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Aanleiding en uitgangspunten geurberekening 

Mede naar aanleiding van zienswijzen is een aantal bestaande bedrijfsmatige activiteiten op percelen langs de 

Korte Muiderweg (alsnog) opgenomen in het bestemmingsplan. Op het perceel Korte Muiderweg 57b is sprake 

van vergunde agrarische activiteiten. Het betreft het houden van 20 (vlees)runderen gericht op inseminatie. 

Door middel van een specifieke berekening met het programma V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 is de bij deze 

activiteit behorende geurcontour bepaald.   

 

Toetsingskader 

Wet geurhinder en veehouderij en de bijbehorende Regeling geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) bevat het beoordelingskader voor geurhinder van veehouderijen die 

vergunningplichtig zijn op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet milieubeheer 

(Wm). Het beoordelingskader is als volgt: 

 voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld in de Regeling geurhinder en 

veehouderij (Rgv) geldt een maximale geurbelasting op een geurgevoelig object; 

 voor andere diercategorieën geldt een minimale afstand voor veehouderijen ten opzichte van 

geurgevoelige objecten. 

 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen concentratiegebieden (conform Reconstructiewet) en niet-

concentratiegebieden en tussen situaties binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. De wet 

beschrijft in artikel 3 de maximale norm voor geurbelasting van een veehouderij ten opzichte van een gevoelig 

object (zoals een woning) in vier situaties, deze zijn weergegeven in de volgende tabel. 

 

Geurnormen Wet geurhinder en veehouderij 

  binnen bebouwde kom   buiten bebouwde kom   

concentratiegebieden   3,0 (in ou/m3)   14,0 (in ou/m3)   

niet-concentratiegebieden   2,0 (in ou/m3)   8,0 (in ou/m3)   

 

Voor veehouderijen met diercategorieën waarvoor geen emissiefactor is vastgesteld geldt op grond van artikel 

4 van de wet een minimumafstand ten opzichte van een geurgevoelig object. Binnen de bebouwde kom is deze 

minimumafstand 100 meter en daarbuiten 50 meter. Voor geurgevoelige objecten die onderdeel uitmaken van 

een andere veehouderij gelden niet de maximale geurbelastingen, maar gelden ook deze minimumafstanden. 
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Verder moet op grond van artikel 5 van de Wgv een minimale afstand tussen de gevel van een geurgevoelig 

object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden. Deze afstand bedraagt ten minste 50 m voor 

objecten binnen de bebouwde kom en ten minste 25 m voor objecten buiten de bebouwde kom. 

 

Onderzoeksresultaat en conclusie 

De Bloemendalerpolder wordt een gebied binnen de bebouwde kom en ligt niet in een concentratiegebied, 

waardoor de geurnorm 2 ouE/m3 bedraagt. Uit de figuur behorende bij de berekening blijkt dat de contour van 

2 ouE/m3 (rode contour) beperkt is en nauwelijks over toekomstige geurgevoelige objecten valt. Wel dient de 

berekende geurcontour vastgelegd te worden op de verbeelding van het bestemmingsplan door middel van 

een gebiedsaanduiding. Binnen deze contour worden geen (nieuwe)woonruimtes mogelijk gemaakt, waardoor 

sprake is van goed ruimtelijke ordening. Daarnaast wordt het bedrijf niet gehinderd in de bedrijfsvoering. 

 

 

 

 

 

 



Gegenereerd op: 10-28-2015 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Korte Muiderweg 

Gemaakt op: 10-28-2015  12:15:01 

Rekentijd :  0:02:52 

Naam van het gebied: Bloemendalerpolder 

 

Berekende ruwheid: 0,17 m 

Meteo station: Schiphol 

Rekenuren: 10 % 

Bronbestand: Bloemendalerpolder\Bronbestand Korte Muiderweg 57b.dat 

Receptorbestand: Bloemendalerpolder\GGO Kortae Muiderweg.dat 

Resultaten weggeschreven in: milieu-vstacks 

bestanden\Bloemendalerpolder 

Rasterpunt linksonder x: 131687 m 

Rasterpunt linksonder y: 480694 m 

Gebied lengte  (x): 1000 m , Aantal gridpunten: 50  

Gebied breedte (y): 1000 m , Aantal gridpunten: 50  
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