Raadsbesluit
Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 1167-2016
Onderwerp: Vaststellen geurverordening verkleinen afstanden geur melkrundvee

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien de raadsbesluiten van 1 oktober 2015 en 10 december 2015
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2016;
gelet op artikel 6, lid 3 van de Wet geurhinder en veehouderij;

Besluit
Vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot de beslissing
inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het
betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierenverblijven:
de Verordening geurhinder en veehouderij verkleining afstanden melkrundvee.
Artikel 1: Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:
veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer
aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten,
houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.
Wet:

de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: Aanwijzing gebieden
Als gebied in artikel 6 van de Wet worden de volgende gebieden aangewezen:
A:

Invloedsgebied Schutsboom 7 te Milheeze
Het gebied dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als
zodanig bijgevoegde kaart.

B:

Invloedsgebied Elsendorpseweg 74 Elsendorp
Het gebied dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als
zodanig bijgevoegde kaart.

Artikel 3: Andere waarden voor de vaste afstand voor geur voor melkrundvee
1. In gebied A als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende
andere waarde:
Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet
bedraagt de vaste afstand van de melkveehouderij op Schutsboom 7 tot het
dichtstbijzijnde voor geur gevoelige object:
- buiten de bebouwde kom: 44 meter.

2. In gebied B als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende
andere waarde:
Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet
bedraagt de vaste afstand van de melkveehouderij op Elsendorpseweg 74 tot het
dichtstbijzijnde voor geur gevoelige object:
- buiten de bebouwde kom: 46 meter
- binnen de bebouwde kom: 74 meter
Artikel 4: Citeertitel
Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij
verkleining afstanden melkrundvee”.
Artikel 5: In werking treding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van deze
verordening.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 10 maart 2016.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening

Bijlage Kaart gebied A
De melkveehouderij aan Schutsboom 7 te Milheeze bevindt zich in het buitengebied van de
gemeente Gemert-Bakel. Het dichtst bij gelegen geurgevoelige object bevindt zich ook in het
buitengebied. De kortste afstand tussen stal en geurgevoelig object is 44,1 meter (gemeten
van gevel tot gevel, de buitengevels die het dichtst bij elkaar liggen).

Bijlage kaart gebied B
De melkveehouderij aan de Elsendorpseweg 74 bevindt zich in het buitengebied van de
gemeente Gemert-Bakel, nabij de woonkern Elsendorp. Het dichtste bij gelegen
geurgevoelige object bevindt zich in het buitengebied (Elsendorpseweg 70). De kortste
afstand tussen stal en geurgevoelig is 46,8 meter (gemeten van gevel tot gevel, de buiten
gevels die het dichtst bij elkaar liggen). Deze kortste afstand betreft een jongveestal, de
melkveestal ligt op grotere afstand. De melkveehouderij ligt buiten de woonkern Elsendorp.
De afstand tot het dichtste bij gelegen geurgevoelige object aan de rand van de woonkern
(Van Musschenbroekstraat 29) is 74,7 meter.

