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1. Inleiding
In het centrum van Loil wordt de bestaande kerk omgevormd dorpshuis, waarin ook evenementen voor het dorp
gehouden. De pastorie van de kerk en een bijgebouw bij de kerk worden omgebouwd naar woningen. Ten oosten van
de kerk worden vier nieuwe woningen gerealiseerd.
Uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) blijkt de nieuwe woningen geurgevoelige objecten zijn. Voor de realisatie
van nieuwe geurgevoelige objecten nabij veehouderijen is een geuronderzoek noodzakelijk om de haalbaarheid voor
het aspect geur afkomstig van de omliggende veehouderijen te onderzoeken.
Voor de realisatie van nieuwe geurgevoelige objecten nabij veehouderijen moet aan twee voorwaarden worden
voldaan;
• een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd voor de nieuwe geurgevoelige objecten;
• geen van de bestaande veehouderijen onevenredig in zijn belangen geschaad.
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven op deze twee voorwaarden.

2. Wet en regelgeving
2.1 Algemeen
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij de verlening van een milieuvergunning voor een
veehouderij. Hiervoor zijn in de Wgv zowel geurnormen als afstandsnormen vastgelegd ter bescherming van de
omliggende geurgevoelige objecten, zoals woningen, rondom veehouderijen. De landelijke wetgever heeft doormiddel
van de geurnormen en afstandsnormen vastgelegd, welke geurhinder acceptabel is.
Echter de gemeente kan voor haar grondgebied afwijkende geurnormen vaststellen. Deze afwijkende geurnormen
kunnen zowel hoger als lager zijn en deze worden vastgelegd in een gemeentelijke geurverordening.
Zowel de Wgv en het gemeentelijke geurbeleid is primair bedoeld als toetsingskader bij de vergunningverlening bij
veehouderijen. Daarnaast kan de Wgv en het gemeentelijke geurbeleid worden gebruikt bij de toetsing van de
planologische aanvaardbaarheid van nieuwe geurgevoelige objecten nabij veehouderijen. Daarbij wordt gekeken of het
aanvaardbaar is om een nieuwe geurgevoelig object te realiseren nabij de bestaande veehouderijen. Deze omgekeerde
toetsing wordt ook wel de omgekeerde werking genoemd. Door middel van de omgekeerde werking wordt voorkomen
dat mensen worden blootgesteld aan overmatige geurhinder.
Wanneer wordt voldaan aan de normen uit de Wgv of de gemeentelijke geurverordening dan is een aanvaardbaar
woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd en worden bestaande rechten van de omliggende veehouderijen niet aantast.
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2.2 Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)
In de Wet geurhinder en veehouderij worden alleen normen genoemd voor de individuele veehouderijen. De geurnorm
op basis van een individuele geurbelasting wordt de voorgrondbelasting genoemd.
De hoogte van de normen voor de nieuwe geurgevoelige objecten zijn bepaald op basis van de volgende kenmerken
van het geurgevoelige object.
• De woningen zijn nieuwe geurgevoelige objecten, welke geen relatie hebben tot agrarisch bedrijf;
• De gemeente Montferland ligt niet in een concentratiegebied;
• De ontwikkeling ligt in de bebouwde kom van Loil.
In de onderstaande tabel staan de normen uit de Wgv voor de nieuwe geurgevoelige objecten weergegeven.
Overzicht van de normen uit de Wgv voor de nieuwe woningen

Normen uit de Wgv

Geurnorm voor
dieren met
vastgestelde
geuremissie
3 ouE/m3

Afstandsnorm voor
emissiepunt en GGO voor
dieren zonder vastgestelde
geuremissie
100 meter

Afstandsnorm voor
dierverblijf en GGO

50 meter

2.3 Gemeentelijke geurbeleid
De gemeente Montferland heeft geen gemeentelijk geurbeleid vastgesteld. Doordat de gemeente geen afwijkend
geurbeleid heeft vastgesteld, moet worden getoetst aan de normen uit de Wgv.
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3. Resultaten
Rondom de ontwikkeling liggen diverse veehouderijen. In de onderstaande kaart 1 is de ligging van de verschillende
veehouderijen (rode punten) rondom de ontwikkeling weergegeven.
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3.1 Woon- en leefklimaat
Uit de informatie van de site van de provincie blijkt dat alle veehouderijen, behalve de veehouderij Bosslagstraat 2,
melkrundvee houden. Melkrundvee zijn dieren zonder vastgestelde geuremissie. De geurafstand van een dierenverblijf
(stal) tot woningen binnen de bebouwde kom bedraagt 100 meter.
De afstand van het agrarische bouwvlak van de dichtstbijzijnde melkrundveehouderij (Wehlseweg 68) tot de
ontwikkeling bedraagt minimaal 180 meter, daarmee wordt ruim voldaan aan de geurafstand van 100 meter uit de Wgv.
De veehouderij Bosslagstraat 2 is een geitenhouderij met een vergunde geuremissie van 14.680 ouE/s. De ontwikkeling
ligt op 220 meter van het agrarische bouwvlak van de geitenhouderij. Tussen de geitenhouderij en de ontwikkeling
liggen diverse woningen, welke maatgevend zijn voor de geitenhouderij. Voor de ontwikkeling van de nieuwe woningen
is de voorgrondbelasting op de nieuwe woningen afkomstig van de geuremissies van de geitenhouderij Bosslagstraat 2
van belang.
Als bijlage bij deze notitie is de berekening uit de V-Stacks Vergunning van de voorgrondbelasting weergegeven. Tevens
is als bijlage een tekening opgenomen met het emissiepunt van de geitenhouderij en de waarneempunten
weergegeven. Daarnaast zijn in deze tekening de geurcontouren weergegeven van de geitenhouderij.
Bij de berekening is uitgegaan van de omgekeerde werking, daarbij wordt het emissiepunt verplaatst naar de rand van
het agrarische bouwvlak. Uit deze berekening blijkt dat de voorgrondbelasting bij de nieuwe woningen maximaal 1,9
ouE/m3 bedraagt. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de geurnorm van 3 ouE/m3.
Bij de maatgevende woningen (woningen tussen de ontwikkeling en de veehouderij) zijn de geurbelastingen hoger dan
bij de nieuwe woningen. De reeds bestaande woningen zijn dan ook maatgevend voor de geitenhouderij. De nieuwe
woningen zorgen dan ook niet voor een beperking van de bedrijfsvoering van de geitenhouderij.

3.2 Rechten van bestaande veehouderijen
Ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming moet worden nagegaan of een partij niet onevenredig in haar
belangen wordt geschaad. In de directe nabijheid van het plangebied liggen diverse veehouderijen. De realisering van
onderhavig plan heeft geen gevolgen voor de huidige bedrijfsvoering van deze bedrijven.
Tussen de omliggende veehouderijen en de ontwikkeling liggen in de huidige situatie al woningen. Deze woningen zijn
in de huidige en de toekomstige situatie maatgevend voor de omliggende veehouderijen. Door de realisatie van het
initiatief worden de omliggende veehouderijen niet in hun uitbreidingsmogelijkheden beperkt. In zoverre staat de
aanwezigheid van de veehouderijen de voorgenomen wijziging van het planologisch regime niet in de weg.
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4. Conclusie
In het centrum van Loil wordt de bestaande kerk omgevormd dorpshuis, waarin ook evenementen voor het dorp
gehouden. De pastorie van de kerk en een bijgebouw bij de kerk worden omgebouwd naar woningen. Ten oosten van
de kerk worden vier nieuwe woningen gerealiseerd.
Uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) blijkt de nieuwe woningen geurgevoelige objecten zijn. Voor de realisatie
van nieuwe geurgevoelige objecten nabij veehouderijen is een geuronderzoek noodzakelijk om de haalbaarheid voor
het aspect geur afkomstig van de omliggende veehouderijen te onderzoeken.
Voor de realisatie van nieuwe geurgevoelige objecten nabij veehouderijen moet aan twee voorwaarden worden
voldaan;
• een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd voor de nieuwe geurgevoelige objecten;
• geen van de bestaande veehouderijen onevenredig in zijn belangen geschaad.
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven op deze twee voorwaarden.
Bij de nieuwe woningen wordt voldaan de geurafstand van 100 meter ten gevolge van de omliggende veehouderijen
waar dieren zonder vastgestelde geuremissie (zoals melkveehouderijen) worden gehouden.
Nabij de nieuwe woningen ligt een geitenhouderij (Bosslagstraat 2). Uit de geurberekening blijkt dat wordt voldaan aan
de geurnorm van 3 ouE/m3 ten gevolge van de geitenhouderij.
Geconcludeerd kan worden dat vanuit het aspect geur geen belemmeringen bestaan ten aanzien van de gewenste
ontwikkelingen in het plangebied.
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Bijlage 1 Geurberekening voorgrondbelasting
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