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DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2015, nr. 86;
gehoord de commissie Ruimte en Economie van 29 september en

.3 november 2015;

overwegende dat:
geconstateerd is dat de noodzaak bestaat voor het actualiseren van de gemeentelijke "Verordening geurhinder en veehouderij", zoals vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 18 januari 2011;
bij het bepalen van andere waarden en / of afstanden aan de hand van de gewenste ruimtelijke inrichting van het gemeentelijke grondgebied als bedoeld in artikel 8
van de Wet geurhinder en veehouderij een daarbij behorende verordening als bedoeld in artikel 6 van die Wet wordt voorbereid;
het hanteren van andere waarden en afstanden voor de geurbelasting dient bij te
dragen aan een goede balans tussen de belangen van de agrarische sector, de belangen van burgers in de kernen en het buitengebied en de beoogde ruimtelijke
ordening;
de verduurzaming van de veehouderij een belangrijke pijler is voor het voorkomen
van geuroverlast en bestaande geuroverlast te verminderen;
gelet op:
artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;
de door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 15 september
2015 vastgestelde geurgebiedsvisie Deurne van 9 april 2015 als bedoeld in artikel
8 van de Wet geurhinder en veehouderij, met inachtneming van de op 15 september 2015 door het college vastgestelde gewijzigde kaart "Voorgrondnormen Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2015";

BESLUIT
vast te stellen:
1.

de Geurgebiedsvisie gemeente Deurne van 9 april 2015, met inachtneming van
de op 15 september 2015 door het college gewijzigde kaart "Voorgrondnormen
Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2015";

2.

de Nota van zienswijzen Geurgebiedsvisie, Verordening geurhinder en veehouderij en Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Deurne
2015. Met dit besluit wordt ingestemd met de beantwoording van zienswijzen conform de genoemde Nota van zienswijzen;
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3.

de navolgende

Verordening

geurhinder

en veehouderij

gemeente

Deurne 2015.

houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dlerverblijven:
Artikel 1: begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:
A.
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;
B.
Wet: de Wet geurhinder en veehouderij;
C.
Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid;
D.
Geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;
E.
Odour units (oufi/rn:': P98): Geurconcentratie als aantallen Europese odour units in
een volume-eenheid lucht (oufi/rn '), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003
"Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie". In deze
verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de - met een verspreidingsmodel berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt
oversch reden.
F
Melkveebedrijf met een geringe omvang: een melkveebedrijf waar dieren worden
gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij mlnlsteriele regeling een geuremissiefactor is vastgesteld met een maximale omvang van 200 stuks rnelkrundvee en 140 stuks jongvee.
Artikel 2: aanwijzing gebieden
1.
Ais gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1, 3 en 4 van de Wet wordt aangewezen het
volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Deurne;
2.
Het gebied als bedoeld in lid 1 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte geurgebiedsvisie 2015 en bijbehorende kaarten;
3.
voo« de gebiedsindelingen zoals onderscheiden in de artikelen 1 en 2 van deze
verordening wordt verwezen naar de in het derde lid genoemde geurgebiedsvisie
van 9 april 2015, met inachtneming van de op 15 september 2015 door het college
vastgestelde gewijzigde kaart "Voorgrondnormen Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2015".
Artikel 3: waarden voor de geurbelasting
1.
Op grond van artikel 6 lid 1 van de Wgv en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de
Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op
een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:
A.
l,OOu
B.
2,OOu
C.
5,OOu
D.
8,OOu
E.
10,OOu
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2.

De onder 1 genoemde gebieden A. tot en met E. staan aangegeven op de bij deze
verordening horende kaart "Voorgrondnormen Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2015".

Artikel 4: afwijkende afstand pelsdierhouderij
Op grond van artikel 6 lid 4 van de Wgv, gelden voor het grondgebied van de gemeente
voor pelsdieren de volgende afstanden (in meters).
Pelsdieren

H 1

1001-1500

1501-3000

3001-6000

6001-9000

200

225

250

300

400

125

150

175

225

275

Nertsen

Deelgebied A. en B. uit artikel 3
Deelgebieden C.

tim

E. uit artikel 3

In de berekening worden jongen en reuen buiten beschouwing gelaten.
Indien zowel nertsen als vossen, dan wei uitsluitend vossen worden gehouden, worden
voor het bepalen van de afstand 10 vossen (fokmoeren) gelijkgesteld met 15 nertsen
(fokteven). Indien (nadat de eventueel aanwezige vossen zijn omgerekend naar nertsen)
meer dan 9000 fokteven worden gehouden, wordt de afstand voor elke extra 3000 fokteven met 100 meter extra vergroot voor de kernen (deelgebied A. en deelgebied B. uit
artikel 3) en met 50 meter extra vergroot voor het overig deel van het grondgebied van
de gemeente (deelgebieden C. tot en met E. uit artikel 3).
Indien de pelsdieren in emissiearme huisvesting (ammoniakemissie :::; 0,25 kg / dierplaats) worden gehouden, worden de afstanden met 25 meter verminderd.
Artikel 5: afwijkende afstanden melkrundvee
Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet,
bedraagt de afstand tussen een melkrundveebedrijf en een geurgevoelig object in het
buitengebied (de gebieden C. tot en met E. uit artikel 3):
a.
tenminste 50 meter voor melkveebedrijven met een geringe omvang;
b.
tenminste 100 meter voor de overige melkveebedrijven waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij mlnisteriele regeling een geuremissiefactor is vastgesteld.
Artikel 6: citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening
houderij gemeente Deurne 2015".

geurhinder

en vee-

Artikel 7: inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van de verordening. De geurverordeningen van Deurne die voor de publicatie van deze verordening
zijn vastgesteld, vervallen vanaf het moment van het in werking treden van deze verordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 novemer 2015,
De griffier,
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