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Verordening geurhinder en veehouderij

De raad van de Gemeente Woudenberg,
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 januari 2022;
gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake
vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder
vanwege tot die veehouderijen behorende dierenverblijven:
Verordening geurhinder en veehouderij Woudenberg 2022
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:
- Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met Vstacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.
- Geurgevoelig object: een object zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en
veehouderij en na inwerkingtreding van de Omgevingswet, zoals bedoeld in het Besluit
Kwaliteit Leefomgeving.
- 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.
- Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.
Artikel 2. Aanwijzing gebieden
Als gebieden als bedoeld in artikel 6 van de wet worden aangewezen de volgende gebieden:
A. Invloedsgebied A: Hoevelaar noord
Het gebied dat een gedeelte van het nieuwbouwplan Hoevelaar omsluit en dat nader
aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.
B. Invloedsgebied B: Hoevelaar zuidoost
Het gebied dat een gedeelte van het nieuwbouwplan Hoevelaar omsluit en dat nader
aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.
C. Invloedsgebied c: Het Groene Woud
Het gebied dat een gedeelte van Het Groene Woud omsluit en dat nader aangegeven is op de
bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.
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Artikel 3. Bebouwde Kom
Als bebouwde kom zoals bedoeld in de Wet alsmede de bebouwingscontour geur zoals bedoeld in
het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Omgevingswet), wordt aangewezen het gebied zoals
aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.
Artikel 4. Andere waarden voor de geurbelasting of afstanden
In gebied A als omschreven in artikel 2 van deze verordening geldt de volgende andere waarde:
Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet
bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor
geur gevoelige objecten zich bevinden binnen het noordelijk gedeelte van het plangebied
voor Hoevelaar: 4 ouE/m3.
In gebied B als omschreven in artikel 2 van deze verordening geldt de volgende andere waarde:
Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet
bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor
geur gevoelige objecten zich bevinden binnen het zuidoostelijke gedeelte van het plangebied
voor Hoevelaar: 4 ouE/m3.
In gebied C als omschreven in artikel 2 van deze verordening geldt de volgende andere waarde.
Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet
bedraagt 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, ten minste 50 meter voor zover de voor geur gevoelige objecten
zich bevinden binnen het invloedsgebied Het Groene Woud.
Artikel 5. Intrekking oude regeling
De verordening geurhinder en veehouderij 2010 wordt ingetrokken.
Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.
2. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening geurhinder een veehouderij
Woudenberg 2022’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 februari 2022.
De voorzitter,
M. Jansen-van Harten

De griffier,
K. Wiesenekker
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