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Inleiding 
 
Op 18 juni 2013  heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht de 
volgende ontwerp-besluiten genomen: 
de notitie Lokaal geurbeleid landelijk gebied, gemeente Stichtse Vecht; 
de verordening Lokaal geurbeleid veehouderijen landelijk gebied Stichtse Vecht. 
 
De ontwerpbesluiten hebben  in de periode van 12 juli 2013 tot en met 22 augustus 2013 ter inzage gelegen.  
 
Er zijn binnen deze termijn 2 reacties binnengekomen.  
Deze zienswijzennota geeft een overzicht van de binnengekomen zienswijzen. De zienswijzen zijn per indiener 
onderverdeeld. Voor iedere zienswijze is een samenvatting, beoordeling en conclusie opgenomen. 
 
 
Ingediende zienswijzen 
 
Naar aanleiding van de ontwerp-notitie Lokaal geurbeleid landelijk gebied, gemeente Stichtse Vecht en 
de ontwerp-verordening Lokaal geurbeleid veehouderijen landelijk gebied Stichtse Vecht zijn door de volgende 
personen zienswijzen ingediend: 

1. Dhr. J. van Kouterik, Herenweg 21, Maarssen 
2. Magor b.v. Gorinchem, namens dhr. J.A. Ammerlaan, Zogweteringlaan 2a, Maarssen 

 
De zienswijzen zijn binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend en zijn daarom ontvankelijk. Onderstaand 
zullen wij de zienswijzen per indiener samenvatten. Per zienswijzen hebben wij deze heroverwogen. De 
zienswijzen welke zijn ingediend zijn onderstaand cursief gedrukt. Daaronder staat de heroverweging ten 
aanzien van de ingediende zienswijze. 
 
 
Samenvatting  en beoordeling zienswijzen 
 
Zienswijzen J. van Kouterik 
Het veehouderijbedrijf van dhr. Van Kouterik, gevestigd aan Herenweg 21, is volgens de ontwerp-notitie geen 
knelpunt meer. Dhr.  van Kouterik ziet ook met de geurverordening nog een belemmering, omdat de afstanden 
tot zijn buren te kort zijn. Hij wil graag weten welke positie het bedrijf in het beleid heeft of krijgt. Ook verzoekt hij 
een hardheidsclausule op te nemen voor bedrijven zoals het zijne, waarbij sprake is van kleinschaligheid en geen 
geuroverlast bij buren. 
 
Beoordeling zienswijzen 
De knelpuntenanalyse is onjuist waar het het bedrijf van Dhr van Kouterik betreft. De afstanden van zijn bedrijf tot 
de buren is niet groot genoeg, ook niet als die afstanden in de geurverordening worden gehalveerd. Dhr. Van 
Kouterik is dus niet geholpen door deze verordening. Tegelijkertijd zal de verordening zal hem ook niet 
belemmeren. De geurverordening wijzigt minimale afstanden in het geval er een nieuwe situatie ontstaat. Zo lang 
er geen nieuwe situatie ontstaat (bijvoorbeeld een nieuwe stal of meer dieren), heeft de geurverordening geen 
invloed.  
Meer ruimte scheppen voor bedrijven als dat van dhr. Van Kouterik is niet mogelijk. In de verordening worden de 
afstanden tussen geurgevoelig object en geuremissiepunt al teruggebracht naar het wettelijk minimum (artikel 6 
lid 3 Wet geurhinder en veehouderij) 
 
De zienswijze heeft er toe geleid dat de verordening is aangepast. Voor de aanpassingen wordt verwezen naar 
pagina 3 van deze zienswijzennota. 
 
 
Zienswijzen Magor b.v. namens dhr. J.A. Ammerlaan 
In deze zienswijze uit de indiener zijn verbazing over het feit dat niet eerder aan hem is medegedeeld dat er een 
geurverordening op stapel stond. Zijn cliënt had dan mogelijk andere keuzes gemaakt in de inrichting van het 
bouwblok. De indiener vraagt zich af of situaties op het terrein als bestaand of nieuw worden beschouwd. De 
indiener geeft aan dat de geurverordening voor de agrarische sector een lovenswaardig initiatief is, maar wil 
graag in gesprek met de gemeente over bouwblok, procedures en leges. 
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Beoordeling zienswijzen 
De brief van Magor b.v. betreft grotendeels grieven niet gericht zijn op de geurverordening maar op andere 
besluitvormingstrajecten die deels nog lopen in bezwaar/beroep. Om die reden worden deze grieven niet 
meegenomen in deze beantwoording van zienswijzen.  
Voor wat betreft de geurverordening zelf, geldt als bestaande situatie voor een bestaand dierenverblijf “een 
dierenverblijf waarvoor ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening een bouwvergunning is verleend 
en is gebouwd en/of een dierenverblijf die ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening is gebouwd en 
als zodanig in gebruik is genomen”.  
Voor wat betreft de communicatie over het opstellen van de geurverordening is niet terug te halen of dit met de 
indiener is gecommuniceerd. Wel is duidelijk dat het opstellen van deze verordening van na de herindeling is. 
Eerder was er geen sprake van een geurverordening, en daarover kon dus ook niet worden gecommuniceerd. Of 
de geurverordening definitief wordt vastgesteld is een bevoegdheid van de raad. 
 
 
Ambtshalve aanpassing verordening en notitie 
 
Ambtshalve is geconstateerd dat per abuis bij het opstellen van de knelpuntenanalyse Maarssen uit is gegaan 
van de rode contouren in plaats van de kaart Stichtse Vecht bebouwde kom volgens de WRO (bijlage bij 
bouwverordening). De knelpuntenanalyse Maarssen is op dit punt aangepast. Omdat deze aanpassing geen 
invloed heeft op de verordening zelf, is het opnieuw ter inzage leggen van de verordening met de aangepaste 
knelpuntenanalyse daarom niet noodzakelijk. 
Aangezien de verordening bestaat uit een samenvoeging van de langer bestaande geurverordeningen van de 
voormalige gemeenten Loenen en Breukelen, uitgebreid met het grondgebied van Maarssen, is het niet 
opportuun geacht om een nieuwe knelpuntenanalyse op te stellen voor Loenen en Breukelen. Nut en noodzaak 
van de verordening voor dit gedeelte van de gemeente is al een aantal jaar eerder onderbouwd.  
 
Ook is geconstateerd dat de naam van de concept-verordening en de notitie  (verordening lokaal geurbeleid 
landelijk gebied Stichtse Vecht en notitie lokaal geurbeleid landelijk gebied Stichtse Vecht) verwarring opleveren, 
aangezien het onduidelijk is of er sprake is van een verordening of van beleid. De nieuwe namen zijn 
Verordening geurhinder en veehouderij landelijk gebied Stichtse Vecht en Notitie geurhinder en veehouderij 
landelijk gebied Stichtse Vecht  
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Wijzigingen n.a.v. zienswijzen en ambtshalve aanpassing 
 
Naar aanleiding van de zienswijzen en een ambtshalve aanpassing is de verordening (inclusief de toelichting 
daarvan) aangepast. Ook is de notitie aangepast. 
 
Onderstaand zullen eerst de wijzigingen van de verordening worden vermeld. Daarna worden de wijzigingen in 
de notitie vermeld. 
 
Wijziging verordening 
De titel van de verordening is gewijzigd naar: Verordening geurhinder en veehouderij landelijk gebied Stichtste 
Vecht.  
 
Wijzigingen notitie 
De knelpuntenanalyse is aangepast aan de hand van de kaart bebouwde kom volgens de WRO. Dit betekent dat 
er drie bedrijven meer op slot zitten. De notitie is hierop aangepast. 
Ook is de naam van de notitie gewijzigd naar: Notitie geurhinder en veehouderij landelijk gebied Stichtse Vecht. 
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