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In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de huidige situatie vergelijkbaar is met 
het vastgestelde geurbeleid van 2010. Daarentegen zijn er wel veranderingen; 
‘doorontwikkeling van agrarische bedrijven en nieuwe woningen in Hoevelaar’. De 
geurnorm voor de bebouwde omgeving is 3. Voor 3 gebieden wordt een 
uitzondering voorgesteld op de normen. Als argument wordt aangevoerd dat de 
gevestigde bedrijven niet beperkt worden in de huidige bedrijfsvoering en dat 
(indien gewenst) woningbouw mogelijk wordt zonder de bedrijven te beperken.
Vragen:
Zowel voor de noordzijde als voor de zuidoost zijde van Hoevelaar wordt een norm 
4 voorgesteld (meer geuroverlast). Aan de noordzijde zou er geen verandering zijn 
t.o.v. 2010, aan de zuidoostzijde is extra bebouwing gekomen. Echter op welke 
wijze wordt rekening gehouden met de overlast die dit betekent voor de bewoners 
gezien de norm van 3 voor de bebouwde omgeving?
-
- 
- 

Voor de woonkwaliteit is het verschil tussen 3 en 4 odeur beperkt. Voor woningen in 
het buitengebied geldt 14 odeur als uitgangspunt voor een goed woon- en leefklimaat. 
Een gemeente kan op basis van een visie besluiten om voor de bebouwde kom de 
basisnorm van 3 odeur op te rekken tot 14 odeur en voor het buitengebied van 14 tot 
35 odeur. De wet Geurhinder en veehouderij houdt er daarbij rekening mee dat in 
concentratiegebieden van veehouderij, zoals de Gelderse Vallei sprake is van meer 
geur dan in stedelijke gebieden, maar ook in stedelijke gebied is ontheffing tot 8 
odeur mogelijk. Wij kunnen dan ook concluderen dan 4 odeur een zeer beperkte 
verhoging is, die zeker in een agrarische gemeente passend is. 

Voor de realisatie van de woningen aan de zuidkant van Hoevelaar is de feitelijke 
geursituatie beoordeeld en op basis daarvan is het bestemmingsplan tot stand 
gekomen.

Ook wordt gesteld dat het ‘leefklimaat acceptabel is’. Welke criteria worden 
hiervoor gehanteerd, temeer daar de geurnorm 3 is en geen 4. En in hoever wordt 
de  uitstoot van fijnstof hierin  meegenomen met de daarbij horende schade voor 
de gezondheid? 

Deze verordening betreft uitsluitend de geurnorm en niet fijnstof. Vanuit de wetgeving 
bestaan de mogelijkheid voor de gemeente om af te wijken van de basis grens van 3 
odeur voor de bebouwde kom. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat het in een 
agrarische gemeente meer dan bij een strikt stedelijke gemeente te verwachten is dat 
geur die samenhangt met veehouderijen te ruiken is. 

Wat wordt bedoeld met de passage dat woningbouw ‘indien gewenst’ mogelijk 
blijft? Hoe verhoudt dit zich tot de fases 2 en 3 van Hoevelaar?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er binnen fase 2 en 3 al woningen gebouwd 
zullen worden zolang het bedrijf in werking is. De opname van het 4 odeur gebied 
maakt het mogelijk om het bedrijf inwerking te laten en gelijktijdig woningen te 
realiseren. Wat anders misschien niet zou kunnen omdat aan de 3 odeur en de vaste 
afstand niet voldaan kan worden. Dus een oplossing voor het bedrijf, zonder risico op 
vertraging van de woningbouw met een geursituatie die zeker acceptabel is. 

Bij de manege in het Groene Woud wordt de afstandsnorm verlaagd naar 100 m. 
Hoeveel was dit voorheen? En welke criteria zijn gehanteerd voor deze afstand?

Zie de besluitvorming over de geurverordening 2010. In de loop van de jaren is de 
vaste geur afstand rond paarden verschoven van 25 meter, naar 50 meter en daarna 
100 meter. Waarbij buiten de bebouwde kom 50 meter het uitgangspunt is en binnen 
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de bebouwde kom 100 meter. Bij de ontwikkeling van Het Groene Woud was 
uitgegaan van voldoende afstand meer dan 50 meter en dat werd toen wettelijk 100 
meter. In verband met het wettelijke kader voor de vaste afstand is de afwijking 
nodig. In de praktijk (zie kaart bij geurverordening 2022) nu nog maar een smalle 
zone waar dit van toepassing is. Vrijwel de gehele wijk is gebouwd op voldoende 
afstand met 100 meer van de manage en alle woningen liggen om meer dan 50 meter 
(de afstand die in het buitengebied zou gelden). 


