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Bijlagen   

   
Staphorst,  woensdag 17 februari 2016 
Verzonden   

   

Onderwerp  Afrondingsbrief melding Activiteitenbesluit milieubeheer Gemeenteweg 236 te 
Staphorst 

   
Geachte heer Jansen, 
 
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw gegevens in het kader van het Activitei-
tenbesluit milieubeheer voor uw bedrijf, gelegen op het perceel Gemeenteweg 236 te 
Staphorst. Deze gegevens zijn ontvangen op 23 mei 2013 en ingeschreven onder 
nummer WM840-2013-000084.  
 
Uw melding wordt op 23 februari 2016 gepubliceerd in ‘De Staphorster’. 
 
Voorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer 
De voorschriften uit het Activiteitenbesluit (en bijbehorende Ministeriële Regeling), 
voor zover van toepassing, moeten worden nageleefd. U zult hierop in de nabije toe-
komst worden gecontroleerd. 
Wij wijzen u erop dat wanneer uw bedrijf verandert, u hiervoor een nieuwe melding 
moet indienen. 
 
Informatie over het Activiteitenbesluit is te vinden op 
www.infomil.nl/activiteitenbesluit. 
 
Wij hebben uw melding o.a. getoetst aan de wet- en regelgeving voor het aspect geur. 
Uw beoogde rundveehouderij is gelegen in de gemeente Staphorst. Het betreft het 
oprichten van een nieuwe veehouderij met een nieuw dierenverblijf. Het gebied waarin 
uw beoogd bedrijf ligt, kenmerkt zich als een gemengd gebied binnen een lintbebou-
wing en het gebied wordt aangemerkt als bebouwde kom. Op basis van artikel 4, het 
1e lid van de Wet geurhinder en veehouderij dient binnen de bebouwde kom een af-
stand van 100 meter te worden aangehouden tussen een dierenverblijf met dieren 
waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld (vaste afstand dieren) en geurgevoeli-
ge objecten. Voor vrouwelijk jongvee < 2 jaar is in de Wet geurhinder en veehouderij 
geen geuremissiefactor vastgesteld en wordt daarom aangemerkt als vaste afstand 
dieren. Daarnaast is artikel 5 lid 1 van de Wet nog van belang. Hierin wordt gesteld 
dat de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een 
geurgevoelig object binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter moet bedragen. 
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In artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij het 3e lid is aan de gemeente de 
bevoegdheid gegeven om voor haar grondgebied een gemeentelijk geurverordening 
op te stellen. Op 8 januari 2013 is door de gemeenteraad van Staphorst de Verorde-
ning Geurhinder en Veehouderij 2012 vastgesteld. Deze verordening is van toepassing 
voor ‘De Streek’ en de overige woonkernen binnen een bebouwde kom. In artikel 4 
van deze verordening is de afstand die genoemd wordt in artikel 4, het 1e lid onder a 
van de Wet geurhinder en veehouderij aangepast van 100 meter naar 50 meter. Dit 
alles moet wel in combinatie worden gezien met de artikelen 3.117, 3.118 en 3.119 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor een integrale weergave van de voorge-
noemde artikelen zie de bijgevoegde bijlage. 
 
Uit de beoordeling van uw melding blijkt dat de afstand van het nieuw beoogde die-
renverblijf tot de geurgevoelige objecten aan de Gemeenteweg 226, 234, 238 en 242A 
niet kan voldoen aan de artikelen 3.117 tot en met 3.119 van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer, in relatie tot artikel 4 tot met 6 uit de Wet geurhinder en veehouderij en 
artikel 4 van de Verordening Geurhinder en Veehouderij 2012. Dit betekent dat in 
strijd met de geldende wet- en regelgeving wordt gehandeld. 
 
Het niet kunnen voldoen aan de bovengenoemde artikelen is geen grond om uw mel-
ding hierop te weigeren c.q. buiten behandeling te laten. Indien u in de toekomst de 
door u beoogde handelingen wilt gaan verrichten handelt u in strijd met de bovenge-
noemde artikelen. Wij kunnen, als bevoegd gezag, dan bestuursrechtelijk tegen u 
gaan optreden wat betreft de activiteiten die in strijd zijn met de geldende wet- en 
regelgeving. 
 
Gegevens veestapel 
In uw melding heeft u de navolgende veestapel aangegeven, welke in onderstaande 
tabel is weergegeven. Deze veestapel hebben wij per heden in onze systemen geregi-
streerd. 
 
Stalbeschrijving + RAV-code1 Aantal aanwe-

zig/vergund 
Aantal nu gemeld 

Vrouwelijk jongvee < 2 jaar (A 3.100) - 52 
1 Regeling ammoniak en veehouderij, gepubliceerd 1 mei 2002, laatste wijziging 1 juli 2015. 

 
Natuurbeschermingswet 
Het is mogelijk dat er naast deze melding een vergunning in het kader van de Natuur-
beschermingswet noodzakelijk is. Om duidelijk te krijgen of dit het geval is kunt u 
contact opnemen met het team vergunningen van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
welke hiervoor het bevoegd gezag zijn. 
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Vragen 
Heeft u vragen over de brief, neem dan contact op met de publieksbalie fysieke leef-
omgeving, bereikbaar op telefoonnummer (0522) 46 74 67 of met de heer W.A. 
Kloosterman van de afdeling Bouwen en Milieu, bereikbaar op 0522 – 467 527 of per 
email w.kloosterman@staphorst.nl. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Staphorst, 
de secretaris,    de burgemeester, 
 
 
 
 
(P.F.G. Rossen MPM)   (drs. T.C. Segers) 
 
 
 
 
 
Afschrift aan: 
 Hoeve Advies, t.a.v. De heer B. Wiekema, Oude Rijksweg 561, 7954 GM Rouveen. 
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BIJLAGE 1 
Overzicht met relevante artikelen met betrekking tot geur 

 
Wet geurhinder en veehouderij  
Artikel 4 
1. De afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie 

waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurge-
voelig object bedraagt: 
a. binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter; 
b. buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter. 

 
Artikel 5 
1. Onverminderd de artikelen 3 en 4 bedraagt de afstand van de buitenzijde van een dieren-

verblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object: 
a. binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter; 
b. buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter. 

 
Artikel 6 
3. Bij gemeentelijke verordening kan worden bepaald dat binnen een deel van het grondgebied 

van de gemeente een andere afstand van toepassing is dan de afstand, genoemd in artikel 
4, eerste lid, met dien verstande dat deze: 
a. ten minste 50 meter bedraagt indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom 

is gelegen, en 
b. ten minste 25 meter bedraagt indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom 

is gelegen. 
 
Verordening Geurhinder en Veehouderij 2012 
Artikel 4 
2. In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand voor de geurbe-

lasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied genoemd in artikel 2 
van deze verordening binnen de bebouwde kom 50 meter. 

 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
Artikel 3.117  
1. Het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf met dieren zonder geuremissie-

factor vindt niet plaats, indien de afstand tussen enig binnen de inrichting gelegen dieren-
verblijf waar dieren zonder geuremissiefactor worden gehouden en een geurgevoelig object, 
na de oprichting, uitbreiding of wijziging: 
a. minder dan 100 meter bedraagt, indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde 

kom is gelegen, of 
b. minder dan 50 meter bedraagt, indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde 

kom is gelegen. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing als bij de oprichting, uitbreiding of wijziging van een 

dierenverblijf het aantal dieren per diercategorie zonder geuremissiefactor binnen de in-
richting niet toeneemt en de afstand van het dierenverblijf tot een geurgevoelig object niet 
afneemt, indien die kleiner is dan de afstand, bedoeld in het eerste lid. 

 
Artikel 3.118  
1. De artikelen 3.115 tot en met 3.117 zijn niet van toepassing, voor zover bij verordening op 

grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij andere waarden of afstanden zijn 
vastgesteld. In dat geval vindt het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf 
niet plaats, indien na die oprichting, uitbreiding of wijziging de geurbelasting die de in-
richting vanwege dierenverblijven waar dieren met geuremissiefactor worden gehouden 
veroorzaakt op geurgevoelige objecten, groter is dan de in de verordening vastgestelde be-
lasting dan wel, indien binnen de inrichting de afstand tussen enig dierenverblijf waar dieren 
zonder geuremissiefactor worden gehouden en een geurgevoelig object kleiner is dan in de 
verordening vastgestelde afstand. 
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2. Artikel 3.115, tweede lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing, met dien ver-
stande dat de totale geurbelasting na de uitbreiding niet meer bedraagt dan het gemiddelde 
van de in de verordening vastgelegde waarde en de geurbelasting die de inrichting vooraf-
gaand aan het toepassen van de maatregel veroorzaakte. 

3. De tweede volzin van het eerste lid is niet van toepassing op het oprichten, uitbreiden of 
wijzigen van een dierenverblijf, indien voorafgaand aan het tijdstip waarop een aanhou-
dingsbesluit als bedoeld in artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij is genomen, of 
indien een dergelijk aanhoudingsbesluit niet is genomen, voor het tijdstip dat een verorde-
ning als bedoeld in artikel 6 van die wet is vastgesteld, een vergunning op grond van artikel 
2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor die op-
richting of uitbreiding onherroepelijk is geworden. 

4. De tweede volzin van het eerste lid is niet van toepassing op het oprichten, uitbreiden of 
wijzigen van een dierenverblijf, indien: 
a. bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.115 de geurbelasting die de inrichting op 

enig geurgevoelig object veroorzaakt niet toeneemt en het aantal dieren per diercatego-
rie met geuremissiefactor binnen de inrichting niet toeneemt; 

b. bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.116 de geurbelasting die de inrichting op 
enig geurgevoelig object veroorzaakt niet toeneemt en het aantal dieren per diercatego-
rie met geuremissiefactor binnen de inrichting niet toeneemt en de afstand tot een 
geurgevoelig object niet afneemt, indien die kleiner is dan de afstand, bedoeld in het 
eerste lid, of 

c. bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.117 het aantal dieren per diercategorie 
zonder geuremissiefactor binnen de inrichting niet toeneemt en de afstand tot een 
geurgevoelig object niet afneemt, indien die kleiner is dan de afstand, bedoeld in het 
eerste lid. 

 
Artikel 3.119  
1. Onverminderd de artikelen 3.115 tot en met 3.117 is het oprichten, uitbreiden of wijzigen 

van een dierenverblijf verboden, indien na de oprichting, uitbreiding of wijziging de afstand 
van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurge-
voelig object: 
a. minder dan 50 meter bedraagt, indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom 

is gelegen, of 
b. minder dan 25 meter bedraagt, indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom 

is gelegen. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing, indien de afstand van de buitenzijde van het dieren-

verblijf tot de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object niet afneemt, en 
a. bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.115 het aantal dieren per diercategorie met 

geuremissiefactor niet toeneemt en de geurbelasting die de inrichting op enig geurge-
voelig object veroorzaakt niet toeneemt; 

b. bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.116 het aantal dieren per diercategorie met 
geuremissiefactor niet toeneemt, de geurbelasting die de inrichting op enig geurgevoelig 
object veroorzaakt niet toeneemt en de afstand tot een geurgevoelig object niet af-
neemt, indien die kleiner is dan de afstand, genoemd in artikel 3.116, eerste lid, of 

c. bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.117 het aantal dieren per diercategorie 
zonder geuremissiefactor niet toeneemt en de afstand tot een geurgevoelig object niet 
afneemt, indien die kleiner is dan de afstand, genoemd in artikel 3.117, eerste lid. 

 


