreiking wordt de gemeentelijke visie op de ruimtelijke inrichting verder aangeduid met
‘gebiedsvisie’. Zie voor meer informatie over deze gebiedsvisie paragraaf 4.8.
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4.4.5 Afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder

In artikel 8, tweede lid van de Wgv is opgenomen dat de gemeente bij het vaststellen van andere
waarden of afstand óf het criterium ‘gewenste ruimtelijke inrichting’ (zie paragraaf 4.4.4.) óf het
criterium ‘afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder’ moet betrekken. Het criterium
‘afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder’ biedt de mogelijkheid om voor andere
diercategorieën dan varkens uit te gaan van een afwijkende relatie tussen geurbelasting en
geurhinder. De algemeen geldende relatie tussen geurbelasting en geurhinder is namelijk vastgesteld
voor varkens (rapport ‘Geurhinderonderzoek stallen intensieve veehouderij’ (PRA, 2001).

Het criterium is opgenomen omdat het mogelijk is dat in de toekomst onderzoeksresultaten
beschikbaar komen, waaruit blijkt dat de relatie tussen geurbelasting en geurhinder voor één of
meerdere diercategorieën statistisch significant anders is dan de relatie waarvan ten tijde van de
totstandkoming van de wet werd uitgegaan. Mogelijk wordt ook voor varkens op den duur de relatie
tussen geurbelasting en hinder opnieuw onderzocht en zonodig bijgesteld.

Dit criterium is niet bedoeld om een afwijkende hindergevoeligheid in een specifiek gebied vast te
stellen, bijvoorbeeld omdat veehouderijen daar slechts beperkt hinder zouden veroorzaken of dat de
bewoners extra gevoelig zouden zijn voor geur. Een eenmalig onderzoek voor een specifieke situatie
in een specifiek gebied kan niet leiden tot het toepassen van een afwijkende relatie tussen
geurbelasting en geurhinder. Een dergelijk onderzoek moet in ieder geval betrekking hebben op de
algemeen geldende relatie tussen geurbelasting en geurhinder in Nederland.

4.4.6 Overleg met buurgemeenten en provincie

De gemeentelijke beslissing om een bepaald gebied een alternatief beschermingsniveau te geven,
kan effecten hebben op de uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen in nabijgelegen
gemeenten. Een relatief hoog beschermingsniveau voor geurgevoelige objecten in een grensgebied
vermindert immers de uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen direct buiten de
gemeentegrens. Om die reden is overleg voorgeschreven met de nabijgelegen gemeenten,
voorafgaande aan besluitvorming over de andere waarde of de andere afstand (artikel 9 van de
Wgv). Dit geldt ook als die buurgemeenten buiten Nederland liggen.
Als er in de gemeente veehouderijen liggen waarvan de provincie het bevoegd gezag is, is ook
overleg met de provincie aan te bevelen.
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4.5 Stappenplan

Dit stappenplan geeft een methodiek om te onderzoeken of een ander dan het wettelijke
beschermingsniveau wenselijk is. Het stappenplan werkt van grof naar fijn: in de quick scan wordt
de geursituatie in de hele gemeente globaal in beeld gebracht. Daarna wordt in de gebiedsvisie meer
in detail gekeken naar de gebleken knelpunten. Dit heeft het voordeel dat er efficiënter kan worden
gewerkt, omdat het detailleren van de gegevens beperkt blijft tot de gebieden waar zich knelpunten
voordoen. De te nemen stappen en de mate van detaillering in elke fase is een keuze van de
gemeente en is niet voorgeschreven in de wet. Van belang is vooral dat zorgvuldige keuzes worden
gemaakt, zodat de gebiedsvisie een goede onderbouwing geeft voor het gebruik van afwijkende
normen. De in de vorige paragraaf genoemde criteria zijn daarbij maatgevend.

De stappen zijn hieronder vermeld. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op deze stappen.

Van start (paragraaf 4.5.1)
Stap 1. Draagvlak College van B&W voor quick scan
Stap 2. Aanhoudingsbesluit

Quick scan (paragraaf 4.5.2)
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Stap 3. Toekomstvisie op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente
Stap 4. Gegevens verzamelen over veehouderijen en geurgevoelige objecten
Stap 5. Berekenen en grafisch weergeven geursituatie
Stap 6. Analyse geursituatie in relatie tot toekomstvisie
Stap 7. Draagvlak gemeentebestuur voor nadere uitwerking in gebiedsvisie

Gebiedsvisie (paragraaf 4.5.3)
Stap 8. Bepalen te volgen procedures
Stap 9. Draagvlak overige betrokkenen
Stap 10. Toekomstvisie op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente (uitwerking van
stap 3)
Stap 11. Gedetailleerde gegevensverzameling (uitwerking van stap 4)
Stap 12. Berekening en grafische weergave achtergrondbelasting en hinder (uitwerking van stap 5)
Stap 13. Analyse geursituatie in relatie tot toekomstvisie (uitwerking van stap 6)
Stap 14. Onderzoek mogelijkheden afwijkend beschermingsniveau
Stap 15. Analyse van toekomstvarianten in relatie tot toekomstvisie
Stap 16. Vastleggen afwegingen en bestuurlijke keuzes in gebiedsvisie.

Verordening (paragraaf 4.5.4)
De gebiedsafbakening en het beschermingsniveau uit het gekozen scenario worden vastgelegd in een
verordening.
Stap 17. Vastleggen gebiedsafbakening en andere normen in verordening

4.5.1 Van start

Het vertrekpunt moet zijn dat het College van B&W er achter staat te onderzoeken of een
verordening wenselijk is. Het college heeft daarom globaal inzicht nodig in de mogelijkheden,
voordelen en nadelen van een verordening. Als er draagvlak is voor het uitvoeren van een globaal
onderzoek, de quick scan, is het verstandig tevens een aanhoudingsbesluit te nemen. Hiermee
worden vergunningaanvragen van veehouderijen aangehouden totdat de gemeente duidelijk heeft of
ze met een verordening een ander beschermingsniveau wil stellen.

De startfase voor het opstellen van een verordening bestaat uit:

Stap 1. Draagvlak College van B&W voor quick scan
Stap 2. Aanhoudingsbesluit

Stap 1. Draagvlak College van B&W voor quick scan en aanhoudingsbesluit

Voor het uitvoeren van een quick scan en het nemen van een aanhoudingsbesluit is het fiat nodig
van het Collge van B&W.

Gemeenten zijn bevoegd maar niet verplicht om een afwijkend beschermingsniveau vast te stellen.
Voor het opstellen van een verordening is daarom politiek en bestuurlijk draagvlak nodig. Het
bestuur moet worden geïnformeerd over wat in het algemeen de mogelijkheden, voordelen en
nadelen van een verordening zijn. Zie hiervoor ook paragraaf 4.2.

Daarnaast zal het college willen weten of een verordening in hun gemeente meerwaarde heeft. Deze
vraag is op voorhand niet te beantwoorden. Daarom wordt aangeraden om in alle gevallen een quick
scan uit te voeren. Een quick scan maakt globaal inzichtelijk welke gevolgen de Wgv heeft voor de
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veehouderij en voor geurgevoelige objecten in de eigen gemeente en relateert die gevolgen aan de
toekomstvisie voor de gemeente. De quick scan geeft antwoord op de vraag:

• Welk effect heeft de Wgv op de actuele situatie en de lopende ontwikkelingen in de
gemeente?

Wanneer het college besluit om te onderzoeken of een verordening zinvol is – het college geeft zijn
fiat voor het uitvoeren van een quick scan - is het verstandig om tegelijkertijd een
aanhoudingsbesluit te nemen. Zie verder bij stap 2.

Stap 2. Aanhoudingsbesluit

Andere waarden of afstanden dan opgenomen in de Wgv leiden tot ruimte die kan worden benut
voor uitbreiding door de veehouderij of voor totstandkoming van geurgevoelige objecten. Een
veehouderij kan door indiening van een aanvraag geheel of gedeeltelijk beslag leggen op de
toekomstige ruimte, omdat al vóór vaststelling van de gemeentelijke verordening, waarin andere
waarden of afstanden zijn vastgelegd, de gemeentelijke voornemens hierover bekend zijn. Als een
lagere waarde wordt overwogen, kan een veehouderij dan nog eenmaal een uitbreiding aanvragen,
om zoveel mogelijk «rechten» of «milieuruimte» te reserveren. Na vaststelling van de verordening
ontstaat dan een aanzienlijk overbelaste situatie. De gemeentelijke beleidsvrijheid zou in beide
gevallen worden beperkt. Om deze ongewenste situatie te voorkomen is de gemeenteraad bevoegd
een zogenoemd aanhoudingsbesluit te nemen.

Artikel 7 van de Wgv biedt de mogelijkheid om een aanhoudingsbesluit te nemen. De
vergunningaanvragen worden vanaf de datum van inwerkingtreding van het aanhoudingsbesluit
aangehouden totdat de gemeentelijke verordening in werking is getreden. De aanhoudingstermijn
bedraagt maximaal een jaar. Een voorbeeld van een aanhoudingsbesluit is opgenomen in bijlage 5
van deze handreiking.

=> Het voorbeeld aanhoudingbesluit is ook te downloaden op de website van InfoMil.

Wel of geen aanhoudingsbesluit
Bij de afweging om al dan niet een aanhoudingsbesluit te nemen, zijn de volgende aspecten van
belang:

• Op grond van het aanhoudingsbesluit worden vergunningaanvragen van (een groep van)
veehouderijen in het aangewezen gebied tijdelijk aangehouden. Deze veehouderijen kunnen
voor de werkingsduur van het aanhoudingsbesluit niet uitbreiden of nieuw vestigen
(geurbelasting niet veranderen).

• Andere bedrijven, recreatie, woningbouwprojecten of andere initiatieven kunnen zich wel
ontwikkelen binnen geldende wet- en regelgeving. Dergelijke ontwikkelingen kunnen ten
nadele zijn van de veehouderij of een landbouwontwikkelingsgebied.

• Nadeel kan zijn dat gewenste ontwikkelingen in het kader van de reconstructie worden
geblokkeerd. Om dit te voorkomen, kunnen uitzonderingen worden gemaakt op het
aanhoudingsbesluit. Overwogen kan worden om in het aanhoudingsbesluit op te nemen dat
de vergunningaanvragen van bedrijven die voldoen aan standstill (geen toename
geurbelasting, geen uitbreiding dieren) wel worden behandeld. Dit biedt veehouderijen met
een IPPC-omvang de mogelijkheid om per 30 oktober 2007 aan de eisen te voldoen. Ook
zou een landbouwontwikkelingsgebied van het aanhoudingsbesluit kunnen worden
uitgezonderd. Het risico bestaat dan wel dat grote uitbreidingen of nieuwvestiging de
gewenste invulling van het landbouwontwikkelingsgebied doorkruisen.
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• De gemeente kan besluiten het aanhoudingsbesluit voor het hele grondgebied te nemen en
(nog) geen uitzonderingen op te nemen. Na het besluit kan met een quick scan (zie
hoofdstuk 4) worden onderzocht of het opstellen van een gebiedsvisie noodzakelijk is en
voor welke delen van de gemeente dit geldt. Als uit de quick scan blijkt dat het opstellen van
een gebiedvisie niet nodig is, dan kan het aanhoudingsbesluit weer worden ingetrokken.
Wanneer blijkt dat wel een gebiedsvisie nodig is, dan kan alsnog worden bezien of het
mogelijk is om uitzonderingen op het aanhoudingsbesluit te formuleren en deze in een
wijzigingsbesluit op te nemen.

Een aanhoudingsbesluit is het spiegelbeeld van een voorbereidingsbesluit in het kader van de Wet op
de ruimtelijke ordening (WRO). Een aanhoudingsbesluit legt ontwikkelingen tijdelijk stil in
afwachting van de verordening. Een voorbereidingsbesluit maakt ontwikkelingen juist al mogelijk
vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging.

In het model aanhoudingsbesluit zijn mogelijke redenen voor het nemen van een aanhoudingsbesluit
opgenomen.

Reikwijdte
Het aanhoudingsbesluit kan betrekking hebben op het hele grondgebied van de gemeente of op een
deel van haar grondgebied. De keuze is aan de gemeente om het gebied te bepalen. Gezien de
bedoeling van de wetgever met het aanhoudingsbesluit, wordt aanbevolen om de gebiedsaanwijzing
te beperken tot die (deel)gebieden waar ontwikkelingen van veehouderijen en andere functies bij
elkaar komen. Dit is bijvoorbeeld het geval nabij woonkernen, voorgenomen dorpsontwikkeling of
recreatieprojecten.

Aangeraden wordt om het gebied waarop het aanhoudingsbesluit van toepassing is, vast te leggen op
kaart(en) (artikel 1). Dit geeft de grootst mogelijke duidelijkheid voor betrokkenen.

Gezien de bedoeling van de wetgever om te voorkomen dat een gebied minder geschikt wordt voor
de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, kan de gemeente overwegen uitzonderingen op te nemen
(artikel 3). Deze uitzonderingen hebben betrekking op de ontwikkelingen die men juist door zou
willen laten gaan. In de legenda bij het voorbeeld van het aanhoudingsbesluit (zie bijlage 5) zijn
twee voorbeelden gegeven (reconstructie en standstil). Dit is geen limitatieve lijst van mogelijke
uitzonderingen. Het staat de gemeente vrij hier zelf uitzonderingen te bepalen.

Te toetsen normen
Aanvragen worden getoetst aan de normen die gelden op het moment van beslissen op een aanvraag
(= beschikken). Dit betekent dat als op het moment van beschikken de gemeentelijke verordening
met afwijkende normen in werking is getreden, aan deze normen moet worden getoetst.

• Aanvragen ingediend ná inwerkingtreding van het aanhoudingsbesluit
Aanvragen die zijn ingediend na inwerkingtreding van het aanhoudingsbesluit worden
aangehouden totdat de gemeentelijke verordening in werking treedt. Getoetst wordt aan de
normen die zijn opgenomen in de verordening.

• Aanvragen ingediend vóór inwerkingtreding van het aanhoudingsbesluit
Aanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van het aanhoudingsbesluit mogen niet
worden aangehouden. Binnen de wettelijke termijn van 6 maanden moet op deze aanvraag
worden beslist. Getoetst moet worden aan de normen die gelden op het moment van
beschikken. Als de verordening op dat moment al in werking is getreden, zijn dat dus de
normen uit de verordening.
Om meer duidelijkheid te bieden, kan in de verordening ook worden opgenomen dat
aanvragen die voor inwerkingtreding van het aanhoudingsbesluit zijn ingediend, worden
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getoetst aan de Wgv. Dan is het niet van belang of de verordening op het moment van
beschikken wel of niet in werking is, er wordt altijd getoetst aan de normen in de Wgv.

Het nemen van een aanhoudingsbesluit geeft zowel veehouders als andere belanghebbenden
duidelijkheid en rechtszekerheid. Zeker als het in werking treden van de verordening, langer dan 6
maanden (= wettelijke beslistermijn) op zich laat wachten, is het nemen van een aanhoudingsbesluit
van belang. Ook in geval een verordening wel binnen 6 maanden in werking treedt, getuigt het van
behoorlijk bestuur om een aanhoudingsbesluit te nemen. Dit vanwege de duidelijkheid richting
veehouders en om de discussie over “het onnodig laten liggen” te voorkomen.

Werkingsduur
Het aanhoudingsbesluit bevriest de milieuvergunningverlening aan veehouderijen voor een periode
van maximaal één jaar. In artikel 7 van de Wgv is opgenomen dat het aanhoudingsbesluit vervalt op
het tijdstip waarop de verordening ter voorbereiding waarvan het besluit is genomen, in werking
treedt. Een aanhoudingsbesluit vervalt tevens, als niet binnen een jaar na de datum van
inwerkingtreding daarvan het ontwerp voor de verordening bij de raad aanhangig is gemaakt. Als de
verordening nog niet in werking is getreden, maar het ontwerp aan de raad wel binnen een jaar is
voorgelegd, werkt het aanhoudingsbesluit dóór tot die verordening in werking treedt. Dat kan dus
langer zijn dan een jaar.

De gemeente kan op elk moment besluiten het aanhoudingsbesluit in te trekken. Het heeft de
voorkeur om de periode zo kort mogelijk te houden.

De gemeente kan besluiten het aanhoudingsbesluit (deels) in te trekken zodra blijkt dat er geen
noodzaak is voor het hanteren van andere dan de wettelijke normen. Dit kan onder andere worden
geconstateerd na het uitvoeren van de quick scan (zie paragraaf 4.5.2). In het model
aanhoudingsbesluit is daarom ook de zinsnede opgenomen "laat onderzoeken of een noodzaak
bestaat voor het hanteren van andere waarden en afstanden voor de geurbelasting op basis van de
Wet geurhinder en veehouderij, binnen de in de wet vastgelegde bandbreedte". Dit onderzoek kan
worden uitgevoerd met de hiervoor aangehaalde quick scan en kan leiden tot de constatering dat een
gebiedsvisie niet nodig is.

Procedureel
Het aanhoudingsbesluit is vergelijkbaar met een voorbereidingsbesluit voor ruimtelijke plannen op
basis van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO). Voor het komen tot een aanhoudingsbesluit
zijn in de Wgv geen procedurele eisen opgenomen. Het is gebruikelijk (vergelijk WRO
voorbereidingsbesluit) dat het college van burgemeester en wethouders een voorstel indient bij de
raad. Een (raads)adviescommissie wordt gewoonlijk niet geraadpleegd. Dit is de reden dat in punt 3
van de legenda (zie bijlage 5) bij het ontwerpbesluit "eventuele (raads)adviescommissie" is vermeld.

Is het aanhoudingsbesluit eenmaal genomen, dan moeten enkele procedurele stappen worden
doorlopen. Deze worden genoemd in artikel 7, vierde lid van de Wgv:

• De terinzagelegging vindt plaats conform artikel 3:42 Awb: de bekendmaking van besluiten
die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door kennisgeving van het
besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een
dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.

• Van het voorbereidingsbesluit wordt tevens mededeling gedaan via digitale media, zoals
bekendmaking op de gemeentelijke website. Dit is extra ten opzichte van afdeling 3.6 van de
Awb.

Artikel 12 van de Wgv zorgt er voor dat geen beroep kan worden ingesteld tegen het
aanhoudingsbesluit. Het aanhoudingsbesluit is op de negatieve lijst geplaatst (bijlage bij artikel 8:5
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van de Awb). In verband met de relatief korte werkingsduur van het aanhoudingsbesluit wordt een
beroepsprocedure niet zinvol geacht. Het aanhoudingsbesluit biedt acute bescherming van de in
geding zijnde belangen.

4.5.2 Quick scan

Een quick scan is de eerste stap om te bepalen of een verordening nodig is. Ongeacht of de gemeente
uiteindelijk wel of niet besluit tot het opstellen van een verordening, is het altijd aan te raden de
quick scan uit te voeren.

In de quick scan wordt op een relatief snelle manier de geurbelasting in een gebied bij het toepassen
van de wettelijke normen inzichtelijk gemaakt. De Wgv is ‘normneutraal’ en de bescherming van
objecten en uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven zal gemiddeld gezien niet veranderen. Toch
kan de Wgv in specifieke situaties tot andere conclusies leiden dan de eerdere regels. Om die reden
wordt nader onderzoek naar het effect van de Wgv aanbevolen.

Voor een quick scan worden gegevens verzameld over de veehouderijen in de gemeente en wordt de
geurbelasting berekend die deze bedrijven veroorzaken op de geurgevoelige objecten. Hieruit blijkt
of zich knelpunten voordoen. Knelpunten die kunnen optreden, zijn een zodanig hoge geurbelasting
op geurgevoelige objecten dat veel geurhinder waarschijnlijk is, of te beperkte
ontwikkelingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld veehouderijen of recreatie. De uitkomst van de
quick scan is een besluit van het gemeentebestuur om ofwel geen verordening op te stellen, dan wel
in een gebiedsvisie de gebleken knelpunten nader te onderzoeken.

Een quick scan bestaat uit de volgende stappen:



43

Stap 3. Toekomstvisie op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente
Stap 4. Gegevens verzamelen over veehouderijen en geurgevoelige objecten
Stap 5. Berekenen en grafisch weergeven geursituatie
Stap 6. Analyse geursituatie in relatie tot toekomstvisie
Stap 7. Draagvlak gemeentebestuur voor nadere uitwerking in gebiedsvisie
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Stap 3. Toekomstvisie op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente

Het is belangrijk om het vertrekpunt te benoemen: wat willen we in deze gemeente, wat is onze
toekomstvisie op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente? Dit kan heel globaal; ga
bijvoorbeeld uit van bestaande informatie en aanwezige kennis.

Stap 4. Gegevens verzamelen over veehouderijen en geurgevoelige objecten

Voor de quick scan zijn gegevens nodig over de huidige situatie:
• veehouderijen met vergunning: de ligging en het vergunde veebestand;
• veehouderijen die onder het besluit landbouw milieubeheer vallen: de ligging
• geurgevoelige objecten: de ligging en onderscheid naar binnen en buiten bebouwde kom.

De gegevens over de veehouderijen mogen globaal zijn. Dit betekent dat de ligging van de
veehouderijen globaal moet kloppen maar niet op de meter juist hoeft te zijn, de emissiepunten
kunnen per bedrijf (in plaats van per stal) worden ingevoerd, voor de emissiehoogte kan een
standaard (lage) waarde worden gehanteerd. Wel is het nu al belangrijk om juiste gegevens te
hebben over de aantallen en soorten dieren per bedrijf, wat kan betekenen dat het
vergunningenbestand moet worden geactualiseerd. Met concrete plannen voor uitbreiding of
stopzetting van de bedrijven kan al rekening worden gehouden: neem bedrijven die op korte termijn
stoppen niet mee, houd wel rekening met nog niet gerealiseerde maar al wel vergunde uitbreiding of
nieuwvestiging van bedrijven.

Ondanks dat bedrijven, die nu alleen dieren houden waarvoor minimumafstanden gelden, niet
relevant zijn voor de waarde van de geurbelasting, is het wel zinvol om deze bedrijven mee te
nemen. Deze bedrijven kunnen immers overgaan op het houden van dieren waarvoor
geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Deze bedrijven kunnen met een fictieve geuremissie worden
ingevoerd. Hetzelfde kan voor de veehouderijen die onder het Besluit landbouw vallen.
Ook mogelijkheden voor nieuwvestiging moeten worden meegenomen.

Voor de geurgevoelige objecten worden representatieve referentiepunten gekozen, dus niet alle
geurgevoelige objecten worden in het model ingevoerd. Zo worden niet alle objecten in een dorp in
het model ingevoerd, maar alleen enkele representatieve objecten aan de rand van de bebouwde
kom, die het dichtst bij de veehouderij zijn gelegen en dus het meeste worden belast. De ligging van
de geurgevoelige objecten bepaalt de - theoretische – maximale uitbreidingsruimte van de
veehouderijen, daarom is een goede keuze van de referentiepunten belangrijk.

Neem toekomstige geurgevoelige objecten zoals geplande woonwijken of recreatiegebieden mee.
Uit jurisprudentie blijkt dat toekomstige ontwikkelingen voldoende concreet moeten zijn en er
voldoende zekerheid moet bestaan dat de ontwikkeling zich zal gaan voordoen om rekening mee te
houden (zie ook paragraaf 3.4). Ondanks dat bepaalde ontwikkelingen nog niet concreet genoeg zijn,
kan het toch wenselijk zijn om een bestemde locatie wel al te beschermen tegen geurhinder. Dit kan
worden gedaan door bij een nabijgelegen geurgevoelig object dusdanig strenge normen te stellen,
dat de bestemde locatie automatisch wordt ‘meebeschermd’.

Geurgevoelige objecten waarvoor minimumafstanden gelden (ruimte-voor-ruimte-woningen en
(voormalige) bedrijfswoningen) hoeven niet te worden ingevoerd in het verspreidingsmodel, omdat
deze niet worden getoetst aan de waarde voor de geurbelasting. Echter deze objecten kunnen wel de
uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen beperken. Het is daarom wel zinvol om ze in te
voeren en als zodanig te kenmerken.
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=> Zie paragraaf 5.2 van de gebruikershandleiding V-Stacks gebied.

Stap 5. Berekenen en grafisch weergeven geursituatie

Met de gegevens over bedrijven en geurgevoelige objecten, worden met het verspreidingsmodel
V-Stacks gebied de achtergrondbelasting en de voorgrondbelasting in de gemeente berekend voor
twee situaties:

• actuele situatie, dus bij het vergunde veebestand;
• toekomstige maximaal toegestane situatie, waarin alle bedrijven uitbreiden tot de wettelijke

normen voor de individuele geurbelasting.
Op basis van de berekende achtergrondbelasting en voorgrondbelasting wordt per situatie de
geurhinder bepaald. In bijlage 6 wordt uitgelegd hoe dit wordt gedaan.

Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld die wordt veroorzaakt door de voor een
geurgevoelig object meest dominante veehouderij. Onder de achtergrondbelasting verstaan we de
geurbelasting als gevolg van de veelheid aan veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig
object. De veehouderij die de voorgrondbelasting veroorzaakt, wordt ook meegenomen bij het
berekenen van de achtergrondbelasting.
Uit onderzoek (PRA, 2001) is gebleken dat de geurhinder als gevolg van de geurbelasting van één
veehouderij, de voorgrondbelasting, anders is dan als gevolg van de totale geurbelasting van
meerdere veehouderijen, de achtergrondbelasting. Om die reden wordt het verwachte
geurhinderpercentage berekend uitgaande van de achtergrondbelasting én uitgaande van de
voorgrondbelasting. De hoogste van deze twee geurhinderpercentages is de verwachte geurhinder in
het gebied.

Het is aan te raden de berekende achtergrondbelasting en voorgrondbelasting, het hinderpercentage
en de uitbreidingsruimte voor de veehouderijen grafisch weer te geven op een plattegrond van de
gemeente. Dit maakt overzichtelijk wat de Wgv betekent voor de ontwikkelingsmogelijkheden in de
gemeente: de huidige en maximale toekomstige situatie kunnen worden vergeleken. Een grafische
weergave kan worden gemaakt door de parameters uit de uitvoerbestanden van V-Stacks gebied in te
lezen in een GIS-programma.

=> Zie paragraaf 5.3 van de gebruikershandleiding V-Stacks gebied.

Stap 6. Analyse geursituatie in relatie tot toekomstvisie

Bij de analyse van de geursituatie, staat de volgende vraag centraal:
• Is voor het realiseren van de gewenste ruimtelijke inrichting, een ander dan het wettelijke

beschermingsniveau nodig?

Aandachtspunten zijn:
• Welke ontwikkelingen zijn waar wel of niet mogelijk?
• Zijn er veehouderijen met een duurzaam toekomstperspectief die zich niet kunnen

ontwikkelen binnen de wettelijke norm?
• Wil de gemeente delen van haar grondgebied reserveren voor uitbreiding en nieuwvestiging

van veehouderijen en kan dit binnen de wettelijke norm?
• Kunnen gewenste geurgevoelige functies worden gerealiseerd binnen de wettelijke norm?
• Wil de gemeente geurgevoelige objecten op (delen van) haar grondgebied met minder of

meer geurhinder belasten dan de algemene waarde mogelijk maakt?
• Waar is op dit moment (te) veel geurhinder door veehouderijen gelet op de gewenste

ruimtelijke inrichting?
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• In reconstructiegebieden: Kan de gewenste ontwikkeling in landbouwontwikkelings-
gebieden, extensiveringgebieden of verwevingsgebieden binnen de wettelijke norm worden
gerealiseerd?

Het is aan de gemeenteraad om te bepalen wat voor het betreffende gebied een acceptabel
hinderpercentage is. Bijlage 7 beschrijft wat in het algemeen als veel of weinig hinder wordt
beschouwd.

Op basis van de analyse kunnen nu gebieden worden afgebakend waarvoor, gelet op de knelpunten,
nader onderzoek in de vorm van een gebiedsvisie is gewenst. Ook voor gebieden die mogelijk in
aanmerking komen voor nieuwe, nog zeer globale plannen op het gebied van woningbouw of
recreatie is nader onderzoek wenselijk.

=> Zie paragraaf 5.4 van de gebruikershandleiding V-Stacks gebied.

Stap 7. Draagvlak gemeentebestuur voor nadere uitwerking in gebiedsvisie

De analyse van de geursituatie in relatie tot de toekomstvisie geeft een eerste inzicht in de
knelpunten en mogelijkheden die de Wgv geeft. De analyseresultaten worden teruggekoppeld naar
het college van B&W. Het college kan op basis hiervan besluiten om ofwel geen verordening op te
stellen, of om voor de gebieden met knelpunten een gebiedsvisie op te stellen. Dit vervolgtraject
wordt beschreven in de paragraaf 4.5.3 (Gebiedsvisie).

Het nader uitwerken van de knelpunten in een gebiedsvisie vergt inzet van tijd en geld. De belangen
die zijn gemoeid met de uitkomsten van de gebiedsvisie kunnen groot zijn. Het opstellen van een
gebiedsvisie kan dan ook alleen plaatsvinden wanneer er voldoende draagvlak voor is.

4.5.3 Gebiedsvisie

De gebiedsvisie is bedoeld om te onderbouwen waarom men wil afwijken van de wettelijke
normstelling uit de Wgv. De kernvraag voor een gebiedsvisie is:
• Kan de ruimtelijke visie worden gerealiseerd met de algemene waarden uit de Wgv of is daarvoor

in sommige gebieden een afwijkend beschermingsniveau nodig?

Uit de quick scan is een aantal gebieden naar voren gekomen waar zich knelpunten voordoen bij het
toepassen van de wettelijke normen. In ieder geval voor deze gebieden en mogelijk voor de gehele
gemeente wordt een gebiedsvisie opgesteld. De gegevens over de veehouderijen en de geurgevoelige
objecten in deze gebieden en ook de gewenste ruimtelijke ontwikkeling worden meer gedetailleerd
in kaart gebracht. Als zich dan nog steeds knelpunten voordoen, wordt onderzocht of andere normen
een oplossing bieden. Er worden deelgebieden onderscheiden en per deelgebied wordt het
beschermingsniveau gevarieerd. Dit levert een aantal verschillende scenario’s op die worden
doorgerekend en vergeleken met de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Het meest optimale scenario
wordt gekozen. De onderbouwing voor deze keuze wordt vastgelegd in de gebiedsvisie.

De gebiedsvisie heeft in principe alleen betrekking op de veehouderij als geurbron en op
geurgevoelige objecten waar mogelijk geurhinder optreedt. Het is echter raadzaam om te bekijken of
er al andere planvormingstrajecten recent zijn afgerond, reeds lopen of binnenkort starten
(bijvoorbeeld bestemmingsplan, reconstructieplan, structuurvisie), waarin een visie op de gewenste
ontwikkeling van deze functies is, respectievelijk wordt vastgelegd.

Om in vervolg op de quick scan een gebiedsvisie op te stellen, zijn de volgende stappen nodig:
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Stap 8. Bepalen te volgen procedures
Stap 9. Draagvlak overige betrokkenen
Stap 10. Toekomstvisie op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente (uitwerking van
stap 3)
Stap 11. Gedetailleerde gegevensverzameling (uitwerking van stap 4)
Stap 12. Berekening en grafische weergave achtergrondbelasting en hinder (uitwerking van stap 5)
Stap 13. Analyse geursituatie in relatie tot toekomstvisie (uitwerking van stap 6)
Stap 14. Onderzoek mogelijkheden afwijkend beschermingsniveau
Stap 15. Analyse van toekomstvarianten in relatie tot toekomstvisie
Stap 16. Vastleggen afwegingen en bestuurlijke keuzes in gebiedsvisie.

Hierna worden de verschillende stappen uitgewerkt.

Stap 8. Bepalen te volgen procedures

Een gebiedsvisie heeft op zichzelf geen juridische status en de opstelling er van is niet aan
procedures gebonden. De gebiedsvisie is bedoeld om te onderbouwen waarom men wil afwijken van
de wettelijke normstelling uit de Wgv. De normen die volgen uit de gebiedsvisie moeten worden
vastgelegd in een gemeentelijke verordening (zie paragraaf 4.5.4). Gemeenten kunnen er daarnaast
voor kiezen – dit is niet verplicht - om de gebiedsvisie vast te leggen in een reconstructieplan,
bestemmingsplan, structuurvisie of een ander document waarop inspraak mogelijk is.

Wet op de ruimtelijke ordening. Wanneer de gebiedsvisie wordt opgenomen in een nieuw of
bestaand bestemmingsplan, zijn de relevante procedures uit de Wet op de ruimtelijke ordening van
toepassing.

Strategische Milieu Beoordeling of plan-m.e.r.. Wanneer de gebiedsvisie en/of afwijkende norm
worden vastgelegd in een bestemmingsplan of onderdeel uitmaken van een reconstructieplan, is
mogelijk een plan-m.e.r. vereist. Een plan-m.e.r. is vereist voor plannen die vallen onder de
werkingssfeer van het hoofdstuk m.e.r. (milieueffectrapportage) van de Wet Milieubeheer. De
plannen waaarvoor een plan-m.e.r. moet worden opgesteld staan vermeld in kolom 3 van de bijlage
van het Besluit m.e.r. en welke een kader vormen voor een later te nemen m.e.r.-
(beoordelings)plichtig besluit uit kolom 4 van de bijlage van het Besluit m.e.r., bijvoorbeeld een
bestemmingsplan (artikel 10 Wro).
Een plan-m.e.r. moet ook worden opgesteld voor plannen die wettelijk of bestuursrechtelijk zijn
voorgeschreven en waarbij op grond van artikel 7.2a Wm een passende beoordeling moet worden
gemaakt, bijvoorbeeld vanwege het oprichten van een veehouderij die niet onder het Besluit m.e.r.
valt.
De werkwijze voor het opstellen van een plan-m.e.r. is beschreven in hoofdstuk 7 van de Wm. De
opstelling van de plan-m.e.r. moet vanaf de start van de procedure worden meegenomen. Daarom is
het van belang om in het beginstadium een besluit te nemen over het vastleggen van de gebiedsvisie
in bijvoorbeeld een bestemmingsplan, reconstructieplan of structuurvisie.

Strategische milieu beoordeling of plan-m.e.r.
Hoofdstuk 7 van de Wm geeft regels voor een verplichte milieueffectbeoordeling van strategische
beslissingen. Dat betekent onder meer dat bijvoorbeeld het effect van plannen voor de ruimtelijke
ordening op mogelijke milieugevolgen moet worden getoetst. Het doel van een plan-m.e.r. is om al
tijdens de voorbereiding de milieueffecten van plannen en programma's in beeld te krijgen. De
gevolgen voor het milieu staan in een 'milieu-effectrapport'. De plan-m.e.r. vloeit voort uit de
Europese richtlijn 2001/42/EG (de SMB-richtlijn). Deze Europese richtlijn is middels een
wijziging van de Wet milieubeheer (Staatsblad 2006, 336) en een wijziging van het Besluit m.e.r.
(Staatsblad 2006, 388) geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving. Deze wijzigingen zijn per
28 september 2006 in werking getreden.
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Overigens is het schetsen van scenario’s met alternatieven zoals beschreven bij stap 14 één van de
vereisten van een SMB.

Bredere benadering, Milieu in de leefomgeving (MILO). Het besluit tot het mogelijk toepassen van
afwijkende waarden voor geurbelasting kan ook aanleiding zijn om meerdere ontwikkelingen op
elkaar af te stemmen. Op de eerste plaats kan worden gedacht aan andere factoren die van invloed
zijn op de milieu- en leefkwaliteit en de mogelijkheden voor (agrarische) bedrijvigheid. Een
methode om de milieu- en leefkwaliteit, in samenhang met gewenst gebruik en mogelijkheden van
een gebied in beeld te brengen, is de MILO-aanpak (zie kader).

Milieu in de leefomgeving (MILO)
De MILO-aanpak kan, in samenhang met een andere waarde voor geurbelasting veehouderij,
antwoord geven op de volgende cruciale vragen:

• Welke milieukwaliteit is aanwezig in het gebied?
• Welke milieucriteria zijn relevant?
• Welke milieukwaliteit is passend bij de gewenste functies in het gebied?
• Wat zijn de milieukansen en de ambities voor het gebied?
• Is de milieukwaliteit daarmee voldoende om de gewenste functies te realiseren?

De handreiking MILO beschrijft hoe de gemeente verbindingen kan leggen tussen de fysieke
omgeving, de activiteiten en de milieukwaliteit, met hulpmiddelen als de lagenbenadering,
gebiedstyperingen, indicatoren, referenties en een milieugebiedsvisie. De handreiking is te vinden op
de website van de VNG.

Een bredere benadering van de ruimtelijke ontwikkelingen en de gebiedskwaliteit vereist in de
meeste gevallen een verdergaand en meer open planproces (zie ook stap 9). Er moeten meerdere
belangen en mogelijkheden worden afgewogen. Hierbij zijn meer groepen en belanghebbenden
betrokken en de gevolgen voor het gebruik van de ruimte zijn omvangrijker en ingrijpender. Een
bredere benadering leidt waarschijnlijk tot een langer durend proces. Dit betekent dat de
vergunningaanvragen van veehouderijen langer moeten worden aangehouden. Het
aanhoudingsbesluit is echter maximaal een jaar geldig, waardoor binnen die termijn de plannen
concreet moeten worden gemaakt.

Stad en Milieu. Onder toepassing van de Interimwet stad-en-milieubenadering kan het
gemeentebestuur voor (delen van) die gebieden een beschermingsniveau vaststellen dat de grenzen
van de bandbreedte overschrijdt. De Wgv maakt dit mogelijk via artikel 11. De mogelijkheid om
met een verordening in artikel 6 Wgv andere waarden voor geur van veehouderijen vast te leggen,
beperkt aanzienlijk de noodzaak tot het (moeten) nemen van een stap 3-besluit Wet stad en milieu.
In de meeste gevallen zou een stap 3-besluit ook een te omvangrijk middel zijn om de knelpunten
rondom een andere geurbelasting op te lossen.

Stad en Milieu
Uit de voorbereidende fase en de bestuurlijke ambitie kan naar voren komen dat ook met het
vaststellen van andere waarden voor geurbelasting, als gevolg van veehouderij, onvoldoende
mogelijkheden worden geboden om de bestaande of toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in
overeenstemming te brengen met de maximale geurbelasting. Belangrijke ontwikkelingen zoals
woningbouw, bedrijventerreinen of uitbreiding/nieuwsvestiging van veehouderijen kunnen niet
binnen de maximale bandbreedten plaatsvinden. Door het college en de gemeenteraad moet dan
worden afgewogen of het nodig is om de Stad & Milieubenadering toe te passen.
Als er sprake is van een verwachte overschrijding van geur en eventueel andere milieunormen, is het
raadzaam direct de provincie te informeren over een eventueel Stad & Milieutraject
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(vooraankondiging). In samenspraak met de provincie wordt de Stad & Milieuaanpak geformuleerd,
mede gebaseerd op een gedegen milieu-inventarisatie.

Stap 9. Draagvlak overige betrokkenen

Buurgemeenten. Buurgemeenten moeten worden betrokken bij de plannen, tenminste wanneer
grensoverschrijdende effecten aan de orde zijn. Het is ook te overwegen het hele proces samen met
buurgemeenten of in regioverband te doorlopen, bijvoorbeeld wanneer de problematiek
vergelijkbaar is of als wordt samengewerkt in een reconstructiegebied.

Burgers. Een gemeentelijke verordening bevat algemeen verbindende voorschriften en is daarom
niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Voor een gemeentelijke verordening wordt de procedure
gevolgd die vastligt in de gemeentelijke Inspraakverordening.
Het kan wenselijk zijn om de burgers, veehouders en belangenorganisaties al in een vroeg stadium te
betrekken in het proces of tenminste te horen. Voordeel is dat zij ideeën kunnen inbrengen en
gehoord worden, waarmee meer draagvlak ontstaat voor de uiteindelijke keuzes. Om de inbreng
vanuit burgers en bedrijven te organiseren, kan gedacht worden aan het houden van enquêtes onder
burgers/veehouders en het organiseren van (huiskamer-) gesprekken met plattelandsbewoners.
Verder kan het zinvol zijn te praten met belangenorganisaties, banken, bedrijfschappen,
gebiedsbeheerders en projectontwikkelaars met als doel inzicht te verwerven in de economische
positie en ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderij, woningbouw, recreatie en
bedrijfslocaties.

Open of gesloten planproces. Een proces waarbij alle partijen al vroeg worden betrokken, wordt een
‘open planproces’ genoemd, het is ook mogelijk om een meer gesloten benadering te volgen.
Belangrijk onderscheid hierin zijn de beïnvloedingsmogelijkheden van burgers en
belangenorganisaties op de keuzen qua gebiedsindeling, geurbelasting en gewenste
ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderijen. Een meer open proces zal in het algemeen leiden
tot meer draagvlak, echter ten koste van de snelheid van het proces. Bij de keuze voor een open of
meer gesloten proces, moet het bestuur zich afvragen of beïnvloedingsmogelijkheden voor
belanghebbenden wel aanwezig en ook gewenst zijn. Als de verordening zich bijvoorbeeld richt op
het oplossen van een beperkt aantal knelpunten, ligt een gesloten benadering meer voor de hand.

Tips voor te volgen werkwijze
Bij het opstellen van een verordening is overleg met en inbreng vanuit diverse partijen nodig.
Binnen de gemeente zullen de afdelingen RO, Bouwen en wonen, Milieu en EZ betrokken zijn,
daarnaast kunnen bijvoorbeeld ook burgers en branche-organisaties worden betrokken. Het is
daarom van belang om niet alleen aan de inhoud, maar ook aan het proces voldoende aandacht te
besteden. Een projectmatige aanpak kan een goed middel zijn om het proces te sturen en te bewaken.
Om een en ander transparant te houden voor alle betrokkenen, is het goed duidelijkheid te scheppen
over wat er moet worden bereikt, de termijn van uitvoering en welke inbreng van medewerkers en
andere betrokkenen wordt gevraagd.

Stap 10. Toekomstvisie op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente
(uitwerking van stap 3)

Wat kan en wil de gemeente met haar grondgebied en met de functies veehouderij, wonen en
recreatie? Dezelfde vraag moet ook beantwoord worden voor het aangrenzende grondgebied van
buurgemeenten. Waar in de quick scan nog werd uitgegaan van wat men aan parate kennis heeft, is
het nu nodig om de dossierstukken erbij te nemen zodat bijvoorbeeld plangrenzen precies kunnen
worden aangegeven.
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Ook is in de gebiedsvisie meer aandacht voor de toekomstvisie van de gemeente op het
grondgebruik, gebiedsontwikkelingen, prioriteiten en randvoorwaarden.
Aandachtspunten zijn:

• Algemene gewenste ruimtelijke ontwikkeling (ook reeds in quick scan).
• Gewenste nieuwbouw van woningen en andere geurgevoelige objecten binnen de bebouwde

kom en in het buitengebied, begrenzing bebouwde kom. Welke (geurgevoelige) functies zou
de gemeente willen aantrekken of uitbouwen binnen haar grondgebied? Welke
ontwikkelingen worden daarin voorzien?

• Gewenste milieu- en leefkwaliteit voor wonen, werken en recreatie.
• Wat zijn de huidige economische mogelijkheden van de veehouderij in de gemeente?
• Hoe zal de veehouderij zich naar verwachting in de gemeente/regio ontwikkelen?
• Wat is de gewenste ontwikkeling van veehouderijen voor wat betreft sanering,

nieuwvestiging en uitbreidingen en investeringen in emissiebeperkende maatregelen.

Toekomstvisie andere partijen
De ideeën over de ontwikkeling van de bedrijfstak en de ruimtelijke ontwikkelingen voor
geurgevoelige objecten die gewenst zijn, kunnen voor de verschillende belanghebbenden
uiteenlopen. Het is daarom wenselijk te inventariseren wat de visie hierop is van bijvoorbeeld de
veehouderijsector, recreatie-ondernemers, burgers en de milieubeweging. Wanneer voor een open
planproces wordt gekozen (zie ook bij draagvlak overige betrokkenen), is dit een logische stap.

Stap 11. Gedetailleerde gegevensverzameling (uitwerking van stap 4)

De gemeente heeft kennis nodig van de huidige en toekomstige situatie van de veehouderijen en de
geurgevoelige objecten in het gebied. Het gaat om gelijksoortige gegevens als voor de quick scan,
maar dan gedetailleerder. Verder moet ook de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in de knelgebieden
en de daarmee samenhangende gebieden meer gedetailleerd in kaart worden gebracht. Hieronder
wordt een overzicht gegeven van de benodigde gegevens en van mogelijke informatiebronnen
hiervoor.

Bestuurlijke uitgangspunten:
• Welk hinderniveau wordt acceptabel gevonden (bestuurlijke toezeggingen; gewenste

ruimtelijke ontwikkelingen).
• Wil je als gemeente wel of niet de intensieve veehouderij stimuleren.
• Beperkingen die volgen uit het bestemmingsplan, zoals schoorsteenhoogte.
• Overige bestuurlijke uitgangspunten.

Gegevens over veehouderijen:
• De exacte gegevens van de emissiepunten per stal (in plaats van per bedrijf): afmetingen en

ligging van de stal en van het emissiepunt.
• Ontwikkelingen binnen de veehouderijsector:

o wat zijn de nog niet officiële plannen van de bedrijven zelf, doorgaan of stoppen?
o is sprake van deelname aan beëindigingregelingen?
o is vanwege sanering of andere redenen bedrijfsbeëindiging gepland?
o zijn er mogelijkheden en plannen voor uitbreiding of nieuwvestiging?

• Maak concreet welk effect dit zal hebben op het aantal en soort dieren.
• Is de theoretisch maximale omvang van de bedrijven (dus bij uitbreiden tot aan de norm)

wel reëel? Of zijn er andere factoren dan geur die bepalend zijn (bijvoorbeeld het
bestemmingsplan)?

Bij het bepalen van de maximale omvang van de bedrijven, is het aan te raden beperkingen vanwege
andere regelgeving niet zonder meer mee te nemen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat in de actuele
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situatie de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen zijn geblokkeerd door de aanwezigheid van
voor kwetsbare gebieden. Desondanks kan een veehouderij mogelijk toch uitbreiden, door
ammoniakreducerende maatregelen te treffen.pm

Tijdens de quick scan werd nog - als worst case - uitgegaan van de mogelijkheid dat alle ‘vaste-
afstand-bedrijven’ omschakelen naar dieren met een emissiefactor. Voor de gebiedsvisie moet
worden overwogen hoe reëel het is dat deze bedrijven daadwerkelijk zullen omschakelen. Tevens
moet worden overwogen wat de mogelijkheden zijn voor nieuwvestiging van veehouderijen en hoe
reëel het is dat dit plaatsvindt.

Gegevens over geurgevoelige objecten:
• Exacte gegevens van de geurgevoelige objecten:

o kenmerken van de verschillende geurgevoelige objecten in de categorie a t/m e
o afbakening bebouwde kom, zoals grote en kleine kernen en bebouwingslinten
o huidige, bestemde situatie geurgevoelige objecten
o feitelijk gebruik van geurgevoelige objecten (voorheen was sprake van het feitelijk

gebruik, volgens de Wgv geldt het bestemde gebruik)
• Ontwikkelingen:

o plannen voor oprichting, uitbreiding, ingebruikname of juist sanering van woningen,
recreatieve voorzieningen en bedrijven(-terreinen)

o gewenste, geplande of voorziene ontwikkelingen in buitengebied en bebouwde kom.

Bestaande knelpunten ruimtelijke ordening en milieu:
• Zitten bedrijven ‘op slot’ (geen uitbreidingsmogelijkheden meer als gevolg van wet- en

regelgeving)?
• Zijn er geurklachten?

Informatiebronnen

Milieudossiers
• vergunningen- en inrichtingenbestand Wm: vergunde veehouderijen en AMvB bedrijven,

aantal dierplaatsen en diersoorten, ligging van de stallen;
• actualiseren vergunningenbestand: hoe verhoudt zich de feitelijke situatie tot de vergunde, in

hoeverre is de vergunde ruimte daadwerkelijk ingevuld, welke bedrijven zijn nog feitelijk in
bedrijf?

• gegevens van veehouderijen in buurgemeenten die invloed hebben op het gemeentelijk
grondgebied;

• mogelijke vestigingsplannen/voornemens veehouderijen of geurgevoelige objecten;
• sociaal plan ondersteuning bedrijfsbeëindiging;
• bouwvergunningen: zijn de benodigde bouwvergunningen verleend?
• eventueel aanwezige geurbelastingskaarten;
• mogelijk geven de Wet ammoniak en veehouderij, de Bescherming natuur en landschap,

groene wet- en regelgeving (verzuringsgevoelige gebieden, ecologische (hoofd-) structuren)
bruikbare informatie.

RO en economische dossiers
• bestemmingsplannen van bebouwde kom en buitengebied;
• structuurplannen/visies eigen gemeente, buurgemeenten en regio;
• streekplan/omgevingsplan provincie;
• (vastgestelde) landinrichtingsplannen;
• reconstructieplannen;



52

• ruimtelijke claims; neem de ruimtelijke claims in acht waarbij met milieuvergunning-
verlening aan bedrijven ook rekening moet worden gehouden; dit kan bijvoorbeeld bij de
geplande bouw van een nieuwbouwwijk aan de orde zijn; als bij de
milieuvergunningverlening ook al rekening moet worden gehouden met de nog niet
gebouwde woningen van een nieuwbouwwijk, moet deze nieuwbouwwijk wel worden
meegenomen als geurgevoelige locatie;

• landbouwontwikkelingsplan (van gemeente of van bijvoorbeeld LTO);
• ontwikkelingsvisies/programma’s et cetera (toekomstige ontwikkelingen: woningbouw,

bedrijventerreinen, verblijfsrecreatie, zorginstellingen, landbouw);
• nieuwe, nog niet vastgelegde inzichten van de gemeente ten aanzien van de gewenste

toekomstige situatie voor de veehouderij, recreatie en wonen.

Veldonderzoek milieu
• lege vergunningen (locaties met vergunning maar zonder activiteiten);
• continuerende bedrijven/bedrijfsbeëindigers.

Status van documenten
Het is van belang de status van de documenten in de gaten te houden. De meeste status hebben
plannen van de overheid. Eerst komen integrale plannen met een juridische (directe) doorwerking,
zoals bestemmingsplannen en structuurplannen. Daarop volgend qua status komen sectorale plannen
van overheden, bijvoorbeeld een milieubeleidsplan en een landbouwontwikkelingsplan dat als
coproductie tussen overheid en bedrijfsleven is opgesteld. Laagste in status zijn
woningbouwplannen, onderzoek volkshuisvesting en mogelijkheden voor alternatieve bedrijvigheid
en gebruik opstallen in het buitengebied.

De uitkomsten van voorgaande kunnen grafisch worden weergegeven op een plattegrond met
ruimtelijke ordenings- en milieu-informatie:

• huidige ligging veehouderijen, toekomstige ontwikkelingen
• ligging grenzen bebouwde kommen en geurgevoelige objecten
• ligging voor verzuringgevoelige gebieden/verzuringgevoelige EHS
• geef hierop de witte vlekken aan

=> Zie paragraaf 5.5. van de gebruikershandleiding V-Stacks gebied.

Stap 12. Berekening en grafische weergave achtergrondbelasting en hinder
(uitwerking van stap 5)

Met de meer gedetailleerde gegevens over bedrijven en geurgevoelige objecten, worden opnieuw de
achtergrondbelasting en de voorgrondbelasting in de gebieden met knelpunten (eventueel in de hele
gemeente) berekend en grafisch weergegeven voor:

• actuele situatie, dus bij het vergunde veebestand;
• toekomstige maximaal toegestane situatie, bij uitbreiding per bedrijf tot de wettelijke normen

voor de geurbelasting.
Uit de berekende achtergrondbelasting en voorgrondbelasting wordt per situatie weer het verwachte
geurhinderpercentage bepaald (zie bijlage 6).

In deze fase kunnen ook de klachten diepgaander bij de analyse worden betrokken. Om de
geurklachten op hun waarde te beoordelen, is het zinvol om na te gaan of het gaat om gevalideerde
klachten. Het kan daarnaast verhelderend zijn om de klachten te vergelijken met de feitelijke
geursituatie in een gebied. De feitelijke geursituatie kan afwijken van de vergunde, doordat
veehouderijen niet voldoen aan hun vergunning of vergunde uitbreidingen nog niet zijn gerealiseerd.
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Het is, net als bij de quick scan, aan te raden de berekende achtergrondbelasting,
voorgrondbelasting, het hinderpercentage en de uitbreidingsruimte voor de veehouderijen grafisch
weer te geven op een plattegrond van de gemeente.

=> Zie paragraaf 5.6 van de gebruikershandleiding V-Stacks gebied.

Stap 13. Analyse geursituatie in relatie tot toekomstvisie (uitwerking van stap 6)

Voor de analyse van de geursituatie gelden in principe dezelfde vragen als bij punt 6 van de quick
scan. Samengevat is de vraag nu: Zijn er nog steeds knelpunten?

Aandachtspunten zijn dezelfde als bij de quick scan:
• Welke ontwikkelingen zijn waar wel of niet mogelijk?
• Zijn er veehouderijen met een duurzaam toekomstperspectief die zich niet kunnen

ontwikkelen binnen de wettelijke norm?
• Wil de gemeente delen van haar grondgebied reserveren voor uitbreiding en nieuwvestiging

van veehouderijen en kan dit binnen de wettelijke norm?
• Kunnen gewenste geurgevoelige functies worden gerealiseerd binnen de wettelijke norm?
• Wil de gemeente geurgevoelige objecten op haar grondgebied met minder of meer geurhinder

belasten dan de algemene waarde mogelijk maakt?
• Waar is op dit moment (te) veel geurhinder door veehouderijen gelet op de gewenste

ruimtelijke inrichting?
• (In reconstructiegebieden:) Kan de gewenste ontwikkeling in

landbouwontwikkelingsgebieden, extensiveringgebieden of verwevingsgebieden binnen de
wettelijke norm worden gerealiseerd?

Nogmaals, het is aan de gemeenteraad om te bepalen wat voor het betreffende gebied een acceptabel
hinderpercentage is. Bijlage 7 beschrijft wat in het algemeen als veel of weinig hinder wordt
beschouwd.

=> Zie paragraaf 5.8 van de gebruikershandleiding V-Stacks gebied.

Stap 14. Onderzoek mogelijkheden afwijkend beschermingsniveau

Welke mogelijkheden en beperkingen geeft een bij verordening vastgesteld afwijkend
beschermingsniveau voor geur van veehouderijen?

Om dit te onderzoeken, worden eerst deelgebieden onderscheiden die mogelijk in aanmerking
komen voor een ander beschermingsniveau. Vervolgens wordt een aantal varianten vastgesteld met
verschillende normen per (type) deelgebied en eventueel verschillende ontwikkelingsvarianten voor
de veehouderij. Voor elke variant worden de achtergrondbelasting, de voorgrondbelasting en het
hinderpercentage berekend en grafisch weergeven.

In geval van voormalige bedrijfswoningen kan onbeperkt worden afgeweken van de normen.

=> Zie paragraaf 5.8 van de gebruikershandleiding V-Stacks gebied.

Het onderscheid in deelgebieden met verschillen in geurbelasting vanwege veehouderijen wordt
gemaakt op basis van karakter en potenties van de deelgebieden. Bijvoorbeeld:

• Er kunnen gebieden worden aangewezen waar vooral ruimte wordt geboden aan ontwikkeling
van de veehouderijsector. In die gebieden kan een lager beschermingsniveau voor



54

geurgevoelige objecten worden gehanteerd.
Dit geeft veehouderijen de mogelijkheid om uit te breiden. De toegestane geurbelasting op de
reeds aanwezige geurgevoelige objecten is dan ook relatief hoog. Het is aan te raden nieuwe
geurgevoelige objecten te weren, omdat de kans op geurhinder groot is.

• In andere gebieden kan juist een optimaal milieu voor wonen en verblijfsrecreatie worden
gecreëerd. Hier kan een relatief hoog beschermingsniveau worden gehanteerd.
Dit biedt een aantrekkelijke omgeving voor nieuwbouw van woningen en nieuwe recreatieve
voorzieningen. De uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven worden hierdoor
beperkt en het is aan te raden om nieuwvestiging van veehouderijen te ontmoedigen.

De toekomstige situatie is bepalend voor het gebiedstype. Wanneer bijvoorbeeld bekend is dat
woningbouw in een agrarisch gebied gaat plaatsvinden, dan is de toekomstige situatie maatgevend
voor het bepalen van het gebiedstype. Met het vaststellen van het gebiedstype kan het gebied ook
nauwkeurig worden begrensd. Door bestaande indelingen in wijken, buurten of gebiedstypen voor
het landelijk gebied te gebruiken, kan geprofiteerd worden van informatie die voor deze eenheden al
verzameld is. De omvang van gebieden kan sterk variëren: van enkele hectaren voor stedelijke
gebieden tot vierkante kilometers in het landelijk gebied. Bij de typering van gebieden kan worden
aangesloten bij de indeling voor reconstructiegebieden of bij MILO, zie ook de kaders hieronder.

Reconstructiewet
De Reconstructiewet concentratiegebieden bepaalt dat er voor gebieden, waar sprake is van een hoge
dichtheid, reconstructieplannen worden opgesteld, waarin problemen op een samenhangende manier
worden aangepakt. Voor het realiseren van deze reconstructie is een onderscheid gemaakt in
verschillende gebieden:

• gebieden met perspectief voor primair intensieve veehouderij
(landbouwontwikkelingsgebieden);

• gebieden met perspectief voor hetzij natuur, hetzij woonfuncties (extensiveringsgebieden);
• gebieden waar natuur, landschap, cultuurhistorie, wonen, werken en landbouw met elkaar

zijn verweven (verwevingsgebieden).
Deze zones zijn begrensd door de waarden en belangen in de verschillende gebieden integraal af te
wegen. Er is rekening gehouden met natuurlijke randvoorwaarden als water, milieu en natuur en met
functies als wonen, werken en recreatie. Ondanks dat deze indeling gebaseerd is op een integrale
afweging van meer randvoorwaarden en functies dan relevant voor geurhinder, ligt het toch voor de
hand om deze indeling te gebruiken en te koppelen aan geurnormen. Voor gemeenten buiten de
reconstructiegebieden kunnen vergelijkbare gebiedstypen worden onderscheiden, al dan niet op
grond van een meer integrale afweging, dan wel op grond van geurhinder.

Milieukwaliteiten conform MILO-aanpak
De gebiedsindeling opgenomen in de MILO-aanpak (zie ook kader bij stap 8) kan dienen als
referentiekader voor de na te streven milieukwaliteiten. Bij de MILO gebiedsindeling wordt een
onderscheid gemaakt tussen meerdere soorten gebieden op grond van hun hoofdfunctie. Voor elk
van deze gebieden kan een andere kwaliteit voor (onder andere) de geurbelasting gelden. De
gebiedsindeling en ook de waarden voor de geurbelasting kunnen aan de hand van de lokale keuzen
worden aangepast, uiteraard binnen de bandbreedte die de wetgeving biedt.

De beschrijving van de kwaliteit vindt plaats aan de hand van indicatoren of aspecten die de
gewenste kwaliteit het meest kenmerken. Het aantal indicatoren kan variëren van alleen
geurbelasting op geurgevoelige objecten tot meerdere milieukwaliteits- en gebruiksindicatoren bij
een aanpak gericht op een meer integrale gebiedsbenadering. Voor een ruimtelijke onderbouwing
voor een verordening op grond van de Wgv is een beschouwing van de gewenste geursituatie
voldoende.
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Stap 15. Analyse van toekomstvarianten in relatie tot toekomstvisie

Weer is inzicht nodig in het effect van de Wgv op de lopende ontwikkelingen en op
toekomstplannen. Welke invloed hebben de verschillende varianten op:

• gewenste ruimtelijke ontwikkelingen (geurgevoelige functies)?
• reconstructiegebied?
• ontwikkelingsruimte van de veehouderij?
• geurhinder bij geurgevoelige objecten?
• overbelaste situaties?
• buurgemeenten?

De uiteindelijke vraag is: Welke variant is optimaal voor de gewenste ontwikkelingen?

Let wel, sommige probleemsituaties kunnen op individueel bedrijfsniveau worden opgelost,
bijvoorbeeld door geuremissiebeperkende maatregelen te treffen. In dergelijke situaties is het niet
nodig een verordening op te stellen.

Stap 16. Vastleggen afwegingen en bestuurlijke keuzes in gebiedsvisie.

De uiteindelijke keuzes en de gemaakte afwegingen worden vastgelegd in de gebiedsvisie. Zie ook
stap 8 voor de relevante procedures (voor de gebiedsvisie op zich zijn er geen procedures tenzij deze
worden opgenomen in een ander plan). Het is belangrijk goed te motiveren hoe tot de gemaakte
keuzes is gekomen. Daarbij zijn de criteria als genoemd in paragraaf 4.4 essentieel.

4.5.4 Verordening

De gebiedsafbakening en het beschermingsniveau uit het gekozen scenario worden vastgelegd in een
verordening.

Stap 17. Vastleggen gebiedsafbakening en andere normen in verordening

Een gebiedsvisie heeft op zichzelf geen juridische status. De normen die volgen uit de gebiedsvisie
worden daarom vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Uit de verordening moet in ieder geval
duidelijk blijken wat de grenzen zijn van de onderscheiden (deel)gebieden en wat de maximale
geurbelasting en de minimumafstanden zijn in een gebied.
In de verordening moet worden opgenomen:

• de grenzen van (deel)gebieden en de andere waarde of minimumafstand in dat gebied;
• de motivatie voor een andere normstelling;
• de motivatie voor de gebiedsafbakening;
• de andere normstelling in relatie met voornemens en redelijkerwijs te verwachten

ontwikkelingen in het gebied (gewenste ruimtelijke inrichting);
• de effecten hiervan voor veehouderijen en voor het woon- en verblijfklimaat;
• de huidige en te verwachten geursituatie (percentage en/of aantal gehinderden);
• de afstemming met de naburige gemeenten;
• verantwoording ten aanzien van de IPPC-eisen;
• resultaten van de inspraak;
• evaluatie van de gemaakte keuzes.

De Wgv stelt geen specifieke eisen aan de procedure voor de verordening. Inspraak is geregeld in de
gemeentelijke inspraakverordening. Toepassing van de afwijkende normen vindt wel plaats op basis
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van besluiten waartegen beroep en bezwaar kan worden aangetekend, namelijk in besluiten op
vergunningaanvragen. Wanneer tegen dergelijke besluiten beroep wordt aangetekend, kan de rechter
de totstandkoming van de andere normen op hoofdlijnen beoordelen (motiveringsbeginsel).

Zie de gemeentelijke inspraakverordening voor algemene informatie over besluitvorming van een
gemeentelijke verordening. Voor besluiten, waarbij toepassing van de afwijkende normen
plaatsvindt, geldt artikel 3.4 "Uniforme openbare voorbereidingsprocedure" van de Algemene wet
bestuursrecht.

=> In bijlage 8 en op de website van InfoMil is een voorbeeldtekst voor de verordening opgenomen.

Gemeenten kunnen er daarnaast voor kiezen – dit is niet verplicht - om de gebiedsvisie vast te leggen in
een reconstructieplan, bestemmingsplan, structuurvisie of een ander document waarop inspraak mogelijk
is. Zie hiervoor stap 8.

Als de verordening eenmaal van kracht is, gelden bij vergunningverlening de daarin opgenomen
normen. Deze gelden per geurgevoelig object. Ook de provincie en buurgemeenten zijn bij
vergunningverlening gebonden aan de in de verordening vastgelegde normen.
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Bijlagen
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bijlage 1: Tekst Wet geurhinder en veehouderij

Dit is de integrale tekst van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) op het moment dat de wet in
werking is getreden. Voor de meest recentie versie van de Wgv, zie www.overheid.nl > wet- en
regelgeving.

Wet van 5 oktober 2006, houdende regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen

behorende dierenverblijven (Wet geurhinder en veehouderij)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz.
enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen met betrekking tot
beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voorzover het
betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierenverblijven;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
concentratiegebied: concentratiegebied Zuid of concentratiegebied Oost als aangegeven in bijlage I
bij de Meststoffenwet, of een als zodanig bij gemeentelijke verordening aangewezen gebied;
dierenverblijf: al dan niet overdekte ruimte waarbinnen dieren worden gehouden;
geuremissiefactor: bij ministeriële regeling vastgestelde geuremissie per dier, behorende bij een
daartoe aangewezen diercategorie;
geurgevoelig object: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te
worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een
daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;
geurhinder: gevolgen voor het milieu door de emissie van geur;
veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer
aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen,
verladen of wegen van dieren.

Artikel 2

1. Bij een beslissing inzake de vergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij
betrekt het bevoegd gezag de geurhinder door de geurbelasting vanwege tot veehouderijen
behorende dierenverblijven uitsluitend op de wijze als aangegeven bij of krachtens de artikelen 3
tot met 9.

2. Het eerste lid geldt niet voor het weigeren van de vergunning met toepassing van artikel 8.10,
tweede lid, van de Wet milieubeheer of voor voorschriften die worden gesteld met toepassing
van de artikelen 8.11, 8.44, 8.45 of 8.46 van de Wet milieubeheer.

Artikel 3

1. Een vergunning voor een veehouderij wordt geweigerd indien de geurbelasting van die
veehouderij op een geurgevoelig object, gelegen:

a. binnen een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 3,0 odour
units per kubieke meter lucht;



59

b. binnen een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 14,0 odour
units per kubieke meter lucht;

c. buiten een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 2,0 odour units
per kubieke meter lucht;

d. buiten een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 8,0 odour units
per kubieke meter lucht.

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig
object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of dat op of na 19 maart 2000 heeft
opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij:

a. binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter;
b. buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter.

3. Indien de geurbelasting, bedoeld in het eerste lid, groter is dan aangegeven in dat lid of de
afstand, bedoeld in het tweede lid, kleiner is dan aangegeven in dat lid, wordt een vergunning, in
afwijking van het eerste en tweede lid, niet geweigerd indien de geurbelasting niet toeneemt en
het aantal dieren van één of meer diercategorieën niet toeneemt.

4. Indien de geurbelasting, bedoeld in het eerste lid, groter is dan aangegeven in dat lid, het aantal
dieren van één of meer diercategorieën toeneemt, en een geurbelastingreducerende maatregel
zal worden toegepast, dan wordt een vergunning verleend voor wijziging van het aantal dieren,
voorzover de toename van de geurbelasting ten gevolge van die wijziging niet meer bedraagt
dan de helft van de vermindering van de geurbelasting die het gevolg zou zijn van de toegepaste
geurbelastingreducerende maatregel bij het eerder vergunde veebestand.

Artikel 4

1. De afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie
waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig
object bedraagt:

a. binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter;
b. buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter.

2. In afwijking van het eerste lid wordt de afstand of de geuremissiefactor voor pelsdieren
vastgesteld bij ministeriële regeling.

3. Indien de afstand, bedoeld in het eerste of tweede lid, kleiner is dan aangegeven in dat lid, wordt
een vergunning, in afwijking van die leden, niet geweigerd indien de afstand tussen de
veehouderij en het geurgevoelig object dat binnen de in het eerste of tweede lid bedoelde
afstand is gelegen, niet afneemt en het aantal dieren van één of meer diercategorieën waarvoor
geen geuremissiefactor is vastgesteld niet toeneemt.

Artikel 5

1. Onverminderd de artikelen 3 en 4 bedraagt de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf
tot de buitenzijde van een geurgevoelig object:

a. binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter;
b. buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter.



60

2. Indien de afstand, bedoeld in het eerste lid, kleiner is dan aangegeven in dat lid, wordt een
vergunning, in afwijking van het eerste lid, niet geweigerd indien de afstand, bedoeld in het
eerste lid, niet afneemt en:

a. de geurbelasting op het geurgevoelige object dat binnen de in het eerste lid genoemde
afstand is gelegen, en het aantal dieren van één of meer diercategorieën, niet toenemen, of

b. de in artikel 4 bedoelde afstand tussen de veehouderij en het geurgevoelig object dat binnen
de in het eerste lid genoemde afstand is gelegen, niet afneemt en het aantal dieren van één
of meer diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld niet toeneemt.

Artikel 6

1. Bij gemeentelijke verordening kan worden bepaald dat binnen een deel van het grondgebied van
de gemeente een andere waarde van toepassing is dan de desbetreffende waarde, genoemd in
artikel 3, eerste lid, met dien verstande dat deze andere waarde:

a. binnen een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom niet minder bedraagt dan 0,1
odour unit per kubieke meter lucht en niet meer dan 14,0 odour units per kubieke meter lucht;

b. binnen een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom niet minder bedraagt dan 3,0
odour units per kubieke meter lucht en niet meer dan 35,0 odour units per kubieke meter
lucht;

c. buiten een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom niet minder bedraagt dan 0,1
odour unit per kubieke meter lucht en niet meer dan 8,0 odour units per kubieke meter lucht;

d. buiten een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom niet minder bedraagt dan 2,0 odour
units per kubieke meter lucht en niet meer dan 20,0 odour units per kubieke meter lucht.

2. Bij gemeentelijke verordening kan worden bepaald dat een bij die verordening vast te stellen
andere waarde of afstand als bedoeld in artikel 3 of 4 van toepassing is voor geurgevoelige
objecten die onderdeel hebben uitgemaakt van een veehouderij.

3. Bij gemeentelijke verordening kan worden bepaald dat binnen een deel van het grondgebied van
de gemeente een andere afstand van toepassing is dan de afstand, genoemd in artikel 4, eerste
lid, met dien verstande dat deze:

a. binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter bedraagt;
b. buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter bedraagt.

4. Bij gemeentelijke verordening kan worden bepaald dat binnen een deel van het grondgebied van
de gemeente voor pelsdieren een andere afstand van toepassing is met dien verstande dat deze
ten minste de helft bedraagt van de afstand, bedoeld in artikel 4, tweede lid.

Artikel 7

1. Om te voorkomen dat een gebied minder geschikt wordt voor het behalen van de met de
verordening, bedoeld in artikel 6, te verwezenlijken doelstelling kan de gemeenteraad besluiten
dat in afwachting van die verordening een vergunningaanvraag wordt aangehouden.

2. Bij het aanhoudingsbesluit wordt bepaald voor welk gebied het geldt en met ingang van welke
dag het in werking treedt.

3. Een aanhoudingsbesluit vervalt op het tijdstip waarop de verordening ter voorbereiding waarvan
het besluit is genomen, in werking treedt. Een aanhoudingsbesluit vervalt tevens, indien niet
binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding daarvan het ontwerp voor de verordening bij
de raad aanhangig is gemaakt.
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4. Een aanhoudingsbesluit wordt bekendgemaakt door terinzagelegging van dit besluit. Artikel 3:42
van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. Van het voorbereidingsbesluit wordt
tevens mededeling gedaan langs elektronische weg.

Artikel 8

1. Bij het bepalen van de andere waarde of afstand, bedoeld in artikel 6, betrekt de gemeenteraad
in elk geval:

a. de huidige en de te verwachten geursituatie vanwege de veehouderijen in het gebied;
b. het belang van een geïntegreerde aanpak van de verontreiniging, en
c. de noodzaak van een even hoog niveau van de bescherming van het milieu.

2. Bij het bepalen van de andere waarde of afstand betrekt de gemeenteraad tevens:

a. de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied, of
b. de afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder.

Artikel 9

Wanneer voor een gebied als bedoeld in artikel 6 een andere waarde of andere afstand dan
genoemd in de artikelen 3 of 4 wordt vastgesteld, en het effect vanwege het vaststellen van die
andere waarde of andere afstand doorwerkt naar het grondgebied van een naburige gemeente, kan
de gemeenteraad daartoe slechts overgaan na overleg met die naburige gemeente.

Artikel 10

Bij regeling van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer worden,
in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, regels gesteld
over de wijze waarop:

a. de geurbelasting, bedoeld in artikel 3, wordt bepaald;
b. de afstand, bedoeld in de artikelen 3 en 4, eerste lid, wordt gemeten.

Artikel 11

[Wijzigt de Interimwet stad-en-milieubenadering.]

Artikel 12

[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 13

De Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden wordt
ingetrokken.

Artikel 14

1. Indien een aanvraag om een vergunning is ingediend voor het tijdstip waarop deze wet met
betrekking tot zodanige aanvraag in werking treedt, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van
zodanige aanvraag geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking op de
aanvraag onherroepelijk is geworden.
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2. Voor de toepassing van de artikelen 3 tot en met 6 bedraagt de afstand tussen een woning die
op of na 19 maart 2000 is gebouwd:

a. op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij;
b. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij, en
c. in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van

de veehouderij, en een veehouderij binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter en een
veehouderij buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter.

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een geurgevoelig object dat op de in dat
lid bedoelde kavel aanwezig is.

Artikel 15

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 16

Deze wet wordt aangehaald als: Wet geurhinder en veehouderij.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 oktober 2006
Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de zevende november 2006

De Minister van Justitie ,
E. M. H. Hirsch Ballin
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bijlage 2: Tekst Regeling geurhinder en veehouderij

Dit is de integrale tekst van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) op het moment dat de wet
in werking is getreden. Voor de meest recentie versie van de Rgv, zie www.overheid.nl > wet- en
regelgeving.

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer van 8 december 2006, nr. BWL/2006333382, Directoraat-Generaal Milieubeheer,

Directie Bodem, Water en Landelijk Gebied, Afdeling Landbouw, houdende vaststelling van

geuremissiefactoren, minimumafstanden voor pelsdieren, de wijze van omrekening naar

geurbelasting en van de wijze van afstandsbepaling (Regeling geurhinder en veehouderij)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op de artikelen 1, 4, tweede lid, en 10 van de Wet geurhinder en veehouderij;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:
bijlage: bij deze regeling behorende bijlage;
wet: Wet geurhinder en veehouderij;
emissiepunt: punt waar een relevante hoeveelheid geur buiten:

a. het geheel overdekt dierenverblijf treedt, dan wel wordt gebracht; of
b. het overdekte gedeelte van het gedeeltelijk overdekt dierenverblijf treedt, dan wel wordt

gebracht.

Artikel 2

1. De geurbelasting vanwege een veehouderij wordt berekend met inachtneming van het
verspreidingsmodel ‘V-Stacks vergunning’.

2. Het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten wordt aangemerkt als punt waar de geur uit
het dierenverblijf treedt of wordt gebracht.

3. De geurbelasting wordt bepaald op de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object,
gerekend vanaf het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten.

4. Indien het dierenverblijf niet is overdekt, wordt de geurbelasting bepaald op de dichtstbijzijnde
buitenzijde van een geurgevoelig object, gerekend vanaf het punt van de begrenzing dat het
dichtst is gelegen bij het desbetreffende geurgevoelig object.

5. De geuremissie vanuit een veehouderij is de som van de voor de verschillende diercategorieën,
gehouden in de onderscheiden dierenverblijven, berekende aantallen odour units per seconde
per dier.

6. Het aantal odour units per seconde per dier van een diercategorie, is het aantal dieren van een
diercategorie vermenigvuldigd met de voor de betreffende diercategorie in bijlage 1 opgenomen
geuremissiefactor.
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7. Indien voor een diercategorie geen geuremissiefactor is vastgesteld, wordt de diercategorie in de
berekening van de geurbelasting buiten beschouwing gelaten.

Artikel 3

De afstand, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de wet is opgenomen in bijlage 2.

Artikel 4

1. De afstand, bedoeld in de artikelen 3, tweede en derde lid, en 4, eerste lid, van de wet wordt
gemeten vanaf de buitenzijde van het geurgevoelig object tot het dichtstbijzijnde emissiepunt.

2. Indien het dierenverblijf niet is overdekt, wordt de afstand gemeten vanaf de buitenzijde van een
geurgevoelig object tot het punt van de begrenzing van het dierenverblijf dat het dichtst is
gelegen bij het desbetreffende geurgevoelig object.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geurhinder en veehouderij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2006

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P.L.B.A. van Geel
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Bijlage 1, als bedoeld in artikel 2, zesde lid (geuremissiefactoren)

RAV-nr. Diercategorie Geuremissiefactor

Rundvee

A 1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar niet vastgesteld

A 2 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar niet vastgesteld

A 3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar niet vastgesteld

A 4 Vleeskalveren tot 8 maanden 35,6

– chemische luchtwasser (30% reductie) 24,9

A 5 Vleesstierkalveren tot 6 maanden 35,6

A 6 Vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie) 35,6

A 7 Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar niet vastgesteld

Schapen

B 1 Schapen ouder dan één jaar, inclusief lammeren tot 45 kilo
1) 2)

 7,8

Geiten

C 1 Geiten ouder dan één jaar 18,8

C 2 Opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar 11,3

C 3 Opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen 5,7

Varkens
3)

 

D 1 Fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kilo

D 1.1 Biggenopfok (gespeende biggen)

emissiearme huisvesting (a.e. ≤ 0,3 kg/dierplaats)
4) 5,4

– chemische luchtwasser (30% reductie) 3,8

– biologische luchtwasser (45% reductie) 3,0

overige huisvesting 7,8

– chemische luchtwasser (30% reductie) 5,5

– biologische luchtwasser (45% reductie) 4,3

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (70% reductie) 2,3

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15 (80% reductie) 1,6

D 1.2 Kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen)

emissiearme en overige huisvesting 27,9

– chemische luchtwasser (30% reductie) 19,5

– biologische luchtwasser (45% reductie) 15,3

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (70% reductie) 8,4

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15 (80% reductie) 5,6

1) De geuremissie heeft betrekking op een stalperiode van maximaal drie maanden in de winter.
2) De geuremissiefactor geldt inclusief opfok, zodat die opfok niet meetelt voor de berekening van de geuremissie.
3) Een stalsysteem met spoelgoten wordt niet gewaardeerd als emissiearme huisvesting maar als overige huisvesting.
4) a.e. is de afkorting van ammoniakemissie.
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D 1.3 Guste en dragende zeugen

emissiearme en overige huisvesting 18,7

– chemische luchtwasser (30% reductie) 13,1

– biologische luchtwasser (45% reductie) 10,3

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (70% reductie) 5,6

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15 (80% reductie) 3,7

D 2 Dekberen, 7 maanden en ouder

emissiearme en overige huisvesting 18,7

– chemische luchtwasser (30% reductie) 16,1

– biologische luchtwasser (45% reductie) 12,7

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (70% reductie) 5,6

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15 (80% reductie) 3,7

D 3 Vleesvarkens, opfokberen van 25 kilo tot 7 maanden, opfokzeugen van 25 kilo tot
eerste dekking

5)
 

emissiearme huisvesting (a.e. ≤ 1,5 kg/dierplaats) 17,9

– chemische luchtwasser (30% reductie) 12,5

– biologische luchtwasser (45% reductie) 9,8

overige huisvesting 23,0

– chemische luchtwasser (30% reductie) 16,1

– biologische luchtwasser (45% reductie) 12,7

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (70% reductie) 6,9

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15 (80% reductie) 4,6

Kippen

E 1 Opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken

Batterijhuisvesting

emissiearme en overige huisvesting 0,18

– chemische luchtwasser (30% reductie) 0,13

Niet-batterijhuisvesting

emissiearme en overige huisvesting
– chemische luchtwasser (30% reductie)

0,18
0,13

E 2 Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

Batterijhuisvesting

Mestopslag onder de batterij 0,69

emissiearme en overige huisvesting 0,35

– chemische luchtwasser (30% reductie) 0,25

Niet-batterijhuisvesting

emissiearme en overige huisvesting 0,34

– chemische luchtwasser (30% reductie) 0,23

5) Voor opfokzeugen na de eerste dekking wordt de geuremissiefactor voor fokzeugen gehanteerd.
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E 3 (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok, jonger dan 19 weken

emissiearme en overige huisvesting 0,18

– chemische luchtwasser (30% reductie) 0,13

E 4 (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens

emissiearme en overige huisvesting 0,93

– chemische luchtwasser (30% reductie) 0,65

E 5 Vleeskuikens

emissiearme en overige huisvesting 0,24

– chemische luchtwasser (30% reductie) 0,17

Kalkoenen

F 1 Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken 0,29

– chemische luchtwasser (30% reductie) 0,20

F 2, F 3 Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok vanaf 6 weken 1,55

– chemische luchtwasser (30% reductie) 1,09

F 4 Vleeskalkoenen 1,55

– chemische luchtwasser (30% reductie) 1,09

Eenden

G 1 Ouderdieren van vleeseenden 0,49

G 2 Vleeseenden 0,49

Parelhoenders

J 1 Parelhoenders voor de vleesproductie 0,24

– chemische luchtwasser (30% reductie) 0,17

Overig

M 1 Landbouwhuisdieren die in veehouderijen worden gehouden niet vastgesteld

Bijlage 2, als bedoeld in artikel 3 (afstanden pelsdieren)

De afstanden voor pelsdieren (nertsen en vossen) worden als volgt bepaald.

RAV-nr. Diercategorie Aantal fokteven

Pelsdieren

H 1 Nertsen 1–1000 1001–1500 1501–3000 3001–6000 6001–9000

Binnen bebouwde kom 175 meter 200 225 250 275

Buiten bebouwde kom 100 125 150 175 200

In de berekening worden jongen en reuen buiten beschouwing gelaten.
Indien zowel nertsen als vossen, dan wel uitsluitend vossen worden gehouden, worden voor het
bepalen van de afstand 10 vossen (fokmoeren) gelijkgesteld met 15 nertsen (fokteven). Indien
(nadat de eventueel aanwezige vossen zijn omgerekend naar nertsen) meer dan 9000 fokteven
worden gehouden, wordt de afstand voor elke extra 3000 fokteven met 25 meter extra vergroot.
Indien de pelsdieren in emissiearme huisvesting (a.e. ≤ 0,25 kg/dierplaats) worden gehouden,
worden de afstanden uit de tweede rij van de tabel (‘buiten bebouwde kom’) met 25 meter
verminderd.
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bijlage 3: Overzicht waarde geurbelasting en
minimumafstanden per geurgevoelig object

dieren met geuremissiefactor afstandsdieren alle dieren
Gevoelig object

afstand emissiepunt
dierenverblijf tot

buitenzijde geurgevoelig
object

afstand emissiepunt
dierenverblijf tot

buitenzijde geurgevoelig
object

afstand buitenzijde
dierenverblijf tot

buitenzijde geurgevoelig
object

Ligging geurgevoelig object

waarde
geurbelasting

binnen
bebouwde

kom

buiten
bebouwde

kom

binnen
bebouwde

kom

buiten
bebouwde

kom

binnen
bebouwde

kom

buiten
bebouwde

kom
a. Ruimte – voor- ruimte

woning (artikel 14.2)
of geurgevoelig object
(artikel 14.3)

nvt
100 m 50 m 100 m 50 m

nvt

b. Bedrijfswoning (of
geurgevoelig object)
behorende bij een
andere veehouderij
(artikel 3,tweede lid)

nvt
100 m 50 m 100 m 50 m 50 m 25 m

c. Voormalige agrarische
bedrijfswoning (of
geurgevoelig object)
die op of na 19 maart
2000 is opgehouden
onderdeel uit te maken
van een andere
veehouderij (artikel 3,
tweede lid)

nvt
100 m 50 m 100 m 50 m 50 m 25 m

d. Voormalige agrarische
bedrijfswoning (of
geurgevoelig object)
die al voor 19 maart
2000 is opgehouden
onderdeel uit te maken
van een andere
veehouderij

cf artikel 3,
eerste lid nvt

100 m 50 m 50 m 25 m

e. Alle woningen en
geurgevoelige objecten
die niet onder
categorie a t/m d
vallen

cf artikel 3,
eerste lid

nvt
100 m 50 m 50 m 25 m
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bijlage 4: Concentratiegebieden

Bijlage I van de Meststoffenwet onderscheidt twee concentratiegebieden:

Gebied I (concentratiegebied Oost) omvat (situatie op 1
januari 1997) het grondgebied van de gemeenten Aalten,
Almelo, Ambt-Delden, Amerongen, Amersfoort, Angerlo,
Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Bathmen, Bergh, De Bilt,
Borculo, Borne, Brummen, Bunschoten, Dalfsen
(uitsluitend het deel van Lemelerveld dat voor de datum van
herindeling werd gerekend tot het grondgebied van de
gemeenten Ommen en Raalte), Denekamp, Deventer,
Didam, Diepenheim, Diepenveen, Dinxperlo, Doesburg,
Doetinchem, Doorn, Driebergen/Rijsenburg, Duiven, Ede,
Eemnes, Eibergen, Elburg, Enschede, Epe, Ermelo,
Gendringen, Goor, Gorssel, Groenlo, Haaksbergen, Den
Ham, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hellendoorn, Hengelo

Gld., Hengelo Ov., Hoevelaken, Holten, Hummelo en Keppel, Leersum, Leusden, Lichtenvoorde,
Lochem, Losser, Maarn, Markelo, Millingen a/d Rijn, Neede, Nunspeet, Nijkerk, Oldenbroek,
Oldenzaal, Olst, Ommen, Ootmarsum, Putten, Raalte, Renswoude, Rhenen, Ruurlo, Rijnwaarden,
Rijssen, Scherpenzeel, Soest, Stad-Delden, Steenderen, Tubbergen, Ubbergen, Veenendaal, Voorst,
Vorden, Vriezenveen, Warnsveld, Weerselo, Wehl, Westervoort, Wierden, Winterswijk, Wisch,
Woudenberg, Wijhe, Zeist, Zelhem, Zevenaar en Zutphen.

Gebied II (concentratiegebied Zuid) omvat het grondgebied van de gemeenten Alphen-Chaam,
Ambt Montfort, Arcen en Velden, Asten, Baarle Nassau, Beesel, Belfeld, Bergen (L), Bergeijk,
Bernheze, Best, Bladel, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda (met uitzondering van het grondgebied van
de opgeheven gemeenten Prinsenbeek en Teteringen), Broekhuizen, Budel, Cuijk, Deurne, Dongen
(uitsluitend het grondgebied van de opgeheven gemeente Dongen) , Echt, Eersel, Eindhoven,
Geldrop, Gemert-Bakel, Gennep, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Grubbenvorst, Haaren, Haelen, Heel
en Panheel, Heeze-Leende, Helden, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Heusden (uitsluitend het ,
rondgebied van de opgeheven gemeente Drunen), Heythuysen, Hilvarenbeek, Horst, Hunsel, Kessel,
Laarbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasbracht, Maasbree, Maasdonk, Meerlo-Wanssum,
Meyel, Mierlo, Mill en St. Hubert, Mook en Middelaar, Nederweert, Nuenen, Gerwen en
Nederwetten, Oirschot, Oisterwijk, Oss, Ravenstein, Reusel-De Mierden, Roerdalen, Roermond,
Roggel, Roggel en Neer, Rucphen (uitsluitend het grondgebied van deze gemeente, zoals dat werd
begrensd vóór de datum van herindeling), Schijndel, Sevenum, Sint Anthonis, St. Michielsgestel, St.
Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Stramproy, Swalmen, Tegelen, Thorn, Tilburg, Uden,
Valkenswaard, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vierlingsbeek, Vught, Waalre, Weert en
Zundert.
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bijlage 5: Model aanhoudingsbesluit

De raad van de gemeente …1

gelet op artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van …2

gezien het advies van de commissie …3 van …4

overwegende dat hij laat onderzoeken of een noodzaak bestaat voor het hanteren van andere waarden
en / of afstanden voor de geurbelasting op basis van de Wet geurhinder en veehouderij;

overwegende dat hij - bij gebleken noodzaak - bij het bepalen van andere waarden en / of afstanden
aan de hand van de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied (gebiedsvisie) als bedoeld in artikel
8 van de Wet geurhinder en veehouderij een daarbij behorende verordening als bedoeld in artikel 6
van die Wet doet voorbereiden;

overwegende dat de uit de gebiedsvisie voortkomende andere waarden en / of afstanden zijn
afgestemd op de gewenste ruimtelijke inrichting en gerelateerd zijn aan de totale geursituatie in het
betreffende gebied;

overwegende dat het hanteren van andere waarden en afstanden voor de geurbelasting dient bij te
dragen aan een optimale realisatie van de gewenste ruimtelijke inrichting gelet op de ontwikkeling
van veehouderijen als ook de ontwikkeling van dorpskernen, recreatie of andere functies;

overwegende dat voorkomen dient te worden dat gedurende de voorbereiding het gebied/de gebieden
waarop de gebiedsvisie en de verordening betrekking hebben minder geschikt wordt/worden voor het
verwezenlijken van de doelstellingen die hij ermee beoogt te bereiken;

BESLUIT:

1. te verklaren dat een verordening als bedoeld in artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij wordt
voorbereid voor het gebied/de gebieden dat/die nader is/zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende
en als zodanig gewaarmerkte kaart(en);

2. te bepalen dat een aanvrage om vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer voor het oprichten of
veranderen van een veehouderij in het gebied als bedoeld in lid 1. wordt aangehouden;

3. te bepalen dat op de onder artikel 2 bedoelde aangehouden vergunningaanvragen de volgende situaties
zijn uitgezonderd …5

4. Dit besluit treedt in werking op …6

… of …
Dit besluit treedt in werking op het moment van het van kracht worden van de Wet geurhinder en
veehouderij

Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. …7

De raad van de gemeente …1

De secretaris, de burgemeester.
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LEGENDA

Aanhef

(1) Naam van de gemeente.

(2) Datum van het voorstel van burgemeester en wethouders.

(3) Naam van de eventuele (raads)adviescommissie.

(4) Datum van het advies.

Artikel 2: uitzonderingen

(5) De gemeenteraad bepaalt dat aanvragen om een vergunning Wet milieubeheer worden
aangehouden en bepaalt tevens welke aanvragen daarvan zijn uitgezonderd.
Voorbeelden van mogelijke uitzonderingen zijn:
- aanvragen die in belang van de reconstructie / landbouwontwikkelingsgebieden

doorgang behoeven;
- aanvragen die voldoen aan standstil (geen toename van dieren, geen toename van emissie

uitgedrukt in mve's of odourunits, geen afname van afstanden);
- … (nader te bepalen door de gemeente; zie ook de toelichting).

In werking treden

(6) Datum van in werking treden van het aanhoudingsbesluit (zie ook de toelichting).

Vaststelling

(7) Datum van vaststelling van het aanhoudingsbesluit.
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bijlage 6: Bepalen geurbelasting en geurhinder

pm
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bijlage 7: Geurhinder: wat is veel of weinig?

Pm
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bijlage 8: Voorbeeldtekst verordening

pm


