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ONDERWERP Vragen artikel 36 Reglement van Orde - vragen over geurcirkel en advies 

omgevingsdienst 

Inleiding 

Er hebben onlangs twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over het Raadsvoorstel 

ontwikkeling Tuindersweijde-Zuid inzake de aanpassing van de geurnorm. 
 

Tijdens het gesprek over de geurcirkel op 23 november jl. en ook tijdens de eerdere 

informatiebijeenkomst op 26/10 heeft PvdA/Groen Links gevraagd wat het advies over de 

verandering van de norm voor odeur voor dit gebied is van de omgevingsdienst.  

Het betreft twee vragen: 

 

 

 

Vraag 1 

 

Is de omgevingsdienst om advies gevraagd over de verandering van geurnorm voor dit gebied? En 

zo ja, wat was hun advies, en zo nee, graag een advies van de omgevingsdienst over deze wijziging 

met eventuele aanbevelingen. 
 

Antwoord: 

De OD is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van het raadsvoorstel. De OD kan zich vinden 
in het advies voor zover het geen politieke keuzes zijn 
 

 

 

 

Vraag 2 

 

PvdA/GL verwacht klachten over de geur van de toekomstige omwonenden. En vraagt daarom: Op 

welke wijze gaat de OD handhaven bij overtreding van de geurnormen? En als er meer 

gehandhaafd moet worden, krijgt de OD daar dan de ruimte voor, ofwel hoe gaat u om met 

meerwerk ingeval van een toename van handhavingsverzoeken? 
 

Antwoord: 

In de uitgevoerde geurberekeningen die ten grondslag liggen aan het genomen raadsbesluit is de 
maximaal vergunde veebezetting meegenomen. Indien er geurklachten worden ingediend bij de 
gemeente of de OD zal dus gekeken moeten worden of de aanwezige veebezetting in 
overeenstemming is met de eerder vergunde veebezetting. Gelet echter op het feit dat de 
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veehouder in het verleden er voor gezorgd heeft dat de vergunde veebezetting niet werd 
overschreden is het niet aannemelijk dat dus de vastgestelde hogere geurbelasting overschreden zal 
worden. Daarbij moet worden opgemerkt dat door het bekend maken van de wijziging van de 
geurverordening potentiële kopers op voorhand kennis hebben kunnen nemen dat zij een woning 
kopen/kochten in een gebied waar een hogere geurbelasting aanvaardbaar wordt geacht. 
Bij een goede voorlichting van de toekomstige bewoners van de woningen binnen dit plangebied 
wordt verwacht dat meerwerk niet aan de orde is. 
 

 


