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Voorstel: 

1. Vaststellen geurgebiedsvisie omgeving 

Suetersweg 19, 194 en 19b te Bentelo 2016. 

2. Vaststellen geurverordening omgeving 

Suetersweg 19, 194 en 19b te Bentelo 2016.   
  

Argumenten 

1.1 De maatschap Kleinsman wenst uit te breiden 

met melkkoeien en vrouwelijk jongvee. Dit is plano- 

logisch mogelijk, zo ook vanuit de Natuurbeschermings- 

wet. Het bedrijf van maatschap Kleinsman op het adres 

Suetersweg 19, 194 en 19b in Bentelo wil uitbreiden 

met melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee, maar 

loopt tegen de geurregels van het Activiteitenbesluit, de 

Wet geurhinder en veehouderij aan. 

1.2 Wettelijke normen Activiteitenbesluit 

Uit toetsing blijkt dat niet wordt voldaan aan de vaste 

afstandsnorm van 50 meter tussen een emissiepunt 

van een stal op het bedrijf van maatschap Kleinsman 

aan de Suetersweg 19, 194, 19 b, tot de dichtstbij- 

gelegen geurgevoelig object(en). In deze de woningen 

aan de Suetersweg 17 en Suetersweg 8, 8a te Bentelo. 

1.3 Afwijkingsmogelijkheid 

Afwijken van reguliere normen in het Activiteiten- 

besluit, de Wet geurhinder en veehouderij is bij 

verordening toegestaan op basis van een onder- 

liggende gebiedsvisie. Daarbij dient uw raad in elk 

geval te betrekken: 

e de huidige en verwachte geursituatie door de 

veehouderijen in het gebied; 

e het belang van een geïntegreerde aanpak van de 

verontreiniging, en; 

e de noodzaak van een even hoog niveau van 

bescherming van het milieu. 

Tevens moet uw raad bij het bepalen van de andere 

waarde of afstand de gewenste ruimtelijke inrichting 

van het gebied, of afwijkende relatie tussen geur en 

geurhinder betrekken. Als andere normen effecten, 

gevolgen kunnen hebben voor het grondgebied van 

een naburige gemeente moet eerst overleg plaats- 

vinden met die gemeente voordat de andere 

norm(en) worden vastgesteld. Dit is echter niet het 

geval. 



1.4 Geurgebiedsvisie met conclusies en aanbe- 

velingen 

Bij dit raadsvoorstel is de geurgebiedsvisie Sueters- 

weg 19, 194, 19b Bentelo 2016 gevoegd. 

Daarin is ingegaan op de aspecten genoemd onder 

punt 1.3 en wordt geconcludeerd dat aanpassing 

(verkorting) van de vaste afstandsnorm tussen de 

gevel van de huidige melkkoeienstal, c.q. toekom- 

stige jongveestal en woningen aan de Suetersweg 17 

en Suetersweg 8, 8a, toelaatbaar is. 

Dit omdat de leefkwaliteit in het gebied niet ver- 

slechtert en andere bedrijven niet in hun bedrijfs- 

voering worden beperkt. 

Om de bestaande met het Activiteitenbesluit strijdige 

situatie namelijk het niet voldoen aan de minimale 

afstandseis van 50 meter op te heffen, worden de 

volgende aanbevelingen gedaan: 

e geen aanpassing van de geurnorm van 14 Odeur 

unit; 

e voor het plangebied een vaste afstandsnorm vast 

te leggen van: 

o 40 meter tussen de woning aan de Suetersweg 

17 (Veelers) tot aan de gevel van de stal. 

o 45 meter tussen de woning aan de Suetersweg 

8-8a (overkant) tot aan de gevel van de stal. 

Risico’s 

Tot op heden is van de mogelijkheid om geurgebieds- 

visies en geurverordeningen op te stellen gebruik 

gemaakt voor Zenkeldamshoek en delen van 

Hengevelde. Van de mogelijkheid om geurgebieds- 

visies en geurverordeningen op perceelniveau op te 

stellen is nog geen gebruik gemaakt. Dit betekent een 

trendbreuk. Met voorgestelde aanpak wordt maatwerk 

geleverd. Hoewel met de verordening is beoogd andere 

bedrijven niet in hun bedrijfsvoering te beperken kan de 

verordening wel ter discussie worden gesteld in bijvoor- 

beeld een procedure om een omgevingsvergunning. 

Alle juridische risico's kunnen daarom niet worden 

uitgesloten. 

Financiële risico's worden door het niet vaststellen van 

de geurgebiedsvisie en -verordening niet voorzien 

omdat uw raad een verordening kan vaststellen, er 

geldt geen verplichting tot vaststellen. 



Alternatieven 

Alternatief 1 Het niet vaststellen van de geurgebieds- 

visie en geurverordening. 

Dit alternatief betekent voor de Suetersweg 19, 19a, 

19b te Bentelo dat het bedrijf niet kan uitbreiden. Dit 

alternatief wordt ontraden omdat met de geurveror- 

dening medewerking kan worden verleend aan de door 

het bedrijf van de maatschap Kleinsman gewenste 

bedrijfseconomische ontwikkeling. 

Alternatief 2 Andere normen vastleggen 

Een alternatief is dat andere afstandsnormen worden 

vastgelegd dan voorgesteld in de gebiedsvisie met 

doorvertaling in de bijbehorende geurverordening. Dit 

alternatief wordt afgeraden omdat voor de locatie van 

maatschap Kleinsman maatwerk wordt geleverd. 

Alternatief 3 Het nemen van aanhoudingsbesluit 

Een aanhoudingsbesluit op grond van artikel 7 Wet 

geurhinder en veehouderij nemen. Dit betekent dat 

bekend wordt gemaakt dat gebiedsgericht geurbeleid 

wordt voorbereid. Het betekent ook dat aanvragen 

om vergunning van veehouderijen in beginsel on hold 

worden gezet tot het moment dat gebiedsgericht 

geurbeleid en geurverordening door uw raad voor 

bijvoorbeeld kernen en het buitengebied is vastge- 

steld. Dit alternatief is in beginsel een goed alter- 

natief. Echter het opstellen van gebiedsgericht 

geurbeleid leidt tot extra kosten waarvoor geen 

dekking is in de begroting. Ook zorgt het voor 

vertraging (schatting ’ jaar) van besluitvorming over 

genoemde situaties. Dit alternatief wordt ontraden. 

Uitvoering 

Na vaststelling van de geurgebiedsvisie en 

geurverordening vindt bekendmaking plaats in het 

Hofweekblad, via de website www.hofvantwente.nl en 

op www.overheid.nl. 

Aanvragen om omgevingsvergunningen door 

agrarische bedrijven gelegen rondom het plangebied 

worden getoetst aan de geurverordening omgeving 

Seutersweg 19, 19a, 19b te Bentelo 2016. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

ris, de burgemeester, 
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Bijlagen: Geurgebiedsvisie en geurverordening 
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