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Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam 
regeling 
 

Verordening geurhinder en veehouderij landelijk gebied gemeente 
Stichtse Vecht 

Citeertitel 
 

Verordening geurhinder 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp Milieu en ruimtelijke ordening 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Geen. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikel 6 lid 2 en artikel 6 lid 3 van de Wet geurhinder en veehouderij. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
N.v.t. 
 
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 
Datum van  
in werking 
treden 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum van  
uit werking 
treden 

Betreft Datum van  
ondertekening 
Bron van  
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

..-..-2011   Nieuwe  
regeling  

Vechtstroom  

 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Verordening geurhinder en veehouderij landelijk gebied gemeente Stichtse Vecht 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
26 november 2013 
 
Werksessie 
5 november 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/12/15797-VB/13/03159 
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Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening geurhinder en veehouderij landelijk gebied gemeente Stichtse Vecht 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
Gelet op: 
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013; 
- de bespreking in de werksessie van 5 november 2013; 
 
 
besluit 
 
 
vast te stellen de 
 
Verordening Geurhinder en veehouderij landelijk gebied gemeente Stichtse Vecht 
 
 
HOOFDSTUK 1 Inleiding 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. de wet : de Wet geurhinder en veehouderij; 
b. 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; 

c. dierenverblijf : een dierenverblijf zoals omschreven in de wet; 
d. 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; 

e. geurgevoelig object : een geurgevoelig object zoals omschreven in de wet; 
f. vaste afstandsdieren : dieren van diercategorieën waarvoor op grond van de 

wet geen geuremissiefactor is vastgesteld; 
g. cultuurhistorisch waardevol gebouw : een karakteristiek gebouw of een monument, dat als 

zondanig is aangewezen in het ter plekke geldende 
bestemmingsplan of voorkomt op de lijst 
geïnventariseerde objecten zoals vermeld in ‘Breukelen, 
geschiedenis en architectuur’ , onderdeel van de 
monumenten-inventarisatie provincie Utrecht (ISBN 978-
90-6720-443-9). 

h. monument : een monument of karakteristiek object of karakteristiek 
gebouw, dat als zondanig is aangewezen in het 
bestemmingsplan luidend op de datum van vaststelling 
van de verordening. 

 
Artikel 2 Grondslag 
Dit betreft een verordening op grond van artikel 6 lid 2 en artikel 6 lid 3 van de wet. 
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Artikel 3 Afwijkende afstand bij een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom 
De afstand, als bedoeld in artikel 4 lid 1 onderdeel a van de wet, tussen een veehouderij waar vaste 
afstandsdieren worden gehouden, en een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom bedraagt 
ten minste 50 meter. 
 
Artikel 4 Afwijkende afstand bij een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom 
1. De afstand, als bedoeld in artikel 4 lid 1 onderdeel b van de wet, tussen een veehouderij waar 

vaste afstandsdieren worden gehouden, en een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom 
bedraagt ten minste 25 meter.  

2. Artikel 4 lid 1 van deze verordening is alleen van toepassing op de afstand van bestaande 
dierenverblijven tot bestaande geurgevoelige objecten. 

3. Artikel 4 lid 1 van deze verordening is alleen van toepassing op geurgevoelige objecten die op 
het moment van inwerkingtreding van deze verordening als zodanig bestemd zijn.  

 
Artikel 5 Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen 
Indien het geurgevoelig object een cultuurhistorisch waardevol gebouw is, zijn artikel 4 lid 2 en 
artikel 4 lid 3 van deze verordening niet van toepassing. 
 
Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel  
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.  
2. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening geurhinder en veehouderij landelijk 

gebied gemeente Stichtse Vecht”. 
 
Artikel 7 Intrekken oude verordening 
De verordening lokaal geurbeleid landelijk gebied Loenen vastgesteld op 25 mei 2010 en de 
verordening lokaal geurbeleid landelijk gebied Breukelen, vastgesteld 28 september 2010, waarbij 
voor beiden continuering is vastgesteld op 18 december 2012, worden ingetrokken. 
 
 
26 november 2013 
 
Griffier Voorzitter 
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