Beantwoording vragen GBW-fractie over agendapunt 10. Verordening geurhinder en veehouderij...
Raadscommissievergadering van: 08-02-2022

Vraag

Antwoord

Raadsvoorstel: De stoppende agrariër in Hoevelaar krijgt een ruimere en hogere
geurnorm (4ou). Heeft deze agrariër nog uitbreidingsmogelijkheden qua
geurbelasting ? Is, voorzover al niet afgesproken, te verwachten dat deze agrariër
daadwerkelijk stopt ?

In het kader van het project Hoevelaar bent u eerder geïnformeerd over de
gefaseerde aankoop van de gronden van de betreffende agrariër.

Maatschappelijke participatie: is niet van invloed bij verordeningen. Voor ons als
raadslid wel degelijk relevant. In dat verband de vraag in welke gebieden van de
bebouwde kom klachten over stankoverlast bekend zijn bij de gemeente. Zo
mogelijk met aanduiding van de veroorzaker.
1.

GO-rapport, bijlage 1 (te vinden bij ingekomen stukken commissie van 3 maart
2021):

Aan de zuidzijde en noordzijde wordt op enkele plaatsen door agrarische bedrijven
de norm van 3 ou in de bebouwde kom overschreden (3-7ou). Kunnen deze
bedrijven nog uitbreiden v.w.b. geur-norm ?
Bijlage 01a. 22-0111 Kaart geurverordening, mist op de kaart de naam, datum en
schaal. Bovendien is in de detailkaarten de topografische ondergrond niet
opgenomen. Daardoor zijn deze kaartjes geen verduidelijking. Hoewel we weten
dat deze kaart straks met name digitaal gebruikt gaat worden, stellen wij toch prijs
op het opnemen van deze informatie op de kaart

De indeling van de odeurs maakt niet dat er nooit sprake zal zijn van het ruiken van
bedrijven, daarbij is het verschil tussen 3 en 14 odeur (bebouwde kom en erbuiten
aanzienlijk). Wij hebben geen klachten over bepaalde bedrijven ontvangen.
De meeste bedrijven hebben al lang te maken met de regels gericht op de bebouwde
kom (2007). Nieuw is de verandering van Hoevelaar (was buitengebied dus 14 odeur)
en gebied rond de Laagerfseweg (was lintbebouwing op basis van de wet). Over de
laatste hebben wij nog een vraag open staan bij de RUD (Zie antwoord bij CDA).
Bij alle bedrijven kunt u concluderen dat deze bedrijven beperkt zijn in de
uitbreidingsmogelijkheden (en dat al lang zijn) tenzij de bedrijven met technische
maatregelen de geur emissie verder kunnen terugbrengen.

Wij zullen deze gegevens toevoegen bij de kaart, u ontvangt deze voor de
raadsvergadering.

