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1. INLEIDING

Aan de rand van de bebouwde kom van Bathmen (gemeente Deventer), aan de Deventer-
weg, ligt het plangebied voor de nieuwe woonbuurt Bathmense Enk III. Nabij het plangebied
ligt een veehouderij.

Aangezien het plan de realisatie van zogenaamde geurgevoelige verblijven omvat en zich in
de directe omgeving van het plangebied een veehouderij bevindt, is inzicht in de geursituatie
nodig. Het doel van het onderzoek is na te gaan of er wordt voldaan aan de toetsingswaarden
voor ruimtelijke ontwikkelingen.

2. UITGANGSPUNTEN

Het onderzoek is gebaseerd op de volgende informatiebronnen:
· informatie van de gemeente Deventer ten aanzien van de vigerende vergunningsituatie

van de veehouderij aan de Deventerweg 52a in Bathmen (zie bijlage 2);
· het vigerende bestemmingsplan wat betreft de bouwvlakken van de te beoordelen vee-

houderij (ruimtelijkeplannen.nl);
· Plankaart Bathmensen Enk III, d.d. 15 mei 2018 (ontvangen 11 juli 2018) (zie bijlage 1);
· Brief milieucontrole Deventerweg 52A, d.d. 6 december 2011 (ontvangen 3 september 2018,

zie bijlage 3).

3. METHODIEK

Tijdens het onderzoek is de “milieuruimte” voor de maatgevende veehouderij bepaald volgens
het principe van de omgekeerde werking. Vervolgens is de geurhindersituatie, voor zover
aanwezig, geïnterpreteerd ter plaatse van het plangebied.

Daarbij is gewerkt volgens de:
· Wet geurhinder en veehouderij (Wgv);
· Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv);
· Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij.

De uitkomsten zijn getoetst aan de standaardnormen uit het Activiteitenbesluit (artikel 3.115)/
Wet geurhinder veehouderij. Voor een zorgvuldige besluitvorming is het nodig de te verwach-
ten geurhinder te evalueren. Het is aan de gemeente(raad) te beoordelen of de geurhinder
in het plangebied acceptabel is.

4. TOETINSGSKADER

4.1 Algemeen

De gemeente Deventer heeft ten tijde van het onderzoek geen gemeentelijke geurverorde-
ning vastgesteld.  Om die reden is de algemene wettelijke normstelling van toepassing.

De gemeente Deventer ligt in een concentratiegebied; het plangebied komt binnen de be-
bouwde kom te liggen. De maximale geurnormen op een geurgevoelig object, vanuit een
dierverblijf waarin dieren met geuremissiefactor (vleesvarkens, legkippen en/of schapen) aan-
wezig zijn, bedraagt in dit geval 3 ouE/m3.
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Voor de dierverblijven waarin zogenaamde afstandsdieren (melk- en kalfkoeien, zoogkoeien,
vrouwelijk jongvee, pelsdieren en paarden) aanwezig zijn, bedraagt de minimumafstand tot
de buitenzijde van een gevoelig object in dit geval 100 meter.

Daarnaast gelden gevel-tot-gevelafstanden, die voortkomen uit artikel 5 van de Wet geurhin-
der en veehouderij. Deze gevel-tot-gevelafstand geldt voor alle diercategorieën (met en zon-
der geuremissiefactor). Van de gevel-tot-gevelafstand kan niet worden afgeweken, ongeacht
de geurbelasting en/of de daarmee samenhangende geurhinder. De afstand dient ten minste
50 meter te bedragen wanneer de geurgevoelige objecten (woningen) binnen de bebouwde
kom zijn gelegen. Dat laatste is in dit onderzoek het geval.

4.2 Ruimtelijke ontwikkeling

De Wet geurhinder en veehouderij beschermt mensen tegen overmatige geurhinder vanwege
dierverblijven. Omgekeerd is het niet toegestaan dat mensen zichzelf blootstellen aan over-
matige hinder.  De beoordeling van het woon- en verblijfklimaat wordt onder andere geba-
seerd op de voorgrondbelasting. De voorgrondbelasting is de geurbelasting als gevolg van de
maatgevende veehouderij in de omgeving van een geurgevoelig object.

In dit geval is het agrarisch bedrijf aan de Deventerweg 52A relevant vanwege geur. Uit de
vigerende vergunning, d.d. 14 december 1994, blijkt dat er voor het bedrijf 40 kalf- en zoog-
koeien vergund zijn (zie bijlage 2). Voor kalf- en zoogkoeien zijn geen emissiefactoren beschik-
baar, dus kan volstaan worden met het toetsen aan de afstandseis.

5. BEOORDELING RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

5.1 Inleiding

Als er sprake is van nieuwbouwplannen en/of herbestemming van een perceel in de omgeving
van een veehouderij moet onderzocht worden of dit gerealiseerd kan worden. Dit opdat een
goed woon- en verblijfklimaat wordt gerealiseerd zonder dat de rechten van de veehouder in
kwestie worden aangetast.

De belangenafweging voor de veehouder wordt gebaseerd op vaste afstanden voor dieren
zonder geuremissiefactor uit de Regeling geurhinder en veehouderij. Als blijkt dat gebouwd
wordt binnen de vastgestelde afstand, dan is in het algemeen sprake van inbreuk op het ver-
gunde recht.

5.2 Belang veehouder

Er wordt recht gedaan aan het belang van een veehouder door bij de beoordeling uit te gaan
van de grens van het bouwvlak, zie afbeelding 2. Het staat de veehouder in principe vrij om
binnen het bouwvlak stallen te verplaatsen c.q. vervangende nieuwbouw te plegen. Daarbij
moet wel rekening worden gehouden met bestaande omliggende woningen. Aan de zuid-
zijde van het bouwvlak bevindt zich een woning, Deventerweg 52. Door de aanwezigheid van
deze woning, wordt de ontwikkelruimte van de veehouder in de huidige situatie beperkt. Om-
dat deze woning buiten de bebouwde kom gelegen is, geldt een afstandseis van 50 meter,
gemeten vanaf de buitengevel van de woning. Op afbeelding 3 is te zien welk deel van het
bouwvlak daardoor wettelijk niet kan worden bebouwd. Het voor de beoordeling aan te hou-
den bouwvlak is in afbeelding 3 rood gearceerd.
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Afbeelding 2:  Grens bouwvlak Deventerweg 52a

Afbeelding 3:  Ontwikkelruimte bouwvlak Deventerweg 52A
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Afstandseis gevel dierenverblijven veehouderij tot gevel woningen (50m)

Gekeken is naar de verplicht aan te houden gevel-tot-gevel afstand van 50 meter, gemeten
vanaf de zuidgevel van de huidige dierenverblijven van de veehouderij tot aan de gevels van
de nieuw te bouwen woningen. De cirkel voor deze afstand vanaf het meetpunt bij de vee-
houderij is weergegeven in afbeelding 4.

Afbeelding 4:  Te hanteren gevel-tot-gevelafstand, gemeten vanaf meetpunt veehouderij

Uit afbeelding 4 blijkt dat alle geprojecteerde woningen buiten de rode cirkel liggen en daar-
mee voldoen aan de gevel-tot-gevel afstandseis van 50 meter.

5.3 Geurgevoelige objecten

De woningen die binnen de invloedsfeer (100 meter) van de ontwikkelruimte van het bouwvlak
van de Deventerweg 52A zijn gelegen, zijn genummerd weergegeven in afbeelding 5. De ove-
rige woningen liggen op een grotere afstand, zodat voor die woningen per definitie geldt dat
er geen of een aanvaardbare geurhinder bij die woningen is te verwachten.

Meetpunt
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Afbeelding 5:  Woningen gelegen binnen de ontwikkelruimte Deventerweg 52A

5.4 Geurbelasting

Afstandseis bouwvlak veehouderij tot gevel woningen (100m)

Voor de genummerde woningen zijn de exacte afstanden vanaf het bouwvlak van de vee-
houderij tot aan de gevel van de nieuw te bouwen woningen berekend, zie tabel 1. De dikge-
drukte getallen geven aan bij welke woningen aan de te hanteren afstand van 100 meter
wordt voldaan.

Tabel 1: Afstand woningen tot veehouderij (bouwvlak)
Woningen Afstand tot veehouderij
1 54 m
2 50 m
3 52 m
4 57 m
5 59 m
6 64 m
7 66 m
8 71 m
9 73 m
10 77 m
11 83 m
12 78 m
13 84 m
14 81 m

Veehouderij
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15 87 m
16 84 m
17 90 m
18 105 m
19 104 m
20 102 m
21 101 m
22 100 m
23 98 m
24 98 m
25 99 m
26 101 m
27 103 m
28 108 m

Uit tabel 1 blijkt dat de woningen 1 t/m 17 en 23 t/m 25 niet aan de vastgestelde afstandseis
van 100 meter voldoen. De overige woningen (niet genummerd in afbeelding 5) voldoen aan
de afstandseis (bevinden zich op meer dan 100 meter afstand vanaf de ontwikkelruimte ge-
zien).

5.5 Interpretatie

Woning Deventerweg 52

Deze woning ligt het dichtst bij het agrarisch bedrijf en is maatgevend voor de mogelijkheden
binnen het bouwblok. Voor de bestaande stallen is deze woning minder van belang, aange-
zien er sprake is van een bestaande situatie. Verder geldt dat deze woning in het kader van
het plan niet relevant is, omdat de geursituatie ter plekke niet beoordeeld hoeft te worden en
de bestaande geurbelasting en het percentage geurgehinderden evenmin. Bovendien geldt
dat er formeel geen geurbelasting vastgesteld kan worden.

Indien deze woning bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom komt te liggen, verandert er (vrij-
wel) niets aan het beoordelingskader. De richtafstand van de woning tot de veehouderij wordt
weliswaar gewijzigd van 100 naar 50 meter, maar het blijft een bestaande situatie die al eerder
is geformaliseerd.

Belang veehouderij

Aangezien binnen het plangebied niet wordt voldaan aan de vastgestelde afstandseis van
100 meter, gemeten vanaf de dichtsbijgelegen positie op de bouwvlakgrens, kan de veehou-
derij in haar toekomstige ontwikkelmogelijkheden worden belemmerd als gevolg van het plan.
De veehouder kan in dat geval immers niet het gehele bouwvlak meer bebouwen.

In de huidige situatie is dat echter ook al niet mogelijk. Naast de woning Deventerweg 52 komt
dat doordat, westelijk binnen het bouwvlak, een bed & breakfast (B&B) is gevestigd. Reëel
gesproken is de kans dat op deze plek uitbreiding plaats gaat vindt klein. Daarnaast heeft de
veehouder binnen het bouwvlak voldoende mogelijkheden om, indien nodig, in noordelijke
en/of oostelijke richting uit te breiden.

Als rekening wordt gehouden met de B&B zal de afstand van de grens, waar daadwerkelijk
nieuwe dierverblijven mogelijk zijn, tot het plangebied met circa 10 meter toenemen.
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Nieuwbouwwoningen 17  en  23  t/m 25  zullen  daardoor  net  buiten  de toets  afstand van 100
meter komen te liggen. Voor nieuwbouwwoningen 1 t/m 16 geldt dan nog steeds dat niet aan
deze afstand eis wordt voldaan.

Ontwikkeling geurnormering

Momenteel zijn er in de Wet geurhinder en veehouderij voor rundvee geen emissiefactoren
opgenomen, maar gelden er vaste afstanden voor de beoordeling van de geursituatie.  De
Wet geurhinder en veehouderij met de daarin opgenomen normstelling is primair bedoeld voor
agrarische vergunningverlening. Het gaat in dit onderzoek om de zogenoemde ‘omgekeerde
werking’ ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing. Omdat de vaste afstanden
voor rundvee al enkele tijd onder vuur liggen, wordt voor de normstelling van geur onder de
Omgevingswet momenteel nagedacht over een andere benadering. Deze benadering gaat
uit van staffel in afstand afhankelijke van de omvang van het bedrijf. Wel zal het onderscheid
tussen binnen en buiten de bebouwde kom van kracht blijven.

Ondanks dat het voorgaande nog niet in wetgeving is omgezet, valt gezien de beperkte vee-
stapel die vergund is te verwachten dat de geurbelasting vanuit de dierverblijven op het plan-
gebied beperkt zal zijn. Via verspreidingsberekeningen kan dat eventueel nader onderbouwd
worden. Via deze werkwijze kan ook inzicht worden gegeven in de te verwachten geurbelas-
ting, rekening houdend met de windrichting (heersende windrichting is overwegend van het
plangebied vandaan),  en  de als  gevolg  daarvan te  verwachten geurhinder  waarbij  wordt
uitgegaan van hedonische gegevens en een algemeen bruikbare afwegingssystematiek.

Maatregelen

Om de bouw van de woningen op de voorgenomen posities mogelijk te maken, zonder dat
er onaanvaardbare geurhinder optreedt voor de mensen die in het plangebied gaan verblij-
ven, of voor een belemmering voor de veehouder in kwestie te veroorzaken, zijn maatregelen
nodig. Een juridische maatregel is onder andere een geurverordening vast te stellen die uit-
gaat van een afstandseis van 50 meter in plaats van de standaard 100 meter. In paragraaf 5.2
is gebleken dat alle nieuw te bouwen woningen op meer dan 50 meter afstand liggen van het
maatgevende meetpunt van de veehouderij.

Om af te wijken van de afstandseis van 100 meter biedt de Wet geurhinder en veehouderij
gemeenten de mogelijkheid om een geurverordening vast te stellen. Hierdoor kan de afstand
eis van het bouwvlak van de veehouderij tot aan de gevel van de nieuw te bouwen woningen
verkleind worden tot de minimaal aan te houden afstand van 50 meter (de gevel-tot-gevelaf-
stand).
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6. CONCLUSIES

Aan de rand van Bathmen (gemeente Deventer) aan de Deventerweg wil men nieuwe wo-
ningen realiseren binnen het bouwplan Bathmense Enk III. Nabij het plangebied ligt een rund-
veehouderij. In het kader van de te volgen ruimtelijke procedure is gevraagd om onderzoek
te doen naar mogelijke geurhinder ter plaatse van de beoogde nieuwbouw als gevolg van
de veehouderij (Deventerweg 52A).

Ter plaatse van de Deventerweg 52A is op 14 december 1994 een milieuvergunning afgege-
ven, waarbij 40 kalf- en zoogkoeien zijn vergund. Voor kalf- en zoogkoeien zijn geen emissie-
factoren beschikbaar, waardoor een vaste afstand moet worden gehanteerd. De gemeente
Deventer heeft geen gemeentelijke geurverordening, waardoor de afstandseisen uit de Re-
geling geurhinder en veehouderij gelden. De afstandseis voor het plangebied bedraagt 100
meter, te meten van de gevel van de (geprojecteerde) woning tot het bouwvlak van de vee-
houderij.

Aan die afstandseis wordt voor woningen 1 t/m 17 en 23 t/m 25 niet voldaan. Om de bouw
van de woningen op de gewenste posities mogelijk te maken, zonder dat er onaanvaardbare
geurhinder optreedt voor de mensen die er gaan verblijven, of voor een belemmering voor de
veehouder in kwestie te veroorzaken, zijn maatregelen nodig.

Geadviseerd wordt om een gemeentelijke geurverordening vast te stellen waarbij van de vast-
gestelde afstand van 100 meter wordt afgeweken. In dit geval wordt aanbevolen de afstands-
eis te verlagen naar 50 meter. De gemeente is niet gerechtigd een lagere afstand dan 50
meter vast te stellen, omdat dit vanuit de Wet geurhinder en veehouderij niet is toegestaan.
Indien de afstand door de gemeentelijke geurverordening wordt verlaagd naar 50 meter, vol-
doen alle woningen aan de afstandseis. Ter verdere onderbouwing van de geurbelasting bin-
nen het plangebied kunnen verspreidingsberekeningen worden uitgevoerd waarbij gebruik
wordt gemaakt van de meest actuele inzichten op dit moment.
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