Raadsvoorstel Geurwet
Aanleiding
Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij (hierna Geurwet) in werking
getreden. Deze wet bevat standaardnormen voor geurbelasting veroorzaakt door
veehouderijen. Deze moeten in acht genomen worden bij de beoordeling van aanvragen van
vergunningen op basis van de Wet milieubeheer. Ook moet het aspect geur getoetst worden bij
ruimtelijke ontwikkelingen (omgekeerde werking). De Geurwet biedt de gemeente tevens de
mogelijkheid binnen de daarin genoemde bandbreedte andere normen te hanteren, zodat ze
een instrument in handen krijgt om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in haar gebied te
sturen. Voor de gemeente Horst aan de Maas zal dan een ontwikkelingsgerichte keuze in de
drie speerpunten toerisme, agribusiness en leefbaarheid gemaakt worden. De normen kunnen
strenger zijn in overbelaste gebieden of juist ruimer in onderbelaste gebieden. Vooruitlopende
daarop bood de nieuwe wet de mogelijkheid om een aanhoudingsbesluit te nemen. Het
aanhoudingsbesluit had als gevolg dat vergunningaanvragen van veehouderijen tijdelijk (voor
een jaar) werden aangehouden. Hiermee is te voorkomen dat veehouderijen
ontwikkelingsmogelijkheden op ongewenste locaties gaan benutten zolang de gemeente geen
nader onderzoek naar de gemeentelijke geursituatie heeft uitgevoerd. De gemeenteraad heeft
op 6 februari 2007 een aanhoudingsbesluit genomen om te onderzoeken of de gemeente moet
kiezen voor een afwijkende geurnorm. Op 6 februari 2008 is het aanhoudingsbesluit vervallen.
Sindsdien worden de standaardnormen uit de Geurwet gehanteerd bij vergunningverlening en
ruimtelijke ontwikkelingen. Ten opzichte van andere jaren zijn er in de periode daarna niet meer
milieuvergunningen voor veebedrijven aangevraagd dan de reguliere werkstroom.
Vraagstelling
Over de geursituatie in en rondom agrarische veebedrijven in Horst aan de Maas zijn een
drietal vragen actueel. Deze vragen hebben betrekking op:
1. Dient de gemeente afwijkende geurnormen te hanteren ten opzichte van de
standaardnormstelling in de Geurwet?
2. Welke nadere uitleg geeft de gemeente aan de definitie van een geurgevoelig object uit
de Geurwet?
3. Hoe dient de gemeente om te gaan met de geurnormstelling bij verblijfsobjecten van
arbeidsmigranten?
Een nadere beschouwing is gegeven in dit raadsvoorstel.
Onderzoek
De vakafdelingen RME en Vergunningen hebben samen met de adviesbureaus Arcadis en
Windmill nader onderzoek uitgevoerd of afwijkende geurnormen wenselijk en mogelijk zijn.
Arcadis heeft een quickscan uitgevoerd naar de geursituatie. Windmill heeft meegewerkt aan
het beoordelen van de quickscan en het opstellen van de notitie ‘Agrarisch geurbeleid Horst
aan de Maas’. Deze notitie beschrijft helder en overzichtelijk de agrarische geursituatie in Horst
aan de Maas. Om meer gevoel te krijgen voor het aspect geur en de bijgevoegde notitie op
waarde te schatten is in deze adviesnota (iets) meer toelichting gegeven.
In de oude regelgeving van voor 1 januari 2007 (wet stankemissieveehouderijen) was sprake
van het bepalen van mestvarkenseenheden per bedrijf, het gebruik van een afstandsgrafiek en
categorie-indeling van geurgevoelige objecten van I tot en met V. Categorie I was bijvoorbeeld
de woonkern Horst of Grubbenvorst, categorie II een kleinere woonkern en meer verweven met
de intensieve veehouderij (bijvoorbeeld Lottum), categorie III een cluster van woningen in het
buitengebied, categorie IV een bedrijfswoning in het buitengebied en categorie V een woning bij
een intensieve veehouderij. In de oude regelgeving was al sprake van bekende
hinderpercentages voor omwonenden aan de hand van de omgevingscategorie. Voor
concentratiegebieden was dat bij voldoen aan de afstandsgrafiek:

Categorie I: 11% gehinderde
Categorie II: 14% gehinderde
Categorie III: 22% gehinderde
Categorie IV: 36% gehinderde
In de nieuwe wetgeving na 1 januari 2007 (Geurwet) is gekozen voor een modelmatige
benadering. In een computersimulatiemodel worden een aantal bedrijfsgegevens, zoals
dieraantallen, huisvestingssystemen, hoogte van het uitstootpunt, ingevoerd. Na berekening
door een, door de wet, vastgesteld computermodel, komt er een geurcontour voor het bedrijf.
De toetsing vindt dan niet meer plaats aan bepaalde categorieën, maar aan twee typen
geurgevoelige object: Binnen en buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom geldt dan
3 ou/m3. Voor de buiten de bebouwde kom geldt 14 ou/m3. Voor woningen bij een intensieve
veehouderij geldt overigens de vaste afstand van 50 of 100 meter.
In de geurbepaling is ook van belang dat de Geurwet ten opzichte van de oude wet
‘normneutraal’ is. Dat wil zeggen dat de normen in de Geurwet zo zijn gekozen dat de
uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderijsector- in zijn geheel- niet wijzigen ten opzichte
van het oude beoordelingskader. Kortom de geur moest niet slechter worden ten opzichte van
de oude regelgeving. Uiteraard kan op individueel niveau sprake zijn van verschillen door de
plaatselijke omstandigheden.
De geurhinder in de Geurwet wordt bepaald aan de hand van de achtergrondbelasting en de
voorgrondbelasting in het gebied. Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld
van die veehouderij welke de meeste geur bij het gevoelige object veroorzaakt. Dit is dus
afkomstig van één enkele veehouderij. Volgens de (standaard)normen uit de Geurwet toetsen
wij deze veehouderij aan 14 ou/m3 voor een geurgevoelig object in het buitengebied en 3 ou/m3
voor een object in de woonkern (lees binnen de bebouwde kom). De achtergrondbelasting is de
belasting als gevolg van de veelheid aan veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig
object. De voorgrondbelasting is van belang voor het bepalen van de verwachte hinder omdat
onderzoek is gebleken dat de geurhinder als gevolg van de voorgrondbelasting hoger is dan als
gevolg van de achtergrondbelasting bij gelijke belastingen. Als vuistregel geldt dat de
voorgrondbelasting bepalend is voor de hinder als de voorgrondbelasting meer dan de helft van
de achtergrondbelasting bedraagt. Aan de hand van welke belasting, de voorgrond of
achtergrond, bepalend is kan het hinderpercentage voor de omgeving bepaald worden.
Kortom: Wat zijn nu precies de achtergrondbelasting en de voorgrondbelasting?
Onder de achtergrondbelasting verstaan we de geurbelasting als gevolg van de veelheid aan
veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig object. Met de voorgrondbelasting wordt
de geurbelasting bedoeld van díe veehouderij (de dominante veehouderij) welke de meeste
geur bij het geurgevoelige object veroorzaakt, hetzij omdat het een grote veehouderij betreft,
hetzij omdat de veehouderij dichtbij het geurgevoelige object is gelegen. Bijvoorbeeld: een
object wordt belast door veehouderij A (geurbelasting 10 ou/m3), veehouderij B (geurbelasting
14 ou/m3) en door veehouderij C (geurbelasting 8 ou/m3). De voorgrondbelasting is dan 14
ou/m3. De voorgrondbelasting is dus altijd het gevolg van één veehouderij. De veehouderij die
de voorgrondbelasting veroorzaakt, wordt ook meegenomen bij het berekenen
van de achtergrondbelasting.
Waarom is het nodig de voorgrondbelasting te berekenen? De voorgrondbelasting is immers
nooit hoger dan de achtergrondbelasting?
De voorgrondbelasting is uitsluitend relevant voor het bepalen van verwachte mate van hinder
bij de geurgevoelige objecten. De berekening is nodig, omdat uit onderzoek (PRA Odournet,
2001) is gebleken dat de geurhinder als gevolg van de geurbelasting van één veehouderij
anders is dan als gevolg van de totale geurbelasting van meerdere veehouderijen, de
achtergrondbelasting.
Bijvoorbeeld: indien één veehouderij een geurbelasting van 18 ou/m3 op een geurgevoelig
object veroorzaakt, leidt dat tot meer hinder dan indien drie veehouderijen gezamenlijk 18 ou/m3
veroorzaken. Daarom is het nodig om per situatie te onderzoeken welke de hoogste hinder
geeft, de achtergrondbelasting of de voorgrondbelasting.

Kun je eenvoudig voorspellen of de achtergrondbelasting of de voorgrondbelasting maatgevend
is?
Als vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting maatgevend is indien die tenminste de helft
bedraagt van de achtergrondbelasting. Dus als de achtergrondbelasting 20 ou/m3 bedraagt,
hoeft de voorgrondbelasting alleen te worden beschouwd als die 10 ou/m3 of meer bedraagt.
Op grond hiervan zijn twee situaties te onderscheiden:
1. Bedraagt de voorgrondbelasting minder dan de helft van de achtergrondbelasting, dan is
de achtergrondbelasting bepalend voor de hinder.
2. Als de voorgrondbelasting meer bedraagt dan de helft van de achtergrondbelasting, dan
zal de voorgrondbelasting altijd tot het hoogste geurhinderpercentage leiden.
Geurgehinderden
In de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij (bijlage 6 en 7) is een relatie gelegd
tussen geurbelasting (ou/m3) en de geurhinder (% gehinderde). In twee tabellen is dat
opgenomen voor enerzijds de achtergrondbelasting en anderzijds de voorgrondbelasting voor
zowel concentratiegebieden (zoals Horst aan de Maas) en niet-concentratiegebieden. In de
bepaling van geurhinder kunnen kengetallen gebruik worden van het RIVM en de GGD. In het
kader van de milieukwaliteit kan de volgende tabel gebruikt worden.
Milieukwaliteit Geurgehinderden [%]
Zeer goed < 5
Goed 5 – 10
Redelijk goed 10 – 15
Matig 15 – 20
Tamelijk slecht 20 – 25
Slecht 25 – 30
Zeer slecht 30 – 35
Extreem slecht 35 – 40

Bron: GGD richtlijn (oktober 2002)
Behalve het percentage geurgehinderden, is ook het absolute aantal geurgehinderden van
belang. Bescherming van de bebouwde kom heeft meer effect op het absolute aantal
gehinderden dan bescherming van het buitengebied. Bijvoorbeeld 25 % hinder in een gebied
van 10 inwoners betekent dat 2 à 3 mensen hinder ondervinden, terwijl 25 % hinder in een
gebied met 1.000 inwoners betekent dat 250 mensen hinder ondervinden.
Het advies is om niet af te wijken van de standaard geurnormen uit de Geurwet voor het hele
grondgebied van de gemeente. Dit geldt voor zowel ‘berekeningsdieren’ (c.q. OU-dieren) als de
vaste afstanddieren. De onderbouwing is samengevat in hoofdstuk 7 van de bijgevoegde
notitie. Daarnaast is het advies de begrenzing van bebouwde kom de begrenzing aan te
houden uit het contourenbeleid van het POL. De contouren op de werkkaarten zijn destijds
opgesteld om een scheiding aan te brengen tussen woondoeleinden en agrarisch gebied/
buitengebied. Een vertrekpunt van wat is bebouwde kom en wat is buiten de bebouwde kom
geeft helderheid voor bewoners en bedrijven. Uiteraard dient bij elke milieuvergunning
individueel dit nogmaals beoordeeld te worden. De vaststelling van de contouren is slechts het
(eerste) vertrekpunt. Ook zijn ‘inhammen’ in de contouren mogelijk, zoals langs de
Meterikseweg, die nadrukkelijk beoordeeld moeten worden tijdens vergunningprocedures. In
afstemming tussen de vakafdeling Vergunningen en het deelgebied GIS wordt gezorgd voor de
actualiteit van de contour als vertrekpunt in de geurbeoordeling. Hiervoor wordt een kaart
gemaakt die vervolgens vastgesteld wordt. Op basis van de definitie uit de Geurwet adviseren
wij ook de recreatieparken aan te houden als bebouwde kom.
Omdat de ontwikkelingen op het gebied van de intensieve veehouderijen elkaar snel kunnen
opvolgen adviseren wij de ontwikkelingen zo vaak als mogelijk doch uiterlijk om de twee jaar te
monitoren of de normering nog bijdraagt aan een leefbare geursituatie in de gemeente.

Geurgevoelig object
In de Geurwet staat een definitie opgenomen van een geurgevoelig object als toetsing bij de
milieuvergunningverlening en de ruimtelijke ordening (‘omgekeerde werking’). Deze definitie is
niet eenduidig te gebruiken in de uitvoeringspraktijk. Zodoende hebben de vakafdelingen
Vergunningen en RME een nadere uitwerking van deze definitie opgesteld om in de
uitvoeringspraktijk niet willekeurig objecten te definiëren. Uiteraard is deze uitwerking gevoelig
voor jurisprudentie. Wel geeft deze uitleg voor bedrijven en burgers op dit moment wel zicht op
het vertrekpunt van de gemeente bij de beoordeling van een geurgevoelig object. Alleen een
‘geurgevoelig object’ wordt overigens tegen overmatige geurhinder beschermd. In de wet staat:
Een geurgevoelig object is een 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 aldus 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 worden toegestaan.
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. Dit betekent ook dat een toiletgebouw of technische ruimte geen
geurgevoelig object is aangezien het niet geschikt is voor menselijk verblijf.
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 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.
Mede gezien de eerder genoemde vereiste beschermingswaardigheid zijn er aanwijzingen om
niet al te snel aan te nemen dat er sprake is van gebruik van een gebouw voor menselijk
verblijf. De letterlijke betekenis is immers ‘zich ergens ophouden’ of ‘ergens vertoeven’. Dit
vereist een langere tijdsspanne en een bewustzijnselement met betrekking tot het verblijven dat
in tegenstelling staat tot een kortstondige en willekeurige aanwezigheid. Om vervolgens te
bepalen of aan het vierde criterium is voldaan zijn de volgende deelcriteria van belang:
Er moet zijn voldaan aan een langdurige aanwezigheid van één of enkele personen
binnen het gebouw (Daarbij maakt het nogmaals niet uit of er één persoon langere tijd
aanwezig is of diverse personen kortere tijd). Wel is een woonfunctie een sterkere
indicatie dat er sprake is van permanent of daarmee vergelijkbaar gebruik dan een
kantoorfunctie.
Het gebruik moet vanwege de intensiteit, langdurigheid of kwetsbaarheid van de groep
ook beschermingswaardig zijn (Er moet zijn voldaan aan de relativiteitseis).
Bij een kantoorfunctie moeten er aantoonbaar gedurende een langere tijd (meerdere
mensen) aanwezig zijn.

Bedrijven zijn met name geurgevoelig (oude term is stankhindergevoelig) indien het
bedrijven betreft waar hoge concentraties van mensen werkzaam zijn vanwege de
arbeidsintensieve productiewijze en indien het betreft bedrijven met een hoge bezoekersintensiteit.
Bedrijfstypen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie moeten naar hun aard als
stankgevoelig worden aangemerkt.
In beginsel moet elk geval apart beoordeeld worden op grond van de verblijfsduur en de
intensiteit van het gebruik. Om te voorkomen dat deze beoordeling tot willekeur zal leiden en
om de uniformiteit te bevorderen bij vergunningverlening worden de onderstaande richtlijnen
meegegeven bij deze beoordeling. De verblijfsduur is per object wisselend. Uit jurisprudentie
blijkt dat de verblijfsduur gekoppeld wordt aan de openingstijden van een voorziening per
dag/week/jaar. Gelet op deze jurisprudentie en in het licht van de Geurwet voldoen gebouwen
vaak niet aan het criterium “permanent of daarmee vergelijkbaar gebruik”. Voorgesteld wordt de
onderstaande gebouwen als niet geurgevoelig te bestempelen:
Gebouwen van seizoensbedrijven met daadwerkelijke sluiting gedurende minimaal 3
maanden per jaar.
Gebouwen van bedrijven, die maximaal 4 dagen per week open zijn.
Gebouwen van bedrijven met openingstijden van minder dan 8 uren per dag.
Gebouwen waar gedurende de werktijden van minimaal 8 uur minder dan 5 personen,
inclusief vakantiekrachten, werkzaam zijn (= gelijktijdig aanwezig)
Gebouwen waar werkzaamheden worden verricht met een (overduidelijke)
aanwezigheid van een agrarische geur, zoals champignonteelt, glastuinbouw en
verwerking van agrarische producten.
Gebouwen op terreinen met dagrecreatieve functie waarbij getoetst wordt aan de
relativiteitseis (zie hiervoor).
Het advies is om de uitleg van een geurgevoelig object over te nemen. Concreet zijn dat de
bovenstaande genoemde gebouwen die als niet geurgevoelig worden bestempeld.
Huisvesting arbeidsmigranten
In de discussie over de beoordeling van een geurgevoelig object is ook gediscussieerd over het
verhogen van de normstelling van huisvestingslocaties van arbeidsmigranten. Op deze locaties
verblijven de “bewoners” namelijk veelal tijdelijk. Ook werken deze medewerkers in de
agrarische sector en kunnen op basis van het provinciale huisvestingsbeleid van buitenlandse
werknemers zelfs gehuisvest worden op de bedrijven zelf (lees een intensieve veehouderij).
De conclusie is echter dat het wijzigen van normstelling vooral onderbouwd wordt met een hoge
achtergrondconcentratie van geur. Dergelijke achtergrondconcentraties in bepaalde gebieden
hebben wij niet in Horst aan de Maas. Het argument van tijdelijk geldt ook voor toeristen, die de
gemeente bezoeken. De verblijfsobjecten (bijvoorbeeld een hotel) van deze toeristen zijn
overduidelijk een geurgevoelig object volgens de definitie uit de Geurwet. Daarnaast is een
leefbare verblijfsomgeving van de arbeidsmigranten, die de bedrijven ondersteunen met
arbeidskracht, ook een wenselijk uitgangspunt. Deze argumenten dragen bij aan het advies om
voor de huisvestingslocaties van arbeidsmigranten geen andere normstelling te hanteren dan
de standaardnormen uit de Geurwet. Dit past in het verlengde van de uitvoeringspraktijk dat in
een stiltegebied voor geluid ook geen hogere normstelling wordt gehanteerd voor één
lawaaimakende bedrijf.
Vervolg
De uitgangspunten van de geurbeoordeling staan in het document ‘Interpretatie quickscan
veehouderijen en beoordeling noodzaak geurbeleid gemeente Horst aan de Maas’ geschetst.
Het document wordt in eerste instantie (opiniërend) aangeboden aan de gemeenteraad. In deze
raadsvergadering heeft de gemeenteraad uiteraard nog de mogelijkheden haar mening te
ventileren en daar waar wenselijk de vormgegeven uitgangspunten aan te passen vanuit een
kaderstellende rol. Hierna kan worden toegewerkt naar een besluitvormende raadsvergadering.
Na vaststelling door de gemeenteraad kunnen de (gekozen) geurnormen worden gebruikt bij de
vergunninglening op de gebieden milieu en ruimtelijke ordening. Overigens worden bij de

huidige beoordelingen op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening op dit moment de
standaardnormen uit de Geurwet gehanteerd.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas

raadsbesluit
De raad van de gemeente Horst aan de Maas;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 september 2008, gemeenteblad 2008,
no. 94;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
besluit:
1. om niet af te wijken van de standaard geurnormen uit de Geurwet voor het hele
grondgebied van de gemeente;
2. als begrenzing van de bebouwde kom de begrenzing aan te houden uit het contourenbeleid
van het POL welke wordt verfijnd op een nader door het college vast te stellen kaart;
3. de ontwikkelingen zo vaak als mogelijk doch uiterlijk om de twee jaar te monitoren en te
bepalen of de normering nog bijdraagt aan een leefbare geursituatie in de gemeente;
4. met de uitleg over het geurgevoelig zijn van een gebouw in te stemmen en de volgende
gebouwen te bestempelen als niet geurgevoelig:
Gebouwen van seizoensbedrijven met daadwerkelijke sluiting gedurende minimaal 3
maanden per jaar.
Gebouwen van bedrijven, die maximaal 4 dagen per week open zijn.
Gebouwen van bedrijven met openingstijden van minder dan 8 uren per dag.
Gebouwen waar gedurende de werktijden van minimaal 8 uur minder dan 5 personen,
inclusief vakantiekrachten, werkzaam zijn (= gelijktijdig aanwezig)
Gebouwen waar werkzaamheden worden verricht met een (overduidelijke) aanwezigheid
van een agrarische geur, zoals champignonteelt, glastuinbouw en verwerking van
agrarische producten.
Gebouwen op terreinen met dagrecreatieve functie waarbij getoetst wordt aan de
relativiteitseis (zie hiervoor).
5. ook voor de huisvestingslocaties van arbeidsmigranten geen andere normstelling te
hanteren dan de standaardnormen uit de Geurwet.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 september 2008

