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Voorstel: 

1. Vaststellen van de geurgebiedsvisie en 

geurverordening omgeving Haaksbergerstraat 2 

Hengevelde voor het bestemmingsplan met 

naam Hengevelde wijzigingsplan Haaksberger- 

straat 2.   
  

Argumenten 

1.1  Initiatiefnemer wenst een burgerwoning te 

bouwen aan de Haaksbergerstraat 2 in Hengevelde. 

In het bestemmingsplan Hengevelde is een wijzigings- 

bevoegdheid (voor ons college) opgenomen om 

medewerking te kunnen verlenen voor realisatie van 

een burgerwoning. De woning is op die plek vanuit 

ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar. Uit rechtspraak volgt 

dat als een wijzigingsbevoegdheid (en dus geen plicht) 

in een bestemmingsplan is opgenomen het gebruik en 

het gevolg daarvan in beginsel aanvaardbaar is. Ten 

aanzien van het gebruik is wel een nadere belangen- 

afweging vereist. De nadere belangenafweging moet 

binnen de grenzen van de wijzigingsbevoegdheid zoals 

neergelegd in de planvoorschriften van het bestem- 

mingsplan worden gemaakt. Dit met in acht name van 

alle relevante planologische factoren. 

1.2 Hetagrarisch bedrijf aan de Haaksbergerstraat 

4b te Hengevelde is uitgebreid. Op 13 maart 2012 is 

de aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiding 

van het agrarisch bedrijf verleend. Het bedrijf is 

maximaal uitgebreid tot de norm van 3,0 Odour op 

een al bestaande woning. Door de uitbreiding van het 

agrarisch bedrijf is de geurcontour over de te 

realiseren woning komen te vallen. 

De voorgrondbelasting op de nieuwe woning is 3,6 

Odour. De toetsingswaarde is 3,0 Odour. Op het 

moment van vergunningverlening/melding lag er 

geen concrete aanvraag om bouwvergunning voor de 

nu te realiseren burgerwoning. Er was daardoor geen 

grond om de gevraagde uitbreiding van het agrarisch 

bedrijf aan de Haaksbergerstraat 4b te Hengevelde 

te weigeren. 



1.3 Afwijken van wettelijke normen is toegestaan, 

mits dit geschiedt op basis van een gebiedsvisie. 

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. 

1.4 Volgens de geurgebiedsvisie is aanpassing van 

de wettelijke norm naar 4,0 Odour toelaatbaar. Bij dit 

raadsvoorstel is de geurgebiedsvisie omgeving 

Haaksbergerstraat 2 Hengevelde voor het bestem- 

mingsplan met naam Hengevelde wijzigingsplan 

Haaksbergerstraat 2 gevoegd. In de geurgebiedsvisie 

is ingegaan op de aspecten genoemd onder punt 1.3. 

In de gebiedsvisie wordt geconcludeerd dat aanpas- 

sing van de wettelijke geurnorm van 3,0 Odour voor 

de geurgevoelige objecten naar 4.0 Odour toelaat- 

baar wordt geacht. Dit omdat het verhoudingsgewijs 

een klein plangebied betreft waarvoor de geurnorm 

wordt verhoogd. De relatief kleine verhoging leidt niet 

tot aanmerkelijke verslechtering van de leefkwaliteit 

in het gebied en omgeving. De geurbeoordelings- 

klasse was en blijft goed tot redelijk goed. Andere 

bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering beperkt 

door de voorgestelde verhoging. 

Om de bestaande, met de Wet geurhinder en vee- 

houderij strijdige situatie namelijk het niet voldoen 

aan de geurnorm van 3,0 Odour op te heffen, wordt 

de volgende aanbeveling gedaan: 

e aanpassing van de geurnorm van 3,0 Odour unit 

tot 4,0 Odour unit voor de geurgevoelige objecten, 

waaronder de te realiseren woning, zoals aange- 

geven op de plankaart behorende bij de geur- 

verordening omgeving Haaksbergerstraat 2 voor 

het bestemmingsplan met naam Hengevelde 

wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2. 

Aanpassen van de vaste afstandsnorm tussen een 

geurgevoelig object en een emissiepunt van een 

veehouderij is in deze situatie niet aan de orde en is 

daarom niet behandeld in de geurgebiedsvisie. 



Risico’s 

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 de 

procedure tot wijziging van het bestemmingsplan. 

Juridische risico’s kunnen niet worden uitgesloten. 

Financiële risico's worden door het vaststellen van de 

geurgebiedsvisie en —verordening niet voorzien. 

Alternatieven 

Alternatief 1: Het niet vaststellen van de geurgebieds- 

visie en geurverordening. 

Dit alternatief betekent dat geen medewerking kan 

worden verleend aan de realisatie van de burger- 

woning. Dit alternatief wordt ontraden omdat met de 

geurverordening medewerking kan worden verleend 

aan de wijzigingsbevoegdheid die ruimtelijk verder 

aanvaardbaar is. 

Alternatief 2: Andere normen en/of ander plangebied 

vastleggen. 

Het alternatief om een andere (hogere) norm dan 4,0 

Odour en / of een andere omvang van het plangebied 

vast te stellen wordt niet aangeraden. 

Verdere verruiming van de geur norm biedt groei- 

mogelijkheden voor bedrijven in de directe nabijheid 

van het plangebied. Dit zou kunnen leiden tot 

vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving uit 

oogpunt van geur, tot een lagere classificatie van het 

gebied. Die wordt nu als goed tot redelijk goed 

beschouwd. 

Ook het vergroten van het plangebied wordt onwense- 

lijk geacht. Dit omdat het agrarisch bedrijf aan de 

Haaksbergerstraat 4b te Hengevelde maatgevend is 

voor beoordeling van de geursituatie voor de te 

realiseren woning. 

Bij een groter gebied zou ook de invloed van andere 

agrarische bedrijven bij de geurbeoordeling moeten 

worden betrokken. De voorgestelde norm en plan- 

gebied doen volgens ons recht aan de situatie om 

maatwerk te kunnen leveren. 

Uitvoering 

Na vaststelling van de geurgebiedsvisie en geur- 

verordening vindt bekendmaking plaats in het 

Hofweekblad, via de website www.hofvantwente.nl en 

op www.overheid.nl 



De geurgebiedsvisie en geurverordening worden 

gebruikt in de procedure tot wijziging van het vigerende 

bestemmingsplan om realisatie van de woning uit 

oogpunt van geur van agrarische bedrijven mogelijk te 

maken. Aanvragen om omgevingsvergunningen door 

agrarische bedrijven gelegen rondom het plangebied 

worden getoetst aan de geurverordening omgeving 

Haaksbergerstraat 2 Hengevelde. 
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