Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 10 juli 2014
Agendanummer:
Team: VT
Zaaknr. 837065
Onderwerp: Wijziging normstellingskaart geurverordening en geurbeleid 2013

Aan de raad
Inleiding
De gemeenteraad heeft op 6 februari 2014 Geurverordening en Geurbeleid 2013 vastgesteld en
heeft daarbij het amendement van de Dorpspartij aangenomen. Het amendement voegt de norm
van 14 oudeur units toe aan de geurverordening en het geurbeleid.
Beslispunten

1. De gewijzigde normstellingskaart behordende bij de Geurverordening en het
geurbeleid Gemert-Bakel 2013 vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Raad 10 juli 2014
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Raadscommissie Ruimte d.d. 19 juni 2014

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Geurverordening en geurbeleid Gemert-Bakel 2013 d.d. 6 februari 2014.

Beoogd effect
Aanpassing kaart behorende bij de geurverordening en het geurbeleid 2013 conform het
amendement van 6 februari 2014.

Duurzaamheid
--

Argumenten
1.1 Aanpassing normstellingskaart conform het bestemmingsplan 2006
In de raadsvergadering van 6 februari 2014 is het amendement van de Dorpspartij
behorende bij de Geurverordening en Geurbeleid Gemert-Bakel 2013 aangenomen. Het
amendement heeft de norm van 14 oudeur units toegevoegd aan het verwevingsgebied.
Dit verwevingsgebied heeft de begrenzing zoals deze is aangegeven in het
bestemmingsplan 2006. De wijzigingen zijn verwerkt in de normstellingskaart
"Gemeentelijke normstelling behorende bij Geurverordening en Geurbeleid 2013". Door de
verruiming van de norm ontstaat er voor zowel de veehouderij als voor andere ruimtelijke
ontwikkelingen meer ruimte.

Kanttekeningen
1.1 Het woon- en leefgebied krijgt deels te maken met een hogere geurbelasting
De verruiming van de normstelling gaat deels over het gebied wat in de structuurvisie
bedoeld is voor primair woon- en werkgebied. De kans bestaat dat er in de toekomst meer
geurgehinderden zullen ontstaan.

Vervallen “oude” regelgeving
Normstellingskaart behorende bij Geurverordening en Geurbeleid Gemert-Bakel 2013
vastgesteld op 6 februari 2014.

Uitvoering
Na vaststelling van de gewijzigde geurverordening en de beleidsregel Gemert-Bakel 2013
worden deze geïmplementeerd in het bestemmingsplan en vergunningsverleningstraject.

Bijlagen
Bijlage 1: Gewijzigde normstellingskaart behorende bij geurverordening en geurbeleid 2013
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