
Raadsbesluit

Onderwerp: Geurgebiedsvisie en geurverordening 
Proodsweg 3/3a en 7/9 Ambt Delden

Registratienummer: 249834
Vergadering: 17 mei 2022
Agendapunt:

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikelen 6 en 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

besluit:

vast te de navolgende Verordening geurhinder en veehouderij Proodsweg 3/3a en 
Proodsweg 7/9 Ambt Delden vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepaling 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij; 
b. veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieu-

beheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, 
houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren; 

c. wet: de Wet geurhinder en veehouderij; 
d. geurnorm: de geurbelasting tussen de grens van de inrichting aan de Proodsweg 3/3a 

Ambt Delden en de te realiseren personal trainingstudio aan de Proodsweg 7/9 Ambt 
Delden.

Artikel 2 Aanwijzing gebieden 
Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen het gebied dat is 
aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart 
(bijlage 1).

Artikel 3 Andere waarde voor de geurbelasting plangebied
In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de 
geurbelasting op de te realiseren personal trainingsstudio aan de Proodsweg 7/9 Ambt 
Delden, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening: 17 odour units per m3.

Artikel 4 Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij 
Proodsweg 3/3a en 7/9 Ambt Delden".



Artikel 5 In werking treding 
Deze verordening treedt in werking de dag na de dag van bekendmaking in het 
Hofnieuws.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van 
Twente d.d. 17 mei 2022.

De raad van Hof van Twente, 
de griffier, de voorzitter,

mr. A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage 1: Plankaart behorende bij geurverordening Proodsweg 3/3a en 
Proodsweg 7/9 Ambt Delden
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Bijlage 1. Plankaart behorende bij geurverordening 
Proodsweg 3/3a en Proodsweg 7/9 Ambt Delden

Legenda plankaart:

 (dunne rode lijn) = gebiedsgrens plangebied

 (dikke rode lijn) = maximaal 17 odour units per m3 toegestaan
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