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*Z00D23DC7D2* 
 

 
Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. De verordening geurhinder en veehouderij landelijk gebied gemeente Stichtse Vecht vaststellen en in 

werking laten treden de dag na publicatie en de bestaande verordening lokaal geurbeleid landelijk 
gebied Loenen en de bestaande verordening lokaal geurbeleid landelijk gebied Breukelen 
tegelijkertijd intrekken. 

2. De nota beantwoording zienswijzen vaststellen. 
 
Samenvatting 
 
De Wet Geurhinder en Veehouderij maakt voor melkveehouderijbedrijven de afstand die zij tot 
geurgevoelige bestemmingen moeten aanhouden groter dan voorheen het geval was. Hierdoor kan een 
groot aantal veehouderijbedrijven niet meer uitbreiden. Dit is, gezien onder meer de visie behorende bij 
het bestemmingsplan Buitengebied Landelijk Gebied West Breukelen en bestemmingsplan Landelijk 
gebied Maarssen, niet gewenst. In de voormalige gemeenten Loenen en Breukelen was om die reden een 
geurverordening vastgesteld, waarmee het aantal knelpunten werd verminderd. Deze verordeningen zijn 
in december 2012 opnieuw vastgesteld, voor de periode van een jaar, om de verkregen ruimte te 
behouden. 
Om te komen tot een geurverordening voor de hele gemeente Stichtse Vecht, moet ook de omvang van 
de knelpunten in de voormalige gemeente Maarssen worden meegenomen. Hier is onderzoek naar 
gedaan, en op basis van dit onderzoek en de eerder uitgevoerde onderzoeken voor Breukelen en Loenen, 
wordt nu het beleid en de verordening aan u voorgelegd.  
Beleid en verordening zijn gedurende zes weken ter inzage gelegd. Er zijn in die periode twee zienswijzen 
ontvangen. Deze zienswijzen hebben geen invloed op de inhoud van de verordening. 
 
 
Bijlagen: 
1. Beleidsnotitie geur en veehouderij landelijk gebied Stichtse Vecht 
2. Nota beantwoording zienswijzen 
3. Knelpuntenanalyse Maarssen  
4. Kaart vaste afstanden rondom bouwblokken Maarssen 
5. Kaart werkelijke afstanden rondom bouwblokken Maarssen 
6. Knelpuntenanalyse Loenen 
7. Kaart vaste afstanden rondom bouwblokken Loenen 
8. Kaart werkelijke vaste afstanden Loenen 
9. Knelpuntenanalyse Breukelen 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Geurverordening landelijk gebied Stichtse Vecht 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
26 november 2013 
 
Werksessie 
5 november 2013 

 

Portefeuillehouder 
P. Ploeg 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Opsteller 
katrien.kouwenberg@stichtsevecht.nl 
 
 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
Z/12/15797-VB/13/03159 

Pagina 1 van 3 

mailto:katrien.kouwenberg@stichtsevecht.nl


Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

9. Kaart Vaste afstanden rondom bouwblokken Breukelen 
10. Kaart werkelijke vaste afstanden Breukelen  
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Doel: ruimte scheppen voor bedrijfsontwikkelingen van melkrundveehouderijen en paardenhouderijen en 
tevens voor ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij het landelijk gebied: 
• Het behouden en scheppen van ruimte voor agrarische bedrijven (melkrundveehouderijen en 

paardenhouderijen) en wonen. 
• Een toename van het aantal veehouderijen in het landelijk gebied die voldoen aan de afstanden van 

de Wet Geurhinder en Veehouderij  
• Behoud van monumenten en karakteristieke gebouwen door het toestaan van een lager 

beschermingsniveau tegen geurhinder voor deze gebouwen.  
 
Argumenten 
1. Met het beleid wordt een gezonde levensvatbare melkveehouderijsector in de gemeente Stichtse 

Vecht gestimuleerd.  
Door het beleid kunnen boerenbedrijven uitbreiden. Uitbreidingsmogelijkheden zijn van belang voor 
de toekomst van een melkveebedrijf. 

2. De verordening biedt ruimte voor woningbouw binnen de bebouwde kom. 
 Omdat de minimaal aan te houden afstand tussen geuremissiepunten en geurgevoelige objecten 

binnen de bebouwde kom wordt teruggebracht van 100 naar 50 meter (zowel voor bestaande als 
voor nieuwe situaties), kan er op locaties dichter dan 100 meter afstand van een agrarisch bedrijf 
woningbouw plaatsvinden, waar dat nu nog niet kan.  

3. Het beleid bevordert het gebruik van karakteristieke gebouwen en monumenten.  
 Door de aan te houden afstanden tussen geuremissiepunt van stallen en gevoelige bestemmingen te 

verkleinen, kunnen vaker geurgevoelige bestemmingen (wonen) worden gerealiseerd in monumenten 
en karakteristieke gebouwen in het buitengebied. Deze gebouwen zijn vaak duur in het onderhoud. 
Als er een waarde-verhogende (geurgevoelige) functie in deze panden mogelijk wordt gemaakt, is er 
meer kans op behoud van dit type panden.  

4. Uiteindelijk zal, voor de bedrijven buiten de bebouwde kom, ook met het beleid worden voldaan aan 
de wetgeving.  
Het beleid voorziet erin dat nieuwe stallen (incl. vervanging van bestaande stallen) wel op de wettelijk 
voorgeschreven afstand moeten worden gerealiseerd. Hierdoor zal op den duur op steeds meer 
locaties worden voldaan aan de wetgeving. 

5. Dit beleid is al vastgesteld voor de voormalige gemeenten Loenen en Breukelen.  
Dit beleid is grotendeels al bestaand, waarbij de wijziging zit in de uitbreiding met het grondgebied 
van de voormalige gemeente Maarssen en het samenvoegen van de geurverordeningen voor 
Loenen en Breukelen.  

6. Er zijn twee reacties ontvangen binnen de inzagetermijn. In de reacties wordt geen bezwaar gemaakt 
tegen de verordening, maar wordt ingegaan op specifieke bedrijfssituaties 
De reacties geven geen aanleiding om de verordening inhoudelijk te wijzigen. 

7. Naar aanleiding van de zienswijzen en een ambtelijke wijziging, is de knelpuntenanalyse     
aangepast. Ook is de naam van de verordening gewijzigd. 
De naam van de verordening is gewijzigd in “verordening geur en veehouderij landelijk gebied 
Stichtse Vecht”. De knelpuntenanalyse is aangepast aan de vastgestelde kaart “Gemeente Stichtse 
Vecht, bebouwde kom volgens de WRO”, die als bijlage bij de bouwverordening is vastgesteld. 

 
 
Kanttekeningen 
1. Niet alle boerderijen kunnen met dit beleid worden geholpen.  
 Er zijn bedrijven die ook met deze verordening niet kunnen uitbreiden. De wet biedt geen verdere 

mogelijkheden voor dit bedrijf, of voor de bedrijven op het grondgebied van de  voormalige 
gemeenten Loenen en Breukelen waarvoor de verordening al geen soelaas bood. 

2. Op een aantal percelen in de directe nabijheid van de bebouwde kom kan  door halvering van de 
wettelijke afstand meer geurhinder ontstaan voor omwonenden.  

 Zes boerderijen nabij de bebouwde kom kunnen met het geurbeleid toch uitbreiden, waar ze dat nu 
niet kunnen. Dat betekent dat de hoeveelheid geur in de bebouwde kom kan toenemen. Overigens 
gaat het hierbij ook om vier bedrijven aan de Looijdijk in Tienhoven; volgens de eerder vastgestelde 
kaart “bebouwde kom volgens de WRO” (bijlage bij de bouwverordening) is dit ook bebouwde kom. 
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Communicatie 
De ontwerp-verordening heeft zes weken ter inzage gelegen. Op de datum van de publicatie is op de 
gemeentepagina een aanvullend artikel verschenen waarin de aandacht werd gevestigd op het 
geurbeleid. Daarnaast zijn LTO en NMU per brief geïnformeerd over de ter inzage legging van de 
ontwerp-verordening, en zijn, conform art.9 Wgv de aangrenzende gemeenten per brief geïnformeerd en 
gevraagd om overleg.  
Er zijn twee reacties ontvangen op het geurbeleid. Deze reacties zijn beantwoord in de Zienswijzennota 
geurverordening Stichtse Vecht.  
 
Financiën en risico’s 
De verordening heeft geen directe financiële consequenties.  
De geurverordening biedt ruimte aan zowel agrariërs als aan burgers. Dat betekent ook dat meer overlast 
kan worden ervaren, en kan dus klachten en zienswijzenprocedures tot gevolg hebben. 
 
Vervolg 
Na vaststelling in de raad volgt publicatie van de verordening. De verordening treedt in werking op de dag 
na publicatie. 
 
 
1 oktober 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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