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Inleiding 

Voor de locatie Berenschotweg 3b in Ruurlo bestaat het voornemen om de voormalige 

agrarische bedrijfsbebouwing te slopen en er 2 woningen voor terug te bouwen. Deze 

ontwikkeling past niet binnen de bestemming voor deze locatie. Er is daarom een 

planologische procedure nodig om dit mogelijk te maken. De gemeente Berkelland vraagt de 

Omgevingsdienst Achterhoek in dit verband om advies over onder meer het aspect geur 

agrarisch. Dat aspect komt in dit advies aan bod. 

Beoordelingskader 

Voor de beoordeling van geurhinder van veehouderijen gelden de volgende kaders: 

- Wet geurhinder en veehouderij; 

- Activiteitenbesluit milieubeheer; 

- Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Berkelland. 

 

Wet geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is van toepassing op vergunningplichtige 

veehouderijen. Het betreft alle bedrijven die niet volledig onder de werkingssfeer van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer vallen. 

 

De Wgv maakt onderscheid tussen: 

- diercategorieën waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld, zoals varkens en 

pluimvee: 

- dieraantallen zijn om te rekenen naar totale geuremissie; 

- geurbelasting is te bepalen door de geuremissie te berekenen in het rekenprogramma 

V-Stacks Vergunning of V-Stacks Gebied; 

- de berekende geurbelasting moet worden getoetst aan de geurnormen van 3 odour 

units per kubieke meter lucht (voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom) 

en 14 odour units per kubieke meter lucht (voor geurgevoelige objecten buiten de 

bebouwde kom); 

- diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, zoals melkrundvee en 

paarden: 

- hiervoor gelden vaste minimumafstanden (geen berekeningen mogelijk); 

- de minimaal in acht te nemen afstanden bedragen 100 meter voor geurgevoelige 

objecten in de bebouwde kom en 50 meter voor geurgevoelige objecten buiten de 

bebouwde kom. 

 

De minimumafstanden van 50 en 100 meter gelden ook voor geurgevoelige objecten die: 

- deel uitmaken van een andere veehouderij (of die op of na 19 maart 2000 geen deel meer 

uitmaken van een andere veehouderij); 

- op of na 19 maart 2000 in samenhang met beëindiging van de veehouderij zijn/worden 

gerealiseerd. 

 

  



 

 2 van 2 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

Agrarische bedrijven hebben geen vergunning nodig als al hun activiteiten onder de reikwijdte 

van het Activiteitenbesluit vallen. Daarnaast zijn er bedrijven die nog wel een 

omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor geurhinder is in het Activiteitenbesluit een 

soortgelijk beoordelingskader opgenomen als in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).  

 

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Berkelland 

De raad heeft bij besluit van 9 december 2008 de Verordening geurhinder en veehouderij 

gemeente Berkelland vastgesteld. Deze verordening is op 1 juli 2009 in werking getreden. 

Daarbij zijn de zeven kleine kernen (Beltrum, Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Noordijk, Rekken 

en Rietmolen) aangewezen als gedeelte van het gemeentelijk grondgebied waarvoor een 

andere geurnorm en minimaal aan te houden afstand van toepassing zijn: 6,0 odour units per 

kubieke meter lucht en 75 meter. 

Overwegingen 

Bij besluitvorming over ruimtelijke plannen gaat het erom voor geurhinder van veehouderijen 

de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Is ter plaatse van geurgevoelige objecten een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd? 

2. Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? 

 

Welke afstand voldoende is, vloeit op grond van de jurisprudentie over de omgekeerde 

werking voort uit de regelgeving voor geurhinder. In het algemeen is het zo, dat wanneer 

geurgevoelige objecten op voldoende afstand van veehouderijen zijn gepland, het woon- en 

leefklimaat als goed wordt aangemerkt en niemand onevenredig in zijn belangen wordt 

geschaad. 

 

In dit geval is sprake van woningbouw in samenhang met beëindiging van de veehouderij. In 

dat geval geldt enkel een minimaal aan te houden afstand tot een andere veehouderij. Deze 

afstand is 50 meter voor een woning buiten de bebouwde kom en 100 meter voor een woning 

binnen de bebouwde kom. Verdere berekeningen kunnen in dat geval achterwege blijven. Wel 

moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: 

- de woning is op of na 19 maart 2000 gebouwd; 

- de woning is gelegen op een kavel die op 19 maart 2000 in gebruik was als veehouderij; 

- de woning is gebouwd in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen 

van de veehouderij; 

- de woning is gebouwd in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel 

hebben uitgemaakt van de veehouderij. 

  

De nieuwe woningen op de locatie Berenschotweg 3b voldoen aan bovenstaande 

voorwaarden. Het is daarom in beginsel voldoende om te toetsen aan de voor deze situatie 

geldende minimumafstand van 50 meter. De beoogde woningen blijken aan deze afstand te 

voldoen. Hierbij is gemeten vanuit de grens van het agrarisch bouwblok van veehouderijen in 

de omgeving (uitgaande van het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 

2016”, omdat het bestemmingsplan “Buitengebied Ruurlo” de systematiek van flexibele 

bouwplekken kent, zodat niet kan worden gemeten vanaf de bouwblokgrens). 

 

Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die aanleiding geven tot een nadere 

beoordeling van de voor- en achtergrondbelasting. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van 

de beoogde woningen is niet in het geding. 

Conclusie / advies 

De door functieverandering te realiseren woningen liggen op voldoende afstand van 

omliggende veehouderijen. De voorgenomen ontwikkeling werkt niet belemmerend voor deze 

bedrijven. Ook het woon- en leefklimaat op de woningbouwlocatie zelf is hierbij niet in het 

geding. 


