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Vestiging, datum : Nuenen, 7 mei 2015 

Ons kenmerk : 1406/099/RV-01 

Uw kenmerk :  - 

Behandeld door : Robert van de Voort  

Doorkiesnummer : 040.29 07 375 

Gecontroleerd door : Mark van der Donk 

Betreft : Aanvullende notitie geur Buitenplaats Bergen op Zoom 

 

 

 

 

Geachte heer Van Engelen, 

 

In opdracht van Buitenplaats Bergen op Zoom is een aanvullende notitie opgesteld met betrekking tot het 

aspect geur (Wgv).  

 

Aanleiding en doelstelling  

De gemeente Bergen op Zoom is voornemens medewerking te verlenen aan het initiatief om aan de 

Zoomvlietweg 24a een bestaande recreatieve voorziening te transformeren naar een eigentijds, duurzaam, 

comfortabel en kwalitatief hoogstaand recreatieterrein. Om het initiatief mogelijk te maken is het 

ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Bergen op Zoom in procedure gebracht. Op het ontwerp-

bestemmingsplan zijn diverse zienswijzen ingediend, o.a. met betrekking tot het aspect geur. 

 

Om de zienswijzen met betrekking tot het aspect geur goed te kunnen beantwoorden is voorliggende 

aanvullende notitie opgesteld. Het door de Regionale Milieudienst West-Brabant uitgevoerde geuronderzoek 

dateert uit juli 2012 (projectnummer: 12060316). Op 1 januari 2013 is het Besluit landbouw milieubeheer 

overgegaan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het geuronderzoek is thans dus niet helemaal meer 

conform de geldende wet- en regelgeving uitgevoerd. Onderzocht moet worden of de conclusies van het 

onderzoek nog correct zijn. 

 

In deze notitie wordt ingegaan op de gevolgen van de overgang van het Besluit landbouw milieubeheer in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer en de gevolgen voor de resultaten van het geuronderzoek in relatie tot de vijf 

agrarische bedrijven in de omgeving van Buitenplaats Bergen op Zoom. 

 

Beknopte schets  van de situatie 

Bij ruimtelijke ordening is het van belang dat rekening wordt gehouden met de geur van veehouderijen. Zowel 

in het belang van een goed woon- en leefklimaat als in het belang van de bedrijfsmogelijkheden van de 

veehouderij. Sinds 2013 is het wettelijk kader voor de beoordeling van deze geur gewijzigd. 

Buitenplaats Bergen op Zoom 

T.a.v. de heer J.A.L. van Engelen 

Groenstraat 27 

4841 BA  PRINSENBEEK 
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In het geuronderzoek van 2012 worden de vijf agrarische bedrijven genoemd die in de directe nabijheid zijn 

gesitueerd van de Buitenplaats Bergen op Zoom. Er zijn in de tussentijd (2012 - 2015) geen nieuwe bedrijven 

bijgekomen. De genoemde bedrijven zijn nog steeds aanwezig en in werking. Het betreft de volgende 

bedrijven: 

• Heijnoort 1 Bergen op Zoom; 

• Zoomvlietweg 15A Heerle; 

• Zoomvlietweg 30 Bergen op Zoom; 

• Zoomvlietweg 30A Bergen op Zoom; 

• Zoomweg 14 Heerle. 

 

Van de agrarische bedrijven is de geursituatie “worst-case’ bepaald; de geurbron in het model is 

gepositioneerd op het punt van het agrarisch bouwblok dat het dichtstbij het onderzoeksgebied (de 

Buitenplaats) is gelegen. 

 

De afstand tussen de agrarische bouwblokken van deze bedrijven en het onderzoekgebied bedraagt meer dan 

100 meter (120 tot 255 meter). De minimaal aan te houden afstand bedraagt 50 meter tot een geurgevoelig 

object buiten de bebouwde kom. Er wordt aldus ruimschoots voldaan aan de afstandseis uit de Regeling 

geurhinder en veehouderij (Rgv). 

 

De agrarische  bedrijven Heijnoort 1, Zoomvlietweg 15a, Zoomvlietweg 30 en Zoomvlietweg 30a vallen  onder 

de werking van het besluit Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het BARIM); dat ook wel 

Activiteitenbesluit wordt genoemd. Bij deze bedrijven is de maximale geuremissie berekend die binnen dat 

wettelijk kader is toegestaan. Het agrarisch bedrijf Zoomweg 14 heeft een milieuvergunning. Bij dit bedrijf is 

de geuremissie overgenomen uit de bij de vergunning behorende aanvraag. 

 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat de voorgrondconcentratie, veroorzaakt door de veehouderijen in de 

omgeving, ter plaatse van het te ontwikkelen gebied lager zijn dan de geldende of van toepassing zijnde 

geurnorm van de Wet geurhinder en veehouderij. 

Daarmee kan worden gesteld dat: 

I. ter plaatse van het geurgevoelige object een goed woon- en verblijfsklimaat is gegarandeerd; en 

II. de nabijgelegen veehouderijbedrijven niet onevenredig in hun belangen (uitbreidingsmogelijkheden) 

worden geschaad. 

 

Wijzigingen 2012 - mei 2015 

In de nabijheid van het te ontwikkelen gebied zijn sinds 2012 geen (nieuwe) bedrijven bijgekomen. De 

bedrijfsvoering van vier van de vijf bedrijven die in de omgeving van het te ontwikkelen gebied zijn gesitueerd 

zijn in de periode 2012 tot nu niet significant veranderd. Datzelfde geldt voor de vergunning situatie van het 

bedrijf aan de Zoomweg 14. 

 

Het bestemmingsplan (en/of de planregels (inclusief verbeelding)) voor het gebied waarin de vijf bedrijven en 

de Buitenplaats is gesitueerd is eveneens niet (significant) veranderd. 

 

Invloed van het Besluit Landbouw op het Activiteitenbesluit 

Op 1 januari 2013 is het besluit landbouw overgegaan in het Activiteitenbesluit. Met het Wijzigingsbesluit 

landbouwactiviteiten (Staatsblad 2012, 441) is sinds 1 januari 2013 de reikwijdte van het Activiteitenbesluit 
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verder uitgebreid met agrarische inrichtingen en activiteiten buiten inrichtingen. Daarmee wordt een groot 

aantal bestaande voorschriften geïntegreerd in het Activiteitenbesluit. Diverse AMVB’s, zoals het Besluit 

landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins, het Lozingenbesluit bodembescherming en het 

Besluit lozingen open teelt en veehouderij zijn daarmee komen te vervallen.  

 

Veel veehouderijen vallen in hun geheel onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. De voorschriften voor de 

beoordeling van geurhinder van het houden van de dieren staan dan in paragraaf 3.5.8 van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer. Een aantal veehouderijen, zoals IPPC-bedrijven, heeft daarnaast nog een 

omgevingsvergunning milieu nodig. 

 

Uit artikel 1 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteiten-

besluit milieubeheer), in samenhang met artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij, volgt dat een 

gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk 

verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt, dient te 

worden aangemerkt als geurgevoelig object.  

 

Situatie voor 1 januari 2013 

Tot 2013 vielen kleine veehouderijen onder het Besluit landbouw milieubeheer. Om de geurcontour van een 

dergelijk kleine veehouderij te berekenen, werd dit als volgt benaderd. Een dergelijk landbouwbedrijf mocht 

diverse landbouwactiviteiten ondernemen, waaronder ook het houden van landbouwhuisdieren. Dat konden 

dieren zijn waarvoor (in de Wet geurhinder en veehouderij) een emissiefactor is vastgesteld en/of dieren 

waarvoor geen emissiefactor is vastgesteld maar waarvoor vaste afstanden gelden. Voor de bepaling van de 

geurcontour van een dergelijk bedrijf werd een “worst-case” aanname gedaan: er werd aangenomen, dat het 

bedrijf het maximum aantal eenheden, dat volgens het Besluit mocht worden gehouden, ook daadwerkelijk 

hield. Het denkbeeldige emissiepunt werd gelegd op de rand van het agrarische bouwblok zo dicht mogelijk bij 

geurgevoelige objecten.  

 

Situatie na 1 januari 2013 

Alle agrarische bedrijven vallen sinds 01-01-2013 onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit besluit is sinds 

1 januari 2013 uitgebreid met “agrarische activiteiten”. Daarmee zijn de eerdere agrarische besluiten vervallen, 

zoals het Besluit landbouw en het Besluit glastuinbouw milieubeheer.  

 

In bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht is vermeld bij welke omvang een inrichting vergunningplichtig is: 

a. het in de buitenlucht houden van honden of roofvogels of vogels van de families papegaaien, Lori’s, 

kaketoes, pelikanen, kraanvogels, pinguïns, parelhoenders, reigers en roerdompen en het geslacht 

pauwen; 

b. dierentuinen in de zin van artikel 1, onder a, van het Dierentuinenbesluit; 

c. het kweken van consumptievis;  

d. het kweken van ongewervelde dieren;  

e. het houden van meer dan 1200 vleesrunderen, behorend tot de diercategorieën A4 tot en met A7, 

genoemd in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij; 

f. het houden van meer dan 2000 schapen, behorend tot de diercategorie B1, genoemd in de regeling op 

grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij, of geiten, behorend tot de diercategorieën C1 tot 

en met C3, genoemd in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij; 
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g. het houden van meer dan 3750 gespeende biggen, behorend tot de diercategorie D.1.1, genoemd in de 

regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij; 

h. het houden van meer dan 200 stuks melkrundvee, behorend tot de diercategorie A.1 en A.2, genoemd in de 

regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij, waarbij het aantal stuks vrouwelijk 

jongvee tot 2 jaar niet wordt meegeteld; 

i. het houden van meer dan 340 stuks vrouwelijk jongvee, behorend tot de diercategorie A.3, genoemd in de 

regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij, of indien het totaal aantal gehouden 

stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar en overig melkvee meer dan 340 stuks bedraagt;  

j. het houden van meer dan 100 paarden, behorend tot de diercategorieën K1 tot en met K4, genoemd in de 

regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij, waarbij het aantal bijbehorende 

dieren in opfok jonger dan 3 jaar niet wordt meegeteld; 

k. het houden van meer dan 50 landbouwhuisdieren, behorend tot de diercategorieën genoemd in de regeling 

op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij of dieren die op vergelijkbare wijze worden 

gehouden, anders dan bedoeld in de onderdelen e tot en met j en anders dan een gpbv-installatie die 

betrekking heeft op het aantal dierplaatsen, tenzij de inrichting een kinderboerderij betreft. 

 

Blijkbaar is een veehouderij vergunningplichtig wanneer er worden gehouden: 

• meer dan 1200 vleesrunderen, zoals bedoeld bij e.  

• meer dan 2000 schapen, zoals bedoeld bij f.  

• meer dan 3750 gespeende biggen, zoals bedoeld bij g.  

• meer dan 200 stuks melkrundvee, zoals bedoeld bij h.  

• meer dan 340 stuks vrouwelijk jongvee, zoals bedoeld bij i.  

• meer dan 100 paarden, zoals bedoeld bij j.  

• meer dan 50 landbouwhuisdieren, zoals bedoeld bij k.  

 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets  

Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben bedrijven sinds 1 januari 2011 

toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. Deze 

“toestemming vooraf” heet ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets’, afgekort tot OBM. Het doel van de 

OBM is dat het bevoegd gezag vooraf instemt met het van start gaan van een specifieke activiteit op een 

specifieke locatie. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag kan geen 

voorschriften aan de OBM verbinden (artikel 5.13a Besluit omgevingsrecht). 

 

De OBM is van toepassing op twee typen activiteiten:  

• activiteiten waarvoor een m.e.r-beoordeling is verplicht (m.e.r.-OBM) of 

• activiteiten waarvoor het bevoegd gezag een lokale toets moet uitvoeren om te beoordelen of de activiteit 

ingepast kan worden in de lokale situatie.  

 

Op grond van Bor, artikel 2.2a, lid 5, a, is een OBM nodig in geval van veehouderijen van een zekere omvang. 

Hieronder zal per diercategorie worden ingegaan wanneer een OBM is vereist:  

• Paarden 

Categorie D14, kolom 2, onder 12°, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage = De oprichting, 

wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van ten minste 51 en ten 

hoogste 100 paarden of pony's (Rav cat. K.1 en K.3), waarbij het aantal bijbehorende dieren in opfok jonger 

dan 3 jaar niet wordt meegeteld (Art. 2.2a lid 1, onder c, Bor).  
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• Schapen of geiten 

Categorie D14, kolom 2, onder 11°, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage = De oprichting, 

wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van ten minste 51 en ten 

hoogste 2000 schapen of geiten (Rav cat. B.1 en C.1 t/m C.3) (Art. 2.2a lid 1, onder d, Bor).  

• Pluimvee  

M.e.r.-OBM: Categorie D14, kolom 2, onder 1°, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage = De 

oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van ten minste 

2500 en ten hoogste 40.000 stuks pluimvee, Rav cat. E, F, G en J (Art. 2.2a lid 1, onder e, Bor) en Fijnstof-

OBM: het oprichten of wijzigen van een dierenverblijf voor het houden van of het uitbreiden van het aantal 

van ten minste 3000 stuks pluimvee, behorend tot de diercategorieën E1 tot en met E5, F1 tot en met F4, 

G1, G2 en J1 (Art. 2.2a lid 5, onder a, sub 4°, Bor).  

• Varkens  

M.e.r.-OBM: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden 

van: 

- Categorie D14, kolom 2, onder 2°, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage = ten minste 51 en 

ten hoogste 2000 vleesvarkens, Rav cat. D.3 (Art. 2.2a lid 1, onder f, Bor); 

- Categorie D14, kolom 2, onder 3°, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage = ten minste 51 en 

ten hoogste 750 zeugen, Rav cat. D.1.2, D.1.3 en D.3 (Art. 2.2a lid 1, onder g, Bor); 

- Categorie D14, kolom 2, onder 4°, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage = ten minste 500 

en ten hoogste 3750 gespeende biggen, Rav cat. D.1.1 (Art. 2.2a lid 1, onder h, Bor)  

Fijnstof-OBM: ten minste 900 varkens behorend tot de diercategorieën D1 tot en met D3 (Art. 2.2a lid 5, 

onder a, sub 3°, Bor).  

• Vleesrundvee  

M.e.r.-OBM: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden 

van ten minste 51 en ten hoogste 1200 vleesrunderen, Rav cat. A.4 t/m A.7 (Art. 2.2a lid 1, onder i, Bor en 

Categorie 14, kolom 2, onder 10°, van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage) 

Fijnstof-OBM: het oprichten of wijzigen van een dierenverblijf voor het houden van of het uitbreiden van 

het aantal van ten minste 500 en ten hoogste 1200 vleesrunderen behorend tot de diercategorieën A4 tot 

en met A7 (Art. 2.2a lid 5, onder a, sub 1°, Bor).  

• Meerdere diersoorten binnen de inrichting 

In gevallen waarin binnen de inrichting landbouwhuisdieren van meer dan een hoofdcategorie worden 

gehouden: Het oprichten of wijzigen van een dierenverblijf voor het houden van of het uitbreiden van het 

aantal van ten minste (art. 2.2a, vijfde lid, onderdeel a, sub 5°, Bor):  

o 1500 stuks pluimvee behorend tot de diercategorieën E1 tot en met E5, F1 tot en met F4, G1, G2 en J1,  

o 500 gespeende biggen behorend tot de diercategorie D.1.1, of  

o 500 landbouwhuisdieren anders dan pluimvee en gespeende biggen.  

 

Geen van de vijf bedrijven die in de omgeving van de Buitenplaats zijn gesitueerd vallen onder de 

vergunningplicht. 

 

Bepaling van de geurcontour van een veehouderij bij ruimtelijke ordening 

In het nieuwe wettelijke kader is niet aangegeven, net zo min als voorheen in het oude wettelijke kader, van 

welke geuremissie moet worden uitgegaan bij kleine veehouderijen in plannen voor ruimtelijke ordening. Het 

is echter realistisch om bij de berekening van de geurcontour van niet-vergunningplichtige veehouderijen uit te 

gaan van de dieren die werkelijk in het bedrijf worden gehouden en daarbij tevens – binnen redelijke grenzen – 
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rekening te houden met een eventuele groei van het bedrijf.  

 

Gevolgen voor de geurcontouren, bepaald vóór 2013 

Zoals vermeld, onder de kop Besluit landbouw milieubeheer (vervallen per 01-01-2013), zijn de geurcontouren 

van de niet-vergunningplichtige veehouderijen voor 2013 berekend op basis van een “worst-case”-aanname.  

 

De geurcontouren zijn daardoor groter voorgesteld dan zij zouden zijn op basis van de dieren die werkelijk 

worden gehouden. Door uit te gaan van de “worst-case”-geurcontouren, die vóór 2013 zijn berekend, is 

rekening gehouden met de eventuele groei van de betrokken bedrijven. 

  

Uit de “worst-case”-geurcontouren, die voor 2013 zijn berekend, volgt dat ter plaatse van de nieuwe 

geurgevoelige objecten in kwestie een goed woon- en verblijfsklimaat kan worden gegarandeerd en de 

nabijgelegen veehouderijbedrijven niet (onevenredig) in hun belangen (uitbreidingsmogelijkheden) worden 

geschaad. Er zijn in de zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ook geen gronden of gegevens 

aangedragen die twijfelen aan en/of leiden tot een ander oordeel. 

 

Er wordt voor de veehouderijen verder ook (ruimschoots) voldaan aan de in het Activiteitbesluit genoemde 

afstandsnorm(en). Daarbij is het in beginsel aannemelijk dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan 

worden gegarandeerd; de achtergrondbelasting speelt hierbij dan ook geen rol. Ook is niet gebleken van 

concrete plannen ter plaatse voor uitbreiding van een veehouderij die in de omgeving van de Buitenplaats is 

gelegen. De buitenplaats betreft ook een bestaande recreatieve voorzieningen met de mogelijkheid van een 

bedrijfswoning en een aantal recreatieve wooneenheden. 

 

Conclusie 

Bij ruimtelijke ordening is het van belang dat rekening wordt gehouden met de geur van veehouderijen. Zowel 

in het belang van een goed woon- en leefklimaat als in het belang van de bedrijfsmogelijkheden van de 

veehouderij. Sinds 2013 is het wettelijk kader voor de beoordeling van deze geur gewijzigd. 

 

Uit de opgestelde geurrapportage van 2012 en onderhavige aanvullende geurnotitie blijkt dat op basis van de 

vigerende regelgeving (mei 2015) ter plaatse van de nieuwe geurgevoelige objecten in kwestie een goed woon- 

en verblijfsklimaat kan worden gegarandeerd en de nabijgelegen veehouderijbedrijven niet (onevenredig) in 

hun belangen (uitbreidingsmogelijkheden) worden geschaad. 

 

Wij vertrouwen u hiermee op passende wijze van dienst te zijn geweest. 

Met vriendelijke groet, 

 

Tritium Advies 

 

 

 

 

 

ir. R.A.C. van de Voort 

Senior projectleider RO 



 


