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1. Aanleiding en doel

1.1 _ Inleiding

Het bedrijf van maatschap Kleinsman op het adres Suetersweg 19, 194 en 19b in Bentelo wil

uitbreiden met melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee, maar loopt tegen de regels van het

Activiteitenbesluit aan, omdat de naastgelegen woningen te dicht bij stal 3 staan. Uit toetsing

blijkt dat niet wordt voldaan aan de vaste afstandsnorm van 50 meter tussen een

emissiepunt van een stal tot de dichtst bijgelegen geurgevoelig object(en). De ligboxenstal 3

is in 1982 gebouwd. Voor de bouw van de woning aan de Suetersweg 17 te Bentelo, als

tweede bedrijfswoning, is op 27 oktober 1993 een bouwvergunning afgegeven. Hierbij s

gebruik gemaakt van een zogenoemde binnenplanse vrijstelling (ex artikel 15 Wet

Ruimtelijke Ordening) van het bestemmingsplan. Het college heeft de ontheffing verleent

omdat het bouwplan voldeed aan de vrijstellingscriteria van het bestemmingsplan. De

provincie heeft hiervoor ook een verklaring van geen bezwaar afgegeven.

Een emissiepunt van deze stal is gelegen op 43 meter van de woning aan de Suetersweg 17

te Bentelo en 49 meter van de woningen aan de Suetersweg 8 en 8a te Bentelo.

Situatietekening 43 meter deur van de stal tot gevel Suetersweg 17 Bentelo

  
Situatietekening 49 meter van de open zijkant van stal tot gevel Suetersweg 8-8a Bemtelo.
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1.2. Aanleiding

Voor een goede ruimtelijke ordening is het noodzakelijk om inzichtelijk te hebben of

geurhinder van agrarische bedrijven beperking oplevert voor toekomstig gebruik van het

plangebied.

13 Doel

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoeverre geurhinder afkomstig van

omliggende veehouderijen leidt tot de noodzaak om andere geurnormen of geurafstanden

vast te stellen voor de locatie van Kleinsman (Suetersweg 19, 194 en 19b te Bentelo). Op

basis van het onderzoek wordt een geurverordening opgesteld.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het relevant ruimtelijk kader beschreven. Tevens wordt de kenmerken

van het plangebied kernachtig geschetst. Het volgende hoofdstuk 3 beschrijft de

gebiedsvisie op basis van ontwikkelingsmogelijkheden van/voor agrarische bedrijven in het

plangebied. Daarbij wordt ook gekeken naar de geurbelasting op geurgevoelige objecten en

hoe leefklimaat in en rond het plangebied kan worden gekarakteriseerd.. In hoofdstuk 4

staan de eindconclusies opgenomen en worden aanbevelingen voor een geurverordening

gedaan.

2. Ruimtelijk kader, bestemming plangebied

21 Ruimtelijk kader / Reconstructieplan Salland-Twente

De Reconstructiewet concentratiegebieden was de wettelijke basis voor de herinrichting en

revitalisering van concentratiegebieden in onder meer Overijssel. De beleidsthema's werden

gegroepeerd tot:

- _ versterken van de economische en sociale vitaliteit;

- _ verbeteren van de omgevingskwaliteit, en;

- _ verbeteren van de veterinaire veiligheid.

Essentieel bij de aanpak was het besef dat veel opgaven sterk met elkaar samenhangen.

De provincie Overijssel onderscheidde drie samenhangende complexe probleemknopen:

- de milieuknoop: vervlechting van intensieve veehouderij en omgeving;

- de ruimteknop: onvoldoende grond voor vernieuwing, en;



- de leefbaarheidsknoop: de sociaaleconomische vitaliteit van het landelijk gebied staat

onder druk.

In het Reconstructieplan Salland-Twente is vorenstaande verder in detail beschreven en zijn

acties en maatregelen benoemd om de problemen aan te pakken.

Voor voorliggende situatie is de karakterisering van het plangebied en direct aangrenzend

gebied relevant. Dit betreft de karakterisering als verwevingsgebied.

2.2 _ Bestemming (bouwblok) plangebied

Het plangebied Suetersweg 19, 194 en 19b Bentelo ligt in het buitengebied van gemeente

Hof van Twente op ca. 780 m. van de bebouwde kom van Bentelo aan de provinciale weg

tussen Bentelo en Beckum. Het plangebied evenals het omliggende gebied betreft een

zogenaamd verwevingsgebied als bedoeld in het Reconstructieplan Salland-Twente. In dit

soort gebieden is een mix van bedrijvigheid en uitbreiding daarvan toegestaan. Daarbij geldt

in algemene bewoordingen dat nieuwe economische ontwikkelen toelaatbaar zijn mits ze

geen belemmeringen opleveren voor bestaande bedrijvigheid.

Het plangebied heeft op grond van het vigerende bestemmingsplan buitengebied gemeente

Hof van Twente de bestemming agrarisch.

Op het perceel bevinden zich diverse opstallen zoals weergegeven op volgende luchtfoto.
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Gebiedsvisie 
34 Begrippen

In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van een aantal vaktermen. Deze zijn hieronder

verklaard voor zover geen verklaring in onderstaande tekst is gegeven.

Bebouwde kom:

De bebouwde kom is het gebied dat door wordt gekenmerkt door aaneengesloten

bebouwing waardoor het gebied een overwegende woon- en verblijfsfunctie heeft en waarin

veel mensen per oppervlakte-eenheid (m2) kunnen en ook daadwerkelijk wonen of

verblijven.



Bestemming/bouwblok

In het bestemmingsplan vastgestelde ruimtelijke eenheid waarbinnen bebouwing ten

behoeve van een bestemming is geconcentreerd.

Veehouderij

Een agrarisch bedrijf dat overwegend of geheel is gericht op het voortbrengen van producten

door middel van het houden van dieren.

Intensieve veehouderij

Een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf waarin het houden van varkens, vleesvee of

pluimvee de hoofdactiviteit is.

Geurgevoelige objecten

Objecten gedefinieerd in de Wet geurhinder en veehouderij.

Geuremissie

De emissie vanuit een veehouderij uitgedrukt in Europese odeur units pertijdseenheid

(OUg's).

Geurbelasting

De waarde ter plaatse van de gevel van een geurgevoelig object, berekend met V-stacks en

uitgedrukt in Europese odeur units per kubieke meter lucht (Oug/m3) als 98-

percentielwaarde (P98).

3.2  Milieukader

In dit hoofdstuk worden de meest relevante milieukaders geschetst.

3.2.1 Wet geurhinder en veehouderij

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij regelt expliciet de toetsing, beoordeling van geuremissie

vanuit veehouderijen waar dieren intensief (kort gezegd doorgaans in stallen zonderuitloop)

worden gehouden, bijvoorbeeld varkensbedrijven. De Wet geurhinder en veehouderij regelt

ook expliciet de beoordeling van geuremissie vanuit veehouderijen waar dieren worden

gehouden die doorgaans wel uitloop hebben, bijvoorbeeld bij melkveebedrijven. De emissie

van dieren wordt beoordeeld op geurgevoelige objecten zoals een (bedrijfs)woning.

De Wet geurhinder en veehouderij beschermt geurgevoelige objecten tot een maximum

megsstaan niveau (norm) van de geurbelasting door:

vaste afstandsnormen (voor deel van veehouderijen zoals melkveebedrijven);

-  berekening van de geurbelasting (pluimvee, varkens) in relatie tot maximum

geumorm op een geurgevoelig object;

- combinatie van vaste afstandsnorm en berekening geurbelasting als op één bedrijf

verschillende diersoorten worden gehouden.

De Wet geurhinder en veehouderij maakt onderscheid tussen de zogenaamde

voorgrondbelasting en achtergrondbelasting. De voorgrondbelasting is de geurbelasting

veroorzaakt door de veehouderij die de hoogste/grootste geurbelasting veroorzaakt op het

betreffende geurgevoelig object. De achtergrondbelasting is de totale geurbelasting

veroorzaakt door alle veehouderijen in de omgeving (binnen straal van 1 tot 1,5 km) van een

geurgevoelig object. Als vuistregel wordt gehanteerd dat de voorgrondbelasting maatgevend

is al deze 50% of meer bedraagt van de achtergrondbelasting.



Binnen en buiten de bebouwde kom

De Wet geurhinder en veehouderij kent normen voor binnen en buiten de bebouwde kom.

Binnen de bebouwde kom gelden strengere normen dan buiten de bebouwde kom; dit is

hieronder in twee tabellen weergegeven

Tabel 1: Veehouderijen met dieren waarvoor vaste afstandsnorm geldt

 

Ligging norm bandbreedte

Buiten bebouwde kom 50m. 50 m.<x<25m.

Binnen bebouwde kom 100 m. 100m.<x<50m.

Nb.

Er geldt te allen tijde aanvullend als eis dat tussen de buitenzijde van een dierverblijf en

de buitenzijde van een geurgevoelig object een afstand moet liggen van 50 meter als het

geurgevoelig object ligt in de bebouwde kom. Ligt het geurgevoelig object buiten de

bebouwde kom dan bedraagt de afstand ten minste 25 meter.
 

Tabel 2. Veehouderijen met dieren waarvoor berekende geurnorm geldt.

 

Ligging norm bandbreedte

Buiten bebouwde kom 14,0 Odeur 3,0 < x < 35,0 Odeur

Binnen bebouwde kom 3,0 Odeur 0,1<X< 14,0 Odeur

Nb.

Ergeldt te allen tijde aanvullend als eis dat tussen de buitenzijde van een dierverblijf en

de buitenzijde van een geurgevoelig object een afstand moet liggen van 50 meter als het

geurgevoelig object ligt in de bebouwde kom. Ligt het geurgevoelig object buiten de

bebouwde kom dan bedraagt de afstand ten minste 25 meter.  
 

Afwijken

De Wet geurhinder en veehouderij (artikel 6 in combinatie met artikel 8) geeft de

mogelijkheid dat de gemeenteraad bij verordening onderbouwd door een geur(gebieds)visie

van vaste afstandsnormen en / of geurnormen kan afwijken binnen de in de Wet geurhinder

en veehouderij vastgelegde bandbreedte.

Geurbelasting en leef-kwaliteit

Geuremissie (geurhinder) van intensieve veehouderijen kan worden vertaald (handreiking bij

de Wet geurhinder en veehouderij) naar een waarde voor de Ieef-kwaliteit in een gebied.

De waarde wordt beoordeeld door het percentage geurgehinderden en is gekoppeld aan de

gevonden geurbelasting. De vertaling naar een waarde voor de leef-kwaliteit is verdeeld in

de voorgrondbelasting en de achtergrondbelasting. De uitwerking staat in onderstaande

tabel.

Tabel 3; Relatie geuremissie en —hinder in relatie tot leef-kwaliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorgrondbelasting | Achtergrondbelasting | Kans op geurhinder (%) | Leefkwaliteit

(OUg/m3) {QUg/m3)

<15 0-3 < 5%

15- 35 3-7 5-10

35- 6,5 7-13 10-15

6,5-10,0 13-20 15-20 g

10,0-14,0 20-28 20-25

14,0- 19,0 28-38 25-30 Slect

19,0-25,0 3850 30-35

> 25,0 > 50 35-40 Extreem slecht    



3.24 Activiteitenbesluit

Veel veehouderijen vallen onder het Activiteitenbesluit. De Wet geurhinder en veehouderij s

op meldingsplichtige veehouderijen niet van toepassing. De eisen uit de Wet geurhinder en

veehouderij zijn als voorschriften opgenomen n het Activiteitenbesluit.

3.3 _ Gebiedsvisie

3.3.1 Inleiding

Afwijken van reguliere normen in de Wet geurhinder en veehouderij is bij verordening

toegestaan op basis van een onderliggende gebiedsvisie. Daarbij dient de gemeenteraad in

elk geval te betrekken:

« de huidige en verwachte geursituatie door de veehouderijen in het gebied;

+ 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 de gemeenteraad bij het bepalen van de andere waarde of afstand de

gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied, of afwijkende relatie tussen geur en

geurhinder te betrekken. Als andere normen effecten, gevolgen kunnen hebben voor het

grondgebied van een naburige gemeente moet eerst overleg plaatsvinden met die gemeente

voordat de andere norm(en) worden vastgesteld.

  

   

Huidige en verwachte geursituatie in en rond plangebied.
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Gelet op de situatie en de aanwezigheid van veehouderijen binnen een straal van1

kilometer, wordt verondersteld dat in het gebied de waarde voor de leef-kwaliteit wordt

ingeschat als redelijk goed.
 

Op grond van huidige kennis over mogelijke bedrijfsontwikkelingen van veehouderijen in het

plangebied en de directe omgeving wordt verwacht dat er in de toekomst geen wezenlijke

veranderingen gaan optreden die leiden tot een verslechtering van de geursituatie in en rond

het plangebied. Eerder is het te verwachten dat de afnemende trend van het aantal

veehouderijen doorzet en dat er een verbetering ontstaat.

Gelet op de verwachting dat geen wezenlijke verandering van de leef-kwaliteit zal optreden

als gevolg van deze verordening is gekozen om geen berekening van de achtgrondbelasting

uit te voeren. Zie ook overweging onder hoofdstuk 3.3.4.



3.3.3 Belang van geïntegreerde aanpak van de verontreiniging

Bij verbouw en nieuwbouw van stallen geldt dat moet worden voldaan aan eisen uit het

Bouwbesluit en / of Besluit huisvesting. Dit garandeert dat stallen in beginsel emissiearm

moeten worden gebouwd (toepassen van Best Beschikbare Technieken), met als gevolg dat

sprake zal zijn van een minimaal even hoog beschermingsniveau van het milieu.

3.3.4 Noodzaak even hoog niveau bescherming van het milieu

Dit uitgangspunt voor het opstellen van een gebiedsvisie ziet op het in balans houden van de

kwaliteit van het milieu in een bepaald gebied. Als enerzijds meer ruimte (afwijkende

normen, lees minder strenge normen) wordt toegestaan zou dat moeten worden

gecompenseerd door elders strengere normen te stellen.

In onderhavige situatie is enkel voorzien in aanpassing (verkorting) van vaste

afstandsnormen. Dit met het oog om een (deels historisch gegroeide) bestaande situaties te

legaliseren. Dit betreft dan de aanwezigheid van een bedrijfswoning van derden die niet

voldoen aan de afstandsnorm van 50 meter. De verkleining van de vaste afstandseis maakt

het mogelijk dat het bedrijf van Kleinsman kan uitbreiden in het aantal stuks rundvee.

In 2011 is in het kader van het Plan-MER bestemmingsplan buitengebied onder meer

onderzoek, door een extern adviesbureau, verricht naar geurhinder. Daarbij is de

geurbelasting afkomstig van agrarische bedrijven bij verschillende ruimtelijke scenario's (veel

of weinig groei van veehouderij) in beeld gebracht en beoordeeld of die geurbelasting leidt

tot ongewenste aantasting van het leefklimaat in het landelijk gebied en bebouwde kommen.

Voor het plangebied aan de Suetersweg 19, 194 en 19b te Bentelo wordt de leef-kwaliteit als

goed tot redelijk goed beoordeeld voor eerder genoemde scenario's.

In voorliggende situatie is niet voorzien in versoepeling van geuremissienormen. De leef-

kwaliteit door de beoogde wijziging van de bedrijfsvoering leidt niet tot een andere,

(slechtere) leef-kwalliteit.

3.3.5 Gewenste ruimtelijke inrichting plangebied en omgeving

Het huidige plangebied en omgeving wordt gekenmerkt door een mix aan bedrijvigheid. Het

betreft én agrarische activiteiten én recreatieve activiteiten én lichte midden- en kleinbedrijf

(MKB) activiteiten.

De provincie Overijssel is bezig met de herziening van haar Omgevingsvisie en —plan. De

huidige reconstructiezonering wordt losgelaten. Zo ook de maximum omvang van agrarische

bouwblokken. De provincie wenst meer te sturen op kwaliteit dan op kwantiteit.

Op basis van huidige inzichten — bestemmingsplan buitengebied en structuurvisie landelijk

gebied — is voor het plangebied en omgeving voorzien in consolidatie van huidige

economische activiteiten. Zowel de gemeentelijke koers als de komende koers van de

provincie Overijssel legitimeren dat lokaal maatwerk, waaronder voor de locatie Suetersweg

19, 194 en 19b te Bentelo wordt geleverd.

3.3.6 Afwijkende relatie tussen geur en geurhinder

In tabel 3 is de relatie tussen geuremissie en —hinder in relatie tot de leef-kwaliteit geschetst.

De beoogde aanpassing van de vaste afstandsnorm heeft geen consequenties voor de

toekomstige kwaliteit van de leefomgeving (uit geuroogpunt) ten opzichte van de huidige

kwaliteit van de leefomgeving.



3.3.7 Buurgemeenten

Het plangebied waarvoor de gebiedsvisie en in verlengde daarvan de geurverordening wordt

opgesteld ligt op ca. 370 meter afstand van de gemeentegrens van Hengelo. De beoogde

aanpassing van de afstandsnorm heeft geen gevolgen voor (de ontwikkelingsmogelijkheden

van bedrijven gelegen in) de gemeente Hengelo. Overleg heeft daarom niet plaatsgevonden.

4. Aanbevelingen en conclusies

Uit vorenstaande kan worden geconcludeerd dat ter hoogte van het plangebied de beoogde

ontwikkeling aan de Suetersweg 19, 194 en 19b te Bentelo mogelijk is zonder dat dit

nadelige gevolgen heeft voor bestaande economische activiteiten van andere bedrijven in de

omgeving van het plangebied.

Om de bestaande — met de Wet geurhinder en veehouderij strijdige situatie — het niet

voldoen aan de minimale afstandseis van 50 meter op te heffen worden de volgende

aanbevelingen gedaan:

* geen aanpassing van de geurnorm van 14 Odeur unit

« voor het plangebied een vaste afstandsnorm vast te leggen van:

o 40 meter tussen de woning aan de Suetersweg 17 (Veelers) te Bentelo tot

aan de gevel van de stal (melkkoeien- / jongveestal) van Kleinsman.

o 45 meter tussen de woning aan de Suetersweg 8-8a (overkant) te Bentelo tot

aan de gevel van de stal (melkkoeien - / jongveestal) van Kleinsman.

De aanpassing van de vaste afstandsnorm leidt niet tot beperking van de bedrijfsvoering van

andere omliggende agrarische bedrijven. In het plangebied is sprake van behoud van een

acceptabele leef-kwaliteit.




