Vragen en antwoorden behorende bij raadsvoorstel ontwerp geurbeleid 2015/13028
1.

Waarom is een aanpassing van het huidige geurbeleid nodig?

Het huidige beleid dateert van 2008. Op 21 februari 2008 heeft de gemeenteraad een geurgebiedsvisie
en geurverordening vastgesteld. In de geurgebiedsvisie uit 2008 is een evaluatie toegezegd. Inmiddels
hebben ook diverse ontwikkelingen plaatsgevonden. Het is tijd om dit beleid langs de huidige
inzichten te leggen.
2.

Wat is de belangrijkste conclusie van de geurevaluatie?

Het gemeentelijke geurbeleid is in 2015 geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de ontwikkeling van
veehouderijen met name in het LOG Odiliapeel heeft plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg gehad dat de
geursituatie in de kern van Odiliapeel is verslechterd bij circa 400 adressen. De geurbelasting in de
kern is in de huidige situatie hoog en daarmee ook de kans op geurhinder.
3.

Hoe wordt de volksgezondheid in het beleid meegenomen?

De volksgezondheid is een heel belangrijk item. De gezondheidsraad en de GGD zijn daarin de
belangrijkste raadgevende instanties. De GGD nam deel aan de klankbordgroep. De GGD heeft onlangs
een eigen onderzoek naar de correlatie tussen geurbelasting en hinder uitgevoerd. Vanwege de nieuwe
inzichten adviseert de GGD (conform de Gezondheidsraad) om het geurbeleid te heroverwegen en daar
waar mogelijk strengere geurnormen op te leggen.
4.

Wie zaten er in de klankbordgroep?

Bij het opstellen van de geurgebiedsvisie is een klankbordgroep van belanghebbende veehouders,
burgers en natuur- en milieuorganisaties betrokken. In de klankbordgroep waren vertegenwoordigd:


de sector (ZLTO) met 3 leden;



natuur- en milieuorganisaties (Stichting Mens, Dier en Peel) met 1 lid (i.p.v. de BMF);



de burgers met 3 leden (Gebiedsplatform Uden Buiten, dorpsraad Volkel en dorpsraad Odiliapeel);



de GGD met 1 lid.

Voorzitter van de klankbordgroep was de heer Meihuizen (teamleider Inrichting van de afdeling
Ruimte). Wethouder van Merwerode deed de inleiding van het eerste klankbordoverleg en schoof in het
laatste overleg aan om de bevindingen van de klankbordgroep op te halen.
5.

Wat is de rol van de klankbordgroep geweest?

Aan de leden is gevraagd zich een mening te vormen over het (toekomstige) geurbeleid van de
gemeente op grond van feiten en inzichten. De klankbordgroep had een adviserende rol. De
klankbordgroep is drie avonden bij elkaar geweest. De leden hebben bijgedragen aan de controle en
vaststelling van de uitgangspunten en hebben hun advies gegeven over de geurnormen.
6.

Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe voorgestelde normen?

Tabel voorstel geurnormen voorgrondbelasting
Gebied

huidige normen ouE/m3

nieuwe normen ouE/m3

bebouwde kom Uden en Volkel

3

3

bebouwde kom Odiliapeel

3

2

overgangsgebied

8

8

buitengebied

14

10

agrarisch ontwikkelingsgebied (LOG)

25

10

7.

Wat is het verschil tussen 2 en 3 ou norm in de kern van de Odiliapeel?

Rood – niet aanvaardbaar
Geel – afweegbaar
Groen – goed

Bij 2 ou norm een verbetering bij 94 adressen meer dan bij 3 ou norm. Bij 2 ou norm krijgen 5
bedrijven extra met 50%-regeling te maken ten opzichte van 3 ou norm.

8.

Hoe verhouden de voorgestelde normen zich tot de buurgemeenten?

plaats

Kern

kernrand

buitengebied

LOG

Uden oud

3 Uden

8

14

25

8

10

*

*

9

*

3 Volkel
3 Odiliapeel
Uden nieuw

3 Uden
3 Volkel
2 Odiliapeel

Landerd

1 Zeeland
2 Reek Schaijk

Bernheze

3 alle kernen

8

10

*

Cuijk

0,5

5

10

*

Boekel

3 alle kernen

7

10

10

Gemert-Bakel

2 kernen

5

14

10

1,5 Elsendorp Rips
Boxmeer

1 of 2

8

10

*

Sint Anthonis (bezig met

3 alle kernen

3 Landhorst Wanroij

14

*

*

12

14

8

14

*

actualisatie)

6 overige

Mill en Sint Hubert (nog

2 Mill

niet geactualiseerd)

3 overige

Veghel (nog niet

3 alle kernen

actualiseerd)

*Gebied niet als zodanig aanwezig of gedefinieerd.
9.

Waarom worden de kernen van Uden en Volkel niet op 2 ou gezet?

De gecumuleerde geurbelasting in deze kernen is al goed. Het is niet nodig om met een lagere
geurnorm te sturen op een verbetering. Het verlagen van de geurnorm naar 2 ou, zodat in alle kernen
dezelfde norm geldt, levert voor 3 bedrijven een extra belemmering op. Deze belemmering levert
echter geen relevante verbetering van het woon- en leefklimaat op.
10. Welke verschilpunten zijn er uit de klankbordgroep gekomen?
In de klankbordoverleggen zijn inhoudelijke standpunten en belangen over en weer uitgewisseld. De
reacties op de voorgestelde geurnormen zijn als volgt.

Normstelling kern Odiliapeel
De klankbordgroepleden dorpsraad Odiliapeel, Uden Buiten en de GGD kunnen zich vinden in de
geurnorm van 2 OuE/m3 in de kern van Odiliapeel. De dorpsraad Volkel heeft aangegeven dat zowel
het woon-en leef klimaat als de agrarische belangen belangrijk zijn. De Stichting mens, dier & peel
stuurt aan op een lagere geurnorm. De leden van de ZLTO hebben hun voorkeur voor de norm van 3
OuE/m3 uitgesproken.

Normstelling agrarisch ontwikkelingsgebied (LOG)
De leden van de ZLTO hebben hun voorkeur voor de norm van 14 in het LOG uitgesproken. Uden
Buiten heeft de voorkeur voor 10 ou omdat het LOG als zodanig niet meer bestaat. De GGD kan zich
vinden in de norm van 10 ou, de Stichting mens, dier & peel stuurt aan op een lagere norm. De
dorpsraden hebben zich niet expliciet uitgesproken hierover.

Gebiedsindeling
De ZLTO wil graag de begrenzing van het buitengebied gelijk laten aan de huidige geurverordening.

Vaste afstanden
De GGD, de dorpsraden en Uden Buiten kunnen zich vinden in het voorstel. De Stichting mens, dier &
peel stuurt aan op een strengere normering. De leden van de ZLTO vinden de voorgestelde vaste
afstanden voor melkveebedrijven te streng en verwijzen daarvoor naar de situatie in Landerd.
11. Wat is de afwijking van de vaste afstandsnormen met Landerd?
Landerd is soepeler bij 200 tot 300 dieren, gelijk tot 100 dieren en strenger bij alle andere situaties
12. Waarop is de gebiedsindeling gebaseerd?
De begrenzing van de kernen is gebaseerd op de bestemmingsplannen.
Vanwege de menging van functies zijn de volgende gebieden als overgangsgebied aangewezen:


gebied beperking veehouderij, zoals aangewezen in de Verordening ruimte 2014.



gebied integratie stad en land, bebouwingsconcentraties, zoekgebieden verstedelijking.



bedrijventerrein zonder bedrijfswoningen.

Het resterende gebied (gebied beperkingen veehouderij) is als buitengebied en agrarisch
ontwikkelingsgebied benoemd.
Op verzoek van de ZLTO is het gebied rond de Patersweg toegevoegd aan het overgangsgebied.
13. In welke mate wijkt de nieuwe gebiedsindeling af t.o.v. de bestaande?
De verschillen met de huidige gebieden (blauwe lijnen) en normen (blauwe getallen) zijn in
onderstaande figuur aangegeven. De nieuwe normgebieden zijn met kleur aangegeven. Het agrarisch
ontwikkelingsgebied is licht oranje, het nieuwe overgangsgebied is lichtgeel en het buitengebied is met
lichtbruin aangegeven. De kernen zijn roze en rood.

14. Waarom is een beleidsregel nodig?
Vanuit juridisch oogpunt is het noodzakelijk om de gemeenteraad het niveau van een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat vast te leggen. De gemeente Uden heeft op dit moment geen beleidsregel voor
de beoordeling van het woon- en leefklimaat ten aanzien van de achtergrondbelasting. Er moet
daardoor bij elke ruimtelijke ontwikkeling afzonderlijk een afweging worden gemaakt. Dit vormt een
juridisch afbreukrisico dat met een beleidsregel kan worden afgedekt. Het nieuwe geurbeleid voorziet
daarom in een beleidsregel voor de achtergrondbelasting.

