Ontwerp verordening geurhinder en veehouderij gemeente Etten-Leur

De raad van de gemeente Etten-Leur;
gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ….
gelet op het bepaalde in artikel 4, 6 en 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;
gelet op de door haar bij besluit van … vastgestelde Gebiedsvisie Wet geurhinder en
veehouderij Gemeente Etten-Leur, rapport Pouderoyen Compagnons, 11 december 2018;

Besluit:
Vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen
inzake de omgevingsvergunningen (activiteit milieu) voor veehouderijen, voor zover het
betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven;
de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Etten-Leur.

Artikel 1: Begripsbepaling
Voor de betekenis van de begrippen wordt verwezen naar de begripsomschrijvingen in de
Wet geurhinder en veehouderij.
Artikel 2: Aanwijzing gebieden
1

Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1 en lid 3 van de Wet geurhinder en veehouderij
wordt aangewezen het gehele grondgebied van de gemeente Etten-Leur.

2

Bij een beslissing betreffende een omgevingsvergunning (activiteit milieu) van een
veehouderij betrekt het bevoegde gezag de geurhinder vanwege tot veehouderijen
behorende dierenverblijven, voor de daartoe aangewezen gebieden, uitsluitend op de
wijze zoals aangegeven bij of krachtens artikel 3 van deze verordening.

3

Voor de gebiedsindeling zoals onderscheiden in artikel 3 van deze verordening wordt
gehanteerd de bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte ‘Gebiedsvisie Wet
geurhinder en veehouderij, gemeente Etten-Leur” met bijbehorende kaart
“gemeentelijke normstelling”

2
Artikel 3: Waarden voor de maximale geurbelasting op en afstanden tot een
geurgevoelig object
Binnen daartoe aangewezen gebieden die zijn aangeduid op de bij deze verordening
behorende kaart (gemeentelijke normstelling) worden de volgende waarden gehanteerd:
norm voor veehouderijen met een
geuremissiefactor

norm in 0u/m3
98 percentiel

afwijking t.o.v. vaste
wettelijke waarden ?

Bebouwde kom

2

Nee

Schoenmakershoek oost (incl.
westzijde Busschieterslaan)

5

Ja

Buitengebied

8

Nee

vaste afstanden voor dieren zonder geuremissiefactor

Bebouwde kom

100 meter

Nee

Buitengebied

50 meter

Nee

Artikel 4: Citeertitel
Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij
Etten-Leur”.
De raad van de gemeente Etten-Leur
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering
Van
De raad voornoemd.
De griffier,

De voorzitter,

drs. W.C.M. Voeten MBA

dr. M.W.M. de Vries

