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GEMEENTE BOEKEL
Ontwerp verordening geurhinder en veehouderij De Elzen gemeente Boekel

Artikel 1 Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:


Veehouderij: een inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken,
mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren



Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.



Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met VStacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.



V-Stacks: Voor het berekenen van de geurbelasting wordt gebruik gemaakt van het
verspreidingsmodel V-Stacks, zoals aangeduid in de Regeling geurhinder en veehouderij.



Geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij, en na
inwerkingtreding van de Omgevingswet, zoals bedoeld in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving



Odour units (ouE/m3. P98): geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een
volume-eenheid lucht (ouE/m 3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003. Hierbij wordt voor
de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Hetgeen
betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98
procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.



De verordening geurhinder en veehouderij gemeente Boekel: de verordening zoals die in de
openbare vergadering van de raad van Boekel, gehouden op 13 december 2012, is
vastgesteld.

Artikel 2 Reikwijdte van deze verordening voor het gebied De Elzen
Het gebied waarop deze verordening op toeziet heeft enkel betrekking op het deelgebied De
Elzen, zoals dat is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig
gewaarmerkte kaart.
Deze verordening heeft geen betrekking op andere delen van het grondgebied van de
gemeente Boekel. Voor die delen blijft de verordening geurhinder en veehouderij gemeente
Boekel van kracht.
Artikel 3 Andere waarde voor de geurbelasting voor het deelgebied de Elzen
In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3 van de Verordening
geurhinder en veehouderij gemeente Boekel bedraagt de maximale waarde voor de
geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied De Elzen, als
bedoeld in artikel 2 van deze verordening: 5,0 odour units
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Artikel 4 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geurhinder en veehouderij De Elzen
gemeente Boekel.
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Bijlage
kaart behorende bij ontwerp Verordening geurhinder en veehouderij De Elzen gemeente
Boekel

