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Samenvatting

Aanleiding

De gemeente Hof van Twente is bezig met de fasering van enkele plangebieden tegen de kern

Hengevelde aan. In deze gebieden is woningbouw en industrieterrein voorzien. In de directe

omgeving van de plangebieden zijn agrarische bedrijven gelegen. De gemeente wil in beeld

hebben hoe de juiste voorwaarden kunnen worden geschept voor deze nieuwe functies.

Daarbij moet ondermeer rekening worden gehouden met wet- en regelgeving, de gewenste

ruimtelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor deze ontwikkelingen, zoals geurbelasting door

de aanwezigheid van veehouderijen in de gemeente.

Voor een goede ruimtelijke ordening is het, op grond van de Wet op ruimtelijke ordening,

noodzakelijk inzichtelijk te krijgen of de geurhinder afkomstig van agrarische bedrijven

beperking oplevert voor het toekomstig gebruik van plangebieden. In deze gebiedsvisie zijn de

volgende plangebieden van belang (zie ook bijlage 1): Het Wegdam 1° en 2° fase

(industrieterrein}, Goorden (woningen en ontsluiting van het industrieterrein), Ter Doest

(bedrijventerrein) en De Marke I! (woningbouw}. In een eerder onderzoek heeft Oranjewoud

reeds vastgesteld dat agrarische inrichtingen invloed hebben op de het plangebieden.

Doel

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

omliggende agrarische inrichtingen leidt tot de noodzaak om andere geurnormen en afstanden

vast te stellen. Aan de hand van dit inzicht wordt een geurverordening opgesteld.

Opzet

In dit onderzoekzijn de relevante (wettelijke) kaders weergegeven, worden de ruimtelijke

plannen van de gemeente met betrekking tot Hengevelde behandeld en wordt de

onderzoeksopzet besproken.

Door middel van een quickscan is aan de hand van de meest actuele gegevens van de

agrarische bedrijven de huidige geurbelasting zowel cumulatief als individueel in beeld

gebracht.

Zoals uit de kaart in bijlage 3 te herleiden is, is de leefkwaliteit in verreweg het grootste deel

van de plangebieden te omschrijven als "goed" en "redelijk goed".

Zoals uit de kaarten In bijlagen 4 en 5 (vaste afstanden en berekende geurbelasting) blijkt,

heeft een aantal individuele agrarische bedrijven in de huidige situatie invloed op de

plangebieden.

Naast de huidige situatie zijn ook de (toekomstige) groeimogelijkheden van de agrarische

bedrijven in de omgeving van de plangebieden berekend en in kaart gebracht. Zie hiervoor

onder andere de kaarten in bijlage 6. Hieruit blijkt dat een aantal bedrijven nog de ruimte

heeft om te groeien waardoor de geurbelasting op de plangebieden toe zou kunnen nemen.

 

Conclusies

Uit de beleidsdocumenten kan worden geconcludeerd dat ter hoogte van de plangebieden

ontwikkelingen ten behoeve van wonen en werken mogelijk moeten zijn. Zonder de huidige

wettelijk vastgestelde geurnormen aan té passen zou een deel van de plangebieden niet

gerealiseerd kunnen worden dan wel zouden agrarische bedrijven beperkt kunnen worden in

hun groeimogelijkheden.

Om de huidige en toekomstige geurhinder knelpunten zo veel mogelijk op te lossen is

gekomen tot de volgende aanbevelingen:
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* _ de norm voor de bestaande geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom op 3 oue/m?

‚en buiten de bebouwde kom op 14 ou:/m? te laten staan;

* de afstand van 100 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in en buiten de

bebouwde kom niet aan te tasten;

° _ binnen de plangebieden een geurnorm vast te leggen van 9 oue/m? voor geurgevoelige

objecten;

*  voor de plangebieden de vaste afstandsnorm vast te leggen op 50 meter;

* de gewijzigde geurnorm en vaste afstand voor deze plangebieden moeten worden

vastgelegd in een gemeentelijke verordening. De gebieden zijn weergegeven op de kaart in

bijlage 7 en de concept geurverordening staat in bijlage 8.

Uit de diverse berekeningen blijkt dat de met het aanpassen van de geurnorm en een

gewijzigde vaste afstand de agrarische bedrijven niet gehinderd worden in de bedrijfsvoering.

Daarnaast is in de plangebieden sprake van een acceptabel leefklimaat.
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Aanleiding en doel

In de paragrafen 1.2 en 1.3 worden de aanleiding en het doel van dit onderzoek beschreven. In

paragraaf 1.4 is een leeswijzer voor dit rapport weergegeven.

Inleiding

De gemeente Hof van Twente is bezig met de fasering van enkele plangebieden tegen de kern

Hengevelde aan. In deze gebieden is woningbouw en industrieterrein voorzien. In de directe

omgeving van de plangebieden zijn agrarische bedrijven gelegen. De gemeente wil in beeld

hebben hoe de juiste voorwaarden kunnen worden geschept voor deze nieuwe functies.

Daarbij moet ondermeer rekening worden gehouden met wet- en regelgeving, de gewenste

ruimtelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor deze ontwikkelingen, zoals geurbelasting door

de aanwezigheid van veehouderijen in de gemeente.

Aanleiding

Voor een goede ruimtelijke ordening is het, op grond van de Wet op ruimtelijke ordening,

noodzakelijk inzichtelijk te krijgen of de geurhinder afkomstig van agrarische bedrijven

beperking oplevert voor het toekomstig gebruik van plangebieden. In deze gebiedsvisie zijn de

volgende plangebieden van belang:

Het Wegdam 1° en 2° fase (industrieterrein), Goorden (woningen en ontsluiting van het

industrieterrein),Ter Doest (bedrijventerrein) en De Marke I! (woningbouw).

In een eerder onderzoek heeft Oranjewoud reeds vastgesteld dat agrarische inrichtingen

invloed hebben op de het plangebieden. In figuur 1 is de ligging van de gebieden weergegeven.

Zie bijlage 1 voor een grote versie van deze kaart
 

   
 

Fguur T:snoering plangebieden Hengevelde

>Knogen….
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Doel

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

omliggende agrarische inrichtingen leidt tot de noodzaak om andere geurnormen en afstanden

vast te stellen. Aan de hand van dit inzicht wordt een geurverordening opgesteld.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven we op hoofdlijnen de ruimtelijke kenmerken van Hengevelde met

j de nadruk op de plangebieden en de relevante wettelijke kaders zoals deze onder

andere in de Wet geurhinder'en vechouderij (Wgv) zijn beschreven. Daarnaast worden in

hoofdstuk 2 de ruimtelijke kaders besproken.

In hoofdstuk 3 gaan we in op de betekenis van deze kaders voor de uitbreidingsmogelijkheden

van de veehouderijen, de geurbelasting op geurgevoelige objecten en het leefklimaat in

Hengevelde en de directe omgeving- De geurbelasting is in beeld gebracht door middel van

berekeningen. De resultaten leiden tot aanbevelingen voorde vast te stellen geurverordening-

Hoofdstuk 3 vormt daarmee de kern van deze geurgebiedsvisie.

In hoofdstuk4 worden de eindconclusies en aanbevelingen weergegeven.
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Relevante kaders voor de geurgebiedsvisie

In dit hoofdstuk beschrijven we in paragraaf 2.1 het ruimtelijke karakter van Hengevelde. In de

paragrafen 2.2 tot en met 2.4 worden de wettelijke kaders behandeld. Hierbij komen de

onderwerpen Wet geurhinderen veehouderij (2.1, het Besluit landbouw milieubeheer (2.3}

en de Wet ruimtelijke ordening (2.4) aan de orde. In paragraaf2.5 wordt het ruimtelijk kader

aangegeven, Tenslotte wordt in paragraaf 2.6 de samenhang tussen de verschillende kaders

besproken.

Ruimtelijke karakter van Hengevelde

Hengevelde telde in 2007 circa 1.500 inwoners. Als echter het buitengebied bij het dorp wordt

meegerekend, bedraagt het inwonertal circa 3.400. Er komt rond de bebouwde kom dus veel

verspreide bewoning voor (zie voor de ligging van Hengevelde figuur 2). Hengevelde wordt

omgeven door twee landschapstypen: het kampenlandschap en het ontginningenlandschap

{heideontginningen). Het kampenlandschap is ontstaan door ontwikkelingen langs de beken,

waar vanuit kleine landbouwnederzettingen met essen en kampen werden gesticht. Het is een

kleinschalig landschapstype dat wordt gekenmerkt door een afwisseling van boomsingels, een

sterke variatie en een ongestructureerde opzet. Aan de zuidwestzijde van Hengevelde is het

kampenlandschap nog redelijk herkenbaar door de hoogteverschillen, restanten van

boombeplantingen, kleinere boselementen en houtwallen. Hierdoor heeft dit gebied een

zekere visueel-ruimtelijke en ecologische waarde, Aan de noordoostzijde van Hengevelde komt

het kampenlandschap grootschaliger over dan het oorspronkelijk was. De waarde ervan is dan

ook teruggelopen. De veldontginningen zijn jonger dan het kampenlandschap. Het zijn

gebieden die voor de intrede van de kunstmest niet voor de landbouw konden worden

gebruikt. Het karakter van deze gebieden is veel systematischer en ook opener. Er is sprake

van een blokvormige verkaveling en er komt relatief weinig beplanting op de kavelgrenzen

voor. Het ontginningenlandschap heeft een lagere visueel-ruimtelijke waarde doordat er

weinig afwisseling is.

Figuur 2: Ligging Hengevelde
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Wettelijk kader: Wet geurhinder en veehouderij

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (verder: Wgv) in werking getreden. De

Wgv vervangt zowel de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings-, en

verwevingsgebieden als de drie 'stankrichtlijnen' (de Richtlijn veehouderij en stankhinder

1996, de Brochure veehouderij en hinderwet 1985 en het cumulatierapport 'P-Lucht-46').

In deze paragraaf worden de belangrijkste onderdelen van de Wgv behandeld die van belang

zijn bij het opstellen van een geurgebiedsvisie/geurverordening In de paragrafen 2.2.1 en

2.2.2 worden de diverse begrippen die van belang zijn uitgelegd. Vervolgens worden in

paragraaf 2.2.3 de bandbreedte en de randvoorwaarden van een geurverordening besproken.

In paragraaf 2.2.4 wordt de relatie tussen geurbelasting en het leefklimaat toegelicht.

Geurgevoelige objecten

In artikel 1 van de Wgv wordt een geurgevoelig object als volgt omschreven:

”een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden

gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijfen die daarvoor permanent of een daarmee

vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt”.

De mate van bescherming van geurgevoelige objecten is afhankelijk van de ligging en het type

geurgevoelig object; een 'ruimte voor ruimte'-woning of een voormalige agrarische

bedrijfswoning geniet bijvoorbeeld een geringere bescherming dan een burgerwoning, zie het

schema in bijlage 2.

De Wgv en het begrip geurbelasting

In de Wav is verankerd welke geurbelasting een voor geur gevoelig object mag ondervinden.

De W wil de geurgevoelige objecten beschermen tot een maximaal toegestaan niveau

{norm} van geurbelasting.

Dit gebeurt op de volgende manieren:

1 Voor een deel van de veehouderijen (niet intensieve veehouderij) geldt een vaste

afstand tot een geurgevoelig object.

2 Voor een ander deel van de veehouderijen (intensieve veehouderij} moet een

geurbelasting berekend worden en geldt een maximum geurnorm op geurgevoelige

objecten.

3. Daarnaast kan voor een veehouderij zowel een vaste afstand als een maximum

geurbelasting gelden.

Daarnaast geeft de W de mogelijkheid af te wijken van die normen binnen gestelde grenzen.

Geuremissie

De Wgv maakt onderscheid tussen dieren waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld

{intensief) en dieren waarvoor dat niet is gedaan (niet intensief).

Meikkoeien of paarden zijn bijvoorbeeld dieren waarvoor geen geuremissiefactor is

vastgesteld, hiervoor geldt een vaste afstand.

Dieren met een geuremissiefactor zijn bijvoorbeeld varkens of kippen, hiervoor geldt een

geurnorm.

De geuremissiefactoren zijn vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehouderij en worden

uitgedrukt in odour units per seconde per dier (ou:/s/dier).

Door het aantal dieren binnen een bedrijf te vermenigvuldigen met de bijbehorende

geuremissiefactor kan de geuremissie van een bedrijf worden bepaald,

De geuremissie van veehouderijen bepaalt onder andere de geurbelasting ter hoogte van

geurgevoelige objecten.

XKnogen…
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Geurbelasting

Voor geurgevoelige objecten gelegen in de bebouwde kom geldt een strengere

geurbelastingsnorm (meer bescherming tegen geurhinder) dan voor objecten die buiten de

bebouwde kom zijn gelegen.

De geurbelasting wordt uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht (ouem").

Voor gemeente Hof van Twente waarbinnen Hengevelde is gelegen geldt respectievelijk een

norm van 3,0 oue/m? en 14,0 oue/m?voor objecten die binnen en buiten de bebouwde kom

zijn gelegen.

Voorgrond-/achtergrondbelasting

De voorgrondbelasting is de geurbelasting veroorzaakt door de voor dat geurgevoelig object

dominante veehouderij die de meeste geurbelasting bij het geurgevoelige object veroorzaakt.

De achtergrondbelasting is de totale geurbelasting veroorzaakt door alle veehouderijen in de

omgeving van een geurgevoelig object.

Als vuistregel geidt dat de voorgrondbelasting leidend is voor de geurhindersituatie, als deze

groter is dan de helft van de achtergrondbelasting.

Rekenmodellen: van emissie naar geurbelasting

De geuremissie wordt met behulp van twee rekenmodellen ('V-Stacks vergunning' en 'V-Stacks

gebied') omgerekend naar geurbelasting. In de Handreiking bij de Wet geurhinder en

veehouderij, de Gebruikershandleiding V-Stacks vergunning en de Gebruikershandleiding V-

Stacks gebied wordt ingegaan op de wijze waarop de Wgv met bijbehorende

berekeningsmodellen in de praktijk moet worden toegepast. Het model V-Stacks vergunning

moet worden gebruikt bij het beoordelen van milieuvergunningaanvragen. Het model V-Stacks

gebied wordt gebruikt om geurinvloeden grafisch weer te kunnen geven aan de hand van een

berekende geurbelasting op verzameling punten (een zogenaamd grid). Bij de gegevensinvoer

moeten onder andere de volgende gegevens van de geurbron{-nen) worden ingevoerd: de

totale geuremissie van de inrichting, de gemiddelde gebouw hoogte, de luchtsnelheid van

uittredende lucht, de hoogte van het emissiepunt en de diameter van het emissiepunt.

Daarnaast moeten ontvangerpunten worden ingevoerd (geurgevoelige objecten}. Deze

gegevens zijn gekoppeld aan geografische coördinaten. De rekenmodellen berekenen

vervolgens hoe groot de geurbelasting is die door de bron(-nen) op de geurgevoelige objecten

wordt veroorzaakt.

  

Vaste minimum afstanden

Voor dieren waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, geldt een minimum afstand

tussen het emisslepunt van een dierenverblijf en de buitenzijde van een geurgevoelig object.

Deze vaste afstand moet tenminste 100 meter bedragen in geval het geurgevoelige object is

gelegen binnen de bebouwde kom. Voor objecten die buiten de bebouwde kom zijn gelegen,

geldt een afstand van ten minste 50 meter.

Gevel tot gevel ofstand

Naast bovengenoemde kaders geldt voor zowel dieren waarvoor een geuremissiefactor is

vastgesteld en dieren waarvoor dit niet is gedaan altijd een minimumafstand tussen de

buitenzijde van een dierenverblijfen de buitenzijde van een geurgevoelig object.

Deze afstand moet ten minste 50 meter bedragen in geval het geurgevoelig object is gelegen

binnen de bebouwde kom, Voor objecten die buiten de bebouwde kom zijn gelegen, geldt een

afstand van ten minste 25 meter.

Voor een overzicht van deze afstanden en normen, zie het schema in bijlage 2.
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Bandbreedte en randvoorwaarden geurverordening

Bandbreedte

In artikel 6 van de Wgv staat dat een gemeente gelegen in een concentratiegebied (de

gemeente Hof van Twente waarbinnen Hengevelde is gelegen ligt in concentratiegebied Oost

zoals aangegeven in bijlage I bij de Meststoffenwet) voor (een deel van) haar grondgebied een

gemeentelijke verordening kan vaststellen waarin afgeweken wordt van de geurnormen, met

dien verstande dat deze waarde:

— _ binnen de bebouwde kom niet minder mag bedragen dan 0,1 ou:/m’en niet meer mag

bedragen dan 14,0 oue/m*, en;

— _ buiten de bebouwde kom niet minder mag bedragen dan 3,0 oue/m?n niet meer mag

bedragen dan 35,0 oue/m*.

Voorde vaste afstanden kan de gemeente voor [een deel van) haar grondgebied in een

gemeentelijke verordening een andere afstand vaststellen, met dien verstande dat deze in

beginsel:

— _ ten minste 50 meter bedraagt indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom

is gelegen, en;

— _ ten minste 25 meter bedraagt indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom

is gelegen.

Zie ook voor de bandbreedte van deze normen en afstanden het schema in bijlage 2.

Randvoorwaarden

Bij het bepalen van een andere waarde of afstand in een geurverordening dienen volgens

artikel 8 van de Wev in ieder geval de volgende onderwerpen te worden betrokken:

— _ de huidige en de te verwachten geursituatie vanwege de veehouderijen in het gebied;

— _ het belang van een geïntegreerde aanpak van verontreiniging;

— _ de noodzaakvan een even hoog niveau van de bescherming van het milieu.

Tevens worden betrokken:

— _ de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied, of

— _ de afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder.

De hierboven genoemde punten zijn betrokken bij het opstellen van deze gebiedsvisie. In de

documenten die als basis hebben gediend voor deze gebiedsvisie zijn de hierboven genoemde

punten behandeld.

Daarnaast moet volgens artike! 9 van de Wgv indien een andere waarde of afstand in een

geurverordening wordt vastgesteld en het effect hiervan doorwerkt naar het grondgebied van

een naburige gemeente, de gemeenteraad hiertoe slechts overgaan na overleg met die

naburige gemeente.

Het grondgebied waar deze geurverordening over gaatis op een dusdanige afstand van

naburige gemeenten gelegen dat het onaannemelijk is dat de verordening doorwerking heeft

naar het grondgebied van deze gemeenten.

Geurbelasting en leefklimaat

Eris sprake van geurhinder als mensen die zijn blootgesteld aan geur dat als hinderlijk ervaren.

Een geurhinderpercentage van bijvoorbeeld 25% betekent dat 25% van de ondervraagde

mensen zal aangeven soms of vaak last te hebben van de geur van een vehouderij. Op deze

wijze wordt de geurbelasting uitgedrukt in hinderpercentages.

Er zijn hinderpercentages bekend, die zijn gebaseerd op een belevingsonderzoek van PRA

Odournet. Hierin is een relatie gelegd tussen geuremissie en geurhinder door de intensieve

veehouderij. Van belang is dat de mate waarin mensen geur als hinderlijk ervaren, niet alleen
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afhankelijk is van de mate van blootstelling, maar ook van de onaangenaamheid van de geur

en de binding die de mensen hebben met de veehouderij die de geur veroorzaakt. Desondanks

bleek het mogelijkte zijn de gevonden hinderpercentages (geurbeleving) te koppelen aan een

niveau van de kwaliteit van het leefklimaat.

In de handreiking behorende bij de Wgv wordt geurhinder afkomstig van veehouderijen

vertaald naar een waarde voor het leefklimaat in een gebied. Deze waarde wordt beoordeeld

door het percentage geurgehinderden en is gekoppeld aan de gevonden geurbelasting. De

vertaling naar een waarde voor het leefklimaat is gesplitst in de voorgrondbelasting en de

achtergrondbelasting. Een uitwerking hiervan staat in tabel 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorgrondbelasting | Achtergrondbelasting | Mogelijke kans op geurhinder | Leefklimaat

(oue/m?) (oue/m’) (%)

<15 0-3 <5 zeer goed

1,5-3,5 3-7 5-10 goed

3,5-6,5 7-13 10-15 redelijk goed

6,5-10 13-20 15-20 matig

10-14 20-28 20-25 tamelijk slecht

14-19 28-38 25-30 slecht

19-25 38-50 30-35 zeer slecht

>25 >50 35-40 extreem slecht    
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Tobel 1: Voor- en achtergrondbelasting gekoppeld aan de mogelijke kans op geurhinderen een beoordeling van het

leefklimaat.

Voor veehouderijen waar een vaste afstand voor geldt, is in de handreiking behorende bij de

Wgv geen link gelegd met een beoordeling van het leefklimaat.

Het is aan de gemeente om te bepalen welke kwaliteit van het leefklimaat in een bepaald

gebied wordt nagestreefd.

Wettelijk kader: Besluit landbouw milieubeheer

Het Beslult landbouw milieubeheeris een Amvb op grond van de Wet milieubeheer. Het

Besluit is van toepassing op melkrundvechouderijbedrijven, akkerbouwbedrijven,

gemechaniseerde loonbedrijven, paardenhouderijen, kinderboerderijen, kleinschalige

veehouderijen of een combinatie hiervan.

Binnen de gemeente Hof van Twente bevinden zich veel agrarische bedrijven die onder de

werkingssfeervan het Besluit landbouw milieubeheer vallen.

Het Besluit heft de vergunningplicht van deze bedrijven op. In plaats daarvan moeten deze

bedrijven aan algemene regels voldoen.

Op bedrijven die onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen, is op dit moment de Wgv

(nog) niet van toepassing. Die bedrijven kunnen hierdoor niet onder de werking van een

gemeentelijke geurverordening vallen.

Op dit moment wordt gewerkt aan het opnemen van het Besluit landbouw in het

Activiteitenbesluit. Met deze wijziging van het Activiteitenbesluit zal ook de Wgv integraal

worden overgenomen, Op de lange termijn zal een gemeentelijke geurverordening dus ook

voor deze inrichtingen van toepassing zijn.
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Wettelijk kader: Wet ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening bewaaktde 'goede ruimtelijke ordening’ zij heeft hiervoor

ondermeer de instrumenten structuurvisie en bestemmingsplan tot haar beschikking.

De ligging van geurgevoelige objecten binnen de geurcontouren van veehouderijen is een

onderwerp dat betrekking heeft op een goede ruimtelijke ordening. De Wgv heeft dus

consequenties voor de goede ruimtelijke ordening.

De geurnormen uit de Wgv zijn bedoeld om mensen in de omgeving van een veehouderij te

beschermen tegen overmatige geurhinder. Omgekeerd moet een bevoegd gezag dan ook niet

toestaan dat een geurgevoelig object gerealiseerd wordt binnen een geurcontour. Dit principe

wordt aangeduid als de 'omgekeerde werking' van de Wgv.

Ruimtelijk kader

Artikel 8 van de Wev schrift voor dat afwijkende geurnormen en afstanden de in een

gemeentelijke verordening worden vastgelegd, moeten worden gemotiveerd door de

ruimtelijke visie die de gemeente heeft voor haar grondgebied. Op deze manier wordt

bewerkstelligd dat de toegestane geurbelasting maximaal wordt afgestemd op de ruimtelijke

visie. In deze paragraaf worden de ruimtelijke plannen behandeld die woningbouw en

igheid mogelijk maken in de plangebieden. Daarnaast worden de ruimtelijke kaders

voor de veehouderijen in de nabijheid van deze plangebieden weergeven.

 

Omgevingsvisie Overijssel (2009)

De provincie Overijssel heeft het streekplan, verkeer- en vervoerplan, waterhuishoudingsplan

en milieubeleidsplan samengevoegd tot één omgevingsvisie. Op 1 juli 2009 is dit plan door de

Provinciale Staten vastgesteld. In de Omgevingsvisie Overijssel is de provinciale visie op de

ontwikkeling van de fysieke leefomgeving tot 2030 geschetst. In de omgevingsvisie worden

ontwikkelingsmogelijkheden geboden voor bedrijfsontwikkeling in de landbouw, onder

voorwaarden van generiek instrumentarium (zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik),

ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken. Hierbij krijgen de landbouwbedrijven

ruimte om ontwikkelen en in te spelen op veranderingen. Er wordt ruimte geboden voor

schaalvergroting en -verbreding. Bij de beschrijving van het reconstructieplan Salland-Twente

in de volgende paragraaf wordt hier naderop ingegaan. De provincie heeft de

omgevingsverordening opgesteld om de doorwerking van bepaalde onderwerpen uit de

omgevingsvisie juridisch te kunnen waarborgen. De verordening voorziet ten opzichte van de

Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal. De inzet van de

verordening als juridisch instrument is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de

inzet van algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om

uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen. Met de inwerkingtreding van de (nieuwe)

Wet ruimtelijke ordening (juli 2008} had het reconstructieplan Salland-Twente geen directe

doorwerking meer op het gemeentelijke beleid. Om de doorwerking van het reconstructieplan

veilig te stellen is in de provinciale verordening vastgelegd dat het reconstructieplan vertaald

dient te worden in de gemeentelijke bestemmingsplannen.

Reconstructieplan Salland-Twente

Het Reconstructieplan Salland-Twente is opgesteld in opdracht van het College van

Gedeputeerde Staten van Overijssel. Op 15 september 2004 hebben Provinciale Staten het

Reconstructiep|an vastgesteld. Het plan is een uitwerking van de Reconstructiewet en geeft

kaders waarbinnen de intensieve veehouderij zich kan ontwikkelen in Salland en Twente.

Centraal in het plan staat het oplossen van de drie knopen: milieuknoop, ruimtelijke knoop,

leefbaarheidknoop. Naast investeringen in verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de

leefbaarheid, ligt de basis van het plan in een afwaartse beweging van de intensieve

XKlnogen….
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veehouderij vanafde kwetsbare (natuur)gebieden. Daarom is het reconstructiegebied

ingedeeld in zogenaamde Extensiveringgebieden, Verwevinggebieden en

landbouwontwikkelingsgebieden.

Specifiek zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze gebieden als volgt:

e Extensiveringsgebied: Een ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied

met het primaat wonen of natuur, waar uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van

in ieder geval intensieve veehouderij onmogelijk is of in het kader van de reconstructie

onmogelijk zal worden gemaakt.

e Verwevingsgebied: Een ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied

gericht op verweving van landbouw, wonen en natuur, waar hervestiging of

uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk is mits de ruimtelijke kwaliteit of

functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten, Daarbij moet worden

opgemerkt dat op locaties in het verwevinggebied waar nu geen intensieve

veehouderij aanwezig Is (of maximaal 250 m?), ontwikkeling of hervestiging van een

intensieve veehouderij voorkomen dient te worden.

* _ Landbouwontwikkelingsgebied (LOG): Een ruimtelijk begrensd gedeelte van een

reconstructiegebied met het primaat landbouw. Een landbouwontwikkelingsgebied

voorziet geheel of gedeeltelijk in de mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging of

nieuwvestiging van intensieve veehouderij, of zal daar in het kader van de

reconstructie in voorzien.

In 2009 is het Reconstructieplan gewijzigd. Deze wijziging sluit aan op de provinciale

Omgevingsvisie (zie ook paragraaf 2,5.1). Samenvattend komt deze wijziging op het volgende

neer:

* Vestiging van nieuwe agrarische bouwpercelen in een landbouwontwikkelingsgebied

(LOG) mag voortaan (in het algemeen) alleen op voorwaarde dat elders in Overijssel

een bouwperceel van een intensieve veehouderij wordt opgeheven.

°  Daarnaast moet bij grootschalige uitbreiding van een intensieve veehouderij in een

LOG of op een sterlocatie worden aangetoond dat het verlies aan ecologische en

landschappelijke kwaliteit wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking

van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. Dit is in lijn met de omgevingsverordening.

« _ In de wijziging van het Reconstructieplan is verder onder andere opgenomen dat in

principe binnen een afstand van 500 meter van woonkernen en aaneengesloten

lintbebouwing geen nieuwe agrarische bouwpercelen worden gevestigd. Daarvan kan

worden afgeweken als wordt aangetoond dat op basis van de geldende wettelijke

regelgeving de vestiging van intensieve veehouderijen op een geringere afstand geen

ongewenste gevolgen heeft voor de direct omwonenden.

 

De veehouderijen die van invloed zijn op de plangebieden zijn allen gelegen in een

verwevingsgebied. In de berekeningen (zie ook hoofdstuk 3) is rekening gehouden met de

mogelijke uitbreidingsmogelijkheden die veehouderijen hebben die zijn gelegen in het

verwevingsgebied.

Structuurvisie Hengevelde

Op 10 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente de Structuurvisie

Hengevelde vastgesteld. De structuurvisie vormt een integraal-ruimtelijk document en is

bedoeld voor de periode tot ongeveer 2020. De structuurvisie is opgesteld omdat in het dorp

Hengevelde een gebrek aan ruimte voor wonen en bedrijvigheid is. De ruimtevraag voor

wonen en werken is in Hengevelde van dusdanige omvang, dat deze bij lange na niet binnen
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de bestaande bebouwde kom kan worden opgevangen. Zonder aan de mogelijkheden binnen

de dorpskom voorbij te gaan, dient daarom uitbreidingsgebied te worden aangewezen, Bij de

locatiekeuze daarvan is primair voor de landschappelijke insteek gekozen. Hieronder worden

deze locaties weergegeven (zie ook figuur 3.

*  Het Wegdam: de uitbreiding bedraagt ongeveer5 ha. Het terrein wordt ingevuld met

bedrijvigheid, groen en water. In het gebied worden (nieuwe) bedrijfswoningen niet

toegestaan.

e  Goorden: aan de westzijde van Hengevelde aan de Slotsweg ligt een gezamenlijk

initiatief voor retentie, ontsluiting van Hebo kozijnen, bedrijfsverzamelgebouw en

wonen.

e  Goorsestraat: gelegen tussen het bedrijventerrein en het centrum/ woongebied, zijn

meerdere initiatieven om te komen tot een invulling van het gebied.Kleinschalige

bedrijvigheid met zeer beperkte milieuhinder (categorie } in combinatie met wonen is

een passende invulling voor het gebied.

* _ Janninksweg (Ter Doest): dit betreft een bedrijfsverplaatsing van Taxi- en

touringcarbedrijfTer Doest. De toekomstige locatie is daarbij middels een

overeenkomst vastgelegd op de hoek Janninksweg- Needsestraat. De strook langs de

Janninksweg kan aangewend worden voor bedrijvigheid.

*  De Marke Il!: dit betreft een gebied met een omvang van ongeveer 10 ha, Op de

locatie is woningbouw voorzien. Wanneer de sportvelden opgenomen wordt in de

planontwikkeling betekent dit dat er minder woningen gebouwd worden.

*  Locatie Goorseweg in bebouwde kom wordt op termijn gerealiseerd.

*  Locatie Markesingel : aan de Markesingel ligt een kleine locatie waarbinnen het

vigerend planologisch regime reeds een mogelijkheid opgenomen i voor wijziging in

de bestemming wonen, Op de locatie worden 8 seniorenwoningen gerealiseerd.

* Locatie Bretelerstraat: op deze locatie vindt een herontwikkeling plaat van het terrein

van de voormalige maalderij. Het betreft hier een particuliere ontwikkeling voor de

toevoeging van 4 woningen.

* _ Locatie Diepenheimsestraat: als afronding van de woonwijk De Witte-Veldhuis was in

het verleden een verdergaande bebouwing aan de westzijde van Hengevelde beoogd.

Gezien de landschappelijke overwegingen en de demografische ontwikkelingen in

Twente is de verwachting dat er geen noodzaak meeris om te komen tot een

grootschalige afronding met woningbouw aan de genoemde zijde n Hengevelde. Wel

dient er ruimte te zijn om kleinschalige passende initiatieven op het gebied van wonen

in een landelijke omgeving te ontwikkelingen,

*  Locatie huidige sportvelden: bij verplaatsing van de huidige sportvelden naar de

locatie de Marke II ontstaat een mogelijkheid om de bestaande [ocatie her in te

vullen. Een invulling met woningbouw wordt voorgestaan.

 

  

Door gemeente Hof van Twente is er voor gekozen om de gebiedsvisie op te stellen voor de

locaties: Het Wegdam, Ter Doest, Goorden en De Marke I. De overige locaties worden in dit

onderzoek buiten beschouwing gelaten.
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Figuur 3: visiekaart Structuurvisie Hengevelde

Concept voorontwerpbestemmingsplan buitengebied

De gemeente Hof van Twente is voornemens om het bestemmingsplan Buitengebied te

actualiseren. Omdat binnen het bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt

die qua omvang vallen onder de MER-plicht, is het noodzakelijk om een Plan-MER op te

stellen. Op dit moment is de gemeente Hof van Twente bezig met het opstellen van een Plan-

MER. Het Plan-MER en het voorontwerpbestemmingsplan worden straks gelijktijdig ter inzage

gelegd. In deze subparagraaf worden de onderdelen uit het concept

voorontwerpbestemmingsplan besproken die van belang zijn voor de gebiedsvisie.

Grondgebonden landbouw

De gemeente kiest ervoor om ruimte te bieden aan een grootschalige gespecialiseerde

agrarische sector. Door rekening te houden met de afname van het aantal bedrijven wil de

gemeente de groei van overblijvende bedrijven faciliteren. In de agrarische bestemmingen zijn

de agrarische bedrijven dan ook positief bestemd. Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid

opgenomen voor de vergroting van het agrarisch bouwvlak in landbouwontwikkelingsgebied

tot maximaal 3 ha en in verwevingsgebied tot maximaal 2 ha, waarvan 1,5 ha gebruikt mag

worden ten behoeve van intensieve veehouderij. Megastallen zijn echter niet toegestaan

omdat uitsluitend é&n bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren.

Intensieve veehouderij

De gemeente streeft op het gebied van de intensieve veehouderij ernaar om het beleid dat is

vastgelegd in het Reconstructieplan Salland - Twente zo goed mogelijk uit te voeren. In het
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deel van Hof van Twente dat is aangewezen als extensiveringsgebied wordt gestreefd naar

bedrijfsverplaatsing of bedrijfsbeëindiging. In het overgrote deel van de gemeente dat is

aangewezen als verwevingsgebied wordt gewaakt voor schade aan ecologische en

landschappelijke kwaliteit. Binnen de aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden is ruimte

voor een verdere groei van intensieve veehouderij.

Omschakeling

Omschakeling naar een grondgebonden bedrijf wordt overal toegestaan binnen een bestaand

agrarisch bouwvlak. Omschakeling naar intensieve veehouderij wordt, op grond van het

provinciaal beleid, toegestaan op bestaande agrarische bouwvlakken in de

landbouwontwikkelingsgebieden. In verwevingsgebieden is omschakeling naar intensieve

vechouderij niet toegestaan. De in dit onderzoek meegenomen agrarische bedrijven zijn in een

verwevingsgebied gelegen.

Samenhang relevante kaders

De Wev wil de geurgevoelige objecten beschermen tot een maximaal toegestaan niveau van

geurbelasting. De Wgv doet dit door voor geurgevoelige objecten een geurnorm vast te stellen

dan wel een bepaalde afstand tot het geurgevoelig object voor te schrijven.

De geuremissie binnen de gemeente kan worden verruimd tot een geurgevoelig object een

geurbelasting ontvangt van:

— _ 14,0 0u:/m’ binnen de bebouwde kom, en;

— _ 35,0 oue/m* buiten de bebouwde kom.

Daarnaast is het mogelijk de minimum afstanden van een veehouderij tot een geurgevoelig

object maximaal te verkleinen tot een minimum afstand van:

_ _ ten minste 50 meter, indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is

gelegen, en;

— _ ten minste 25 meter, indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is

gelegen.

Voor bedrijven die onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen is dit, zoals in paragraaf 2.3

genoemd, echter niet mogelijk.

XKlnogen….
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Van quickscan naar geurgebiedsvisie

Inleiding

Oranjewoud heeft in een eerder stadium voor de gemeente Hof van Twente een

vooronderzoek uitgevoerd om de geursituatie binnen de gemeente ter hoogte van een aantal

plangebieden nabij Hengevelde in beeld te brengen. De resultaten van dit onderzoek vormen

voldoende aanleiding om de mogelijkheden van het vaststellen van een geurverordening te

onderzoeken. In dit onderzoek is specifiek naar de plangebieden Wegdam, Goorden, Ter Doest

en Marke II gekeken.

In paragraaf 3.2 is een samenvatting van de nu uitgevoerde quickscan gegeven. Door het

uitvoeren van deze quickscan is een beeld ontstaan van de knelpunten in de huidige en

toekomstige geursituatie ter plaatse van de plangebieden. Deze resultaten zijn gebruikt als

input voor het opstellen van de gebiedsvisie.

Na het bespreken van de resultaten van de quickscan is onderzocht of door het opstellen van

een gemeentelijk geurbeleid (paragraaf 3.3) een oplossing wordt geboden aan de knelpunten

uit de quickscan, waarbij ook invulling wordt gegeven aan de gewenste ruimtelijke plannen.

Tenslotte wordt in paragraaf 3.3.2.2 een voorstel gedaan voor de vast te stellen normen en

afstanden,

Samenvatting quickscan

Uitgangspunten quickscan

In deze paragraaf worden de uitgangspunten van de quickscan beschreven, In paragraaf 3.2.2

worden de resultaten besproken.

Geurbelasting huidige situatie

Om een goed beeld te krijgen van de huidige geursituatie in de gemeente zijn berekeningen

uitgevoerd met de meest actuele gegevens van de agrarische bedrijven. Deze gegevens zijn

afkomstig uit de gemeentelijke database. De kaarten die hieruit voortkomen geven een helder

beeld van de achtergrondbelasting die door de agrarische bedrijven wordt veroorzaakt, Zie

hiervoor de kaart in bijlage 3. Daarnaast is voor een aantal agrarische bedrijven in de directe

omgeving van de plangebieden de geurbelasting berekend die zij individueel op deze

plangebieden veroorzaken. Naar aanleiding van de eerste rekenresultaten zijn vijf agrarische

bedrijven nader bekeken omdat zij een geurinvloed hebben. Zie hiervoor paragraaf 3.2.2.

Geurbelasting toekomstige situatie

De relevante agrarische bedrijven in de omgeving van de plangebieden zijn in een

verwevingsgebied gelegen, hierdoor hebben deze bedrijven de mogelijkheid om hun

{bestaande) intensieve dierhouderijtak (en daarmee hun geuremissie} uitte breiden. Hierom is

voor deze bedrijven de toekomstige geurbelasting doorgerekend en in beeld gebracht. Deze

toekomstige geurbelasting is berekend op een zogenaamde 'worst case' basis. Zie hiervoor

paragraaf 3.2.2.3.

Vast afstanden

De agrarische bedrijven die in de directe nabijheid van de plangebieden zijn gelegen en

waarmee rekening gehouden moet worden met een vaste afstand op basis van de Wev zijn op

kaart weergegeven. Deze kaarten zijn terug te vinden in bijlage 4.
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Verschillende uitgangspunten berekeningen

In deze rapportage zijn verschillende rekenmethodes gehanteerd. In deze paragraaf worden

beknopt de verschillende methodes aangegeven, in paragraaf 3.2.2 wordt vervolgens per

situatie aangegeven welke rekenwijze is per geval is toegepast.

Achtergrondbelasting

In deze berekening zijn alle agrarische bedrijven in de ruime omgeving van Hengevelde

meegenomen. De resultaten geven een beeld van de geurbelasting die door al deze agrarische

inrichtingen gezamenlijk wordt veroorzaakt. Als emissiepunt is per bedrijf het middelpunt vans

de inrichting genomen en voor de verschillende invoerparameters zijn de defaultwaarden uit

de Handreiking V-stacks gebruikt.

Individuele geurcontour huidige situatie

Per veehouderij is een berekening uitgevoerd waarbij de bronnen (vergunde emissies) op het

middelpunt van het agrarische bouwblok zijn geprojecteerd. Hier is voor gekozen omdat dit

emissiepunt zorgt voor een zo goed mogelijke benadering van de geuremissie die vergund is.

Voor de verschillende invoerparameters zijn de defaultwaarden uit de Handreiking V-stacks

gebruikt.

Individuele geurcontour toekomstige situatie

Per veehouderij is een berekening uitgevoerd waarbij de bronnen (emissies) op dat punt van

het agrarische bouwblok zijn geprojecteerd (punt op de rand van het bouwblok] dat het dichtst

bij het te ontwikkelen plangebied is gelegen. Dit is gedaan om de ruimte van het agrarische

bedrijf binnen het agrarische bouwblok te respecteren, Voor de verschillende

Invoerparameters zijn de defaultwaarden uit de Handreiking V-stacks gebruikt,

In die gevallen dat een bedrijf op basis van de huidige geurbelasting al 'op slot’zit

(emissiepuntverplaatsing is op basis van de Wgv niet toegestaan),is het emissiepunt op een

ander punt in het bouwblok gelegd. Deze punten zijn zo gekozen dat er eventueel nog ruimte

tot groei van geuremissie mogelijk s ten opzichte van bestaande geurgevoelige objecten.

Geen beperking op basís van oppervlakte agrarisch bouwblok

De groei van agrarische bedrijven wordt in de geurberekeningen ten behoeve van toekomstige

(groei-} scenario's alleen beperkt door de aanwezigheid van reeds bestaande geurgevoelige

objecten. Deze objecten zijn zowel binnen als buiten de bebouwde kom gelegen.

De groei wordt niet beperkt door de absolute omvang van het agrarische bouwblok

(bijvoorbeeld 1,5 ha.) of een daaraan gerelateerde bedrijfsomvang.

Resultaten quickscan

Achtergrondbelasting huidige situatie

Zoals uit de kaarten in bijlage 3 te herleiden is,is de leefkwaliteit op basis van de

achtergrondbelasting in verreweg het grootste deel van de plangebieden als " goed" en

redelijk goed” te bestempelen. In de meest noordelijke punt van het plangebied Het Wegdam

is de leefkwaliteit aan te duiden met de omschrijving "matig”. Hierbij merken wij op dat deze

hoek van het plangebied vlakbij een agrarische inrichting is gelegen. Lokaal kan de

voorgrondbelasting dan ook eidend zijn (zie paragraaf 2.2.2).
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Individuele geurcontour huidige situatie

Er zijn 5 bedrijven naar voren gekomen die nader zijn bekeken. Het betreft de inrichtingen

gelegen aan de Needsestraat 1, Slotsweg 2, Slotsweg 13, Wethouder Goselinkstraat 3 en

Wethouder Goselinkstraat 10. Aan de hand van de geldende milieuvergunning ís de huidige

geurbelasting vanwege de agrarische activiteiten op bestaande geurgevoelige objecten en de

plangrenzen berekend. Per vechouderij is hiertoe een berekening uitgevoerd waarbij de

bronnen (vergunde emissies) op het middelpunt van het agrarische bouwblok zijn

geprojecteerd. Hierbij zijn voor de verschillende invoerparameters de defaultwaarden uit de

Handreiking V-stacks gebruikt, Voor de kaarten behorend bij deze berekeningen verwijzen wij

naar bijlage 5.

Needsestraat 1

Uit de kaart blijkt dat de 3 0ng/"!s contour over een deel van het plangebied Marke II ligt. Er

gaat bij planontwikkeling dus een beperkende werking van deze inrichting uit.In principe

mogen binnen deze contourlijn geen nieuwe geurgevoelige objecten worden gerealiseerd,

uitgaande van de situatie dat na realisatie van het plangebied deze tot de bebouwde kom gaat

behoren en te realiseren objecten ook als objecten binnen de bebouwde kom beoordeeld

moeten worden.

Slotsweg 2

Uit de berekening is te concluderen dat de geurcontouren niet over één van de plangebieden

vallen, Er gaat in de huidige situatie geen beperkende werking uit van deze inrichting. In de

volgende paragraaf komt het groeiscenario aan de orde.

Slotsweg 13

De 3 oue/m’ contour valt zowel over heel plangebied Goorden als over een deel van Wegdam

heen. Er gaat van deze inrichting een beperkende werking uit, uitgaande van de situatie dat na

realisatie van het plangebied deze tot de bebouwde kom gaat behoren en te realiseren

objecten ook als objecten binnen de bebouwde kom beoordeeld moeten worden. In principe

mogen binnen deze contourlijn geen nieuwe geurgevoelige objecten worden gerealiseerd.

Wethouder Goselinkstraat 3

Deze inrichting is n het plangebied Wegdam gelegen. Er gaat een beperkende werking uit van

deze inrichting vanwege de 3 ou:/m* contour. Daarnaast moet bij deze inrichting rekening

worden gehouden met een vaste afstand. Zie hiervoor paragraaf 3.2.2.4.

Wethouder Goselinkstraat 10

De 3 oue/m? contour valt over een deel van plangebied Wegdam heen. Er gaat van deze

inrichting een beperkende werking uit, uitgaande van de situatie dat na realisatie van het

plangebied deze tot de bebouwde kom gaat behoren en te realiseren objecten ook als

objecten binnen de bebouwde kom beoordeeld moeten worden, Binnen deze contourlijn

mogen in principe geen nieuwe geurgevoelige objecten worden gerealiseerd. Daarnaast moet

bij deze inrichting rekening worden gehouden met een vaste afstand.

De resultaten van de vervolgberekeningen waarbij een toekomstig groeiscenario wordt

bekeken worden in de volgende paragraafverder uitgewerkt.
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Individuele geurcontour toekomstige situatie bedrijven

Uitgangspunten

Het uitgangspunt bij het realiseren van de nieuwe ruimtelijke plannen (de plangebieden) is dat

deze geen extra beperking voor de omliggende reeds bestaande agrarische bedrijven (ten

opzichte van de vergunde situatie bij een volledige benutting van het agrarische bouwblok)

mogen veroorzaken. Met een volledige benutting van het bouwblok bedoelen we dat de

bedrijven in principe het recht hebben om het emissiepunt te mogen verplaatsen binnen het

gehele bouwblok. Hierbij is rekening gehouden met de huidige wet- en regelgeving, Om de

daarbij horende geurbelasting vast te kunnen stellen is de volgende werkwijze gehanteerd.

Werkwijze

De vergunde geuremissie is het uitgangspunt bij deze berekeningen, De agrarische bedrijven

mogen door de voorgenomen ontwikkelingen nietin hun vergunde rechten en

uitbreidingsmogelijkheden binnen het agrarische bouwblok aangetast worden. Per

veehouderij is hiertoe een berekening uitgevoerd waarbij de bronnen (emissies} op dat punt

van het agrarische bouwblok zijn geprojecteerd dat het dichtst bij het te ontwikkelen

plangebied is gelegen. Dit om de ruimte van het agrarische bedrijf binnen het agrarische

bouwblok te respecteren. Dit is niet gedaan op het moment dat emissiepuntverplaatsing op

grond van de Wgy niet is toegestaan. Het bedrijf zit in die gevallen op basis van de huidige

geurbelasting al op slot. Dit is het geval bij de Wethouder Goselinkstraat 10 en de Slotsweg 13.

Bij deze twee bedrijven is het emissiepunt op een ander punt in het bouwblok gelegd. Deze

punten zijn zo gekozen dat er eventueel nog ruimte tot groei van geuremissie mogelijk is ten

opzichte van bestaande geurgevoelige objecten.

Het vergunde dieraantal moet gerespecteerd worden, In onze berekeningen hebben we de

bedrijven maximaal laten groeien totdat ze stuiten op een bestaand geurgevoelig object. Door

het volgen van deze werkwijze worden de inrichtingen niet beperkt in hun maximale

groeimogelijkheden doorde uitvoering van de plangebieden.

De begrenzing van de bestaande bebouwde kom is als verzameling geurgevoelige objecten

meegenomen. Daarnaast zijn alle relevante objecten buiten de bebouwde kom bij de

berekeningen betrokken. De geurgevoelige objecten gelegen binnen de bebouwde kom

hebben hierbij de wettelijke norm van 3 oue/m? gekregen, de geurgevoelige objecten gelegen

buiten de bebouwde kom hebben de norm 14 oue/m? gekregen.

Vervolgens is vastgesteld door middel van de berekening in V-stacks gebied vastgesteld wat de

geurbelasting op de grens van de plangebieden bedraagt.

De vastgestelde waarden zijn door middel van contourlijnen per inrichting grafisch op kaart

weergegeven, zie hiervoor het kaartmateriaal in bijlage 6.

Uitgevoerde berekeningen individuele groeiscenarlo's

Voor de volgende bedrijven zijn berekeningen uitgevoerd. In de tweede kolom is de hoogst

berekende waarde van geurbelasting op de grens van de onderzochte plangebieden

aangegeven die berekend is. De bijbehorende kaarten staan in bijlage 6.
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Adres Hoogste geurbelasting op plangebied in

oue/m?

Beldsweg 26 30

Bretelerstraat 33 <3,0

Kerkstraat 7 <3,0

Needsestraat 1 37,5

Needsestraat3 78

Needsestraat 10 4,0

Oude Haaksbergerweg3 37

Slotsweg 2 7,5

Slotsweg 13 91

{emissiepunt noordzijde bouwblok}

Slotsweg 15 5,4

Slotsweg 19 3,0

Slotsweg 23 32

Walstraat 7 3,9

Wethouder Goselinkstraat 3 3,0

Wethouder Goselinkstraat <3,0

'Wethouder Goselinkstraat 10 174

{emissiepunt op de

bedrijfsgebouwen)

Wethouder Goselinkstraat 14 82

Wethouder Goselinkstraat 16 39 
 

Tabel 2: berekende geurbelasting op plangrenzen

  Zoals uit bovenstaande tabel en bijbehorende kaarten in bijlage 6 blijkt, is bij het doorrekenen

van het maximale groeiscenario bij een groot aantal inrichtingen sprake van een hogere

geurbelasting dan 3 oue/m’ op de plangebiedgrenzen. 3 oue/m? is de huidige wettelijke norm

voor geurgevoelige objecten gelegen binnen de bebouwde kom. Zonder aanpassing van de

huidige geurnorm zullen bij realisatie van de plangebieden deze agrarische bedrijven minder

kunnen groeien dan nu het geval is (zonder realisatie van de plangebieden).

 

Vaste afstanden

Zoals uit de kaart in bijlage 4 naar voren komt, is er een aantal bedrijven dat met hun vaste

afstandcontouren invloed uitoefenen op de plangebieden. Dit komt omdat ze in of zeer kort bij

de plangebieden gelegen zijn. Binnen de vaste afstandcontouren (100 meter t.0..

geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom en 50 meter t.0.v. geurgevoelige objecten

buiten de bebouwde kom) mogen in principe geen geurgevoelige objecten gerealiseerd

worden. De afstandscirkels zijn weergegeven om de agrarische bouwblokken heen.

  

Mogelijkheden gemeentelijk geurbeleid

Inleiding

De Wagv biedt de mogelijkheid om af te wijken van de in de wet opgenomen normen en

afstanden.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe op basis van de in de quickscan geïnventariseerde

knelpunten én de gewenste ontwikkelingen, is gekomen tot aanbevelingen voor de in de

geurverordening op te nemen geurnormen en afstanden.
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Op de kaart n bijlage 1 is aangegeven waar de gemeente Hof van Twente de plangebieden wil

realiseren. Om deze ruimtelijke plannen mogelijkte maken en agrarische bedrijven niet

onnodig te beperken in hun huidige mogelijkheden is aanpassing van de wettelijke

geurnormen wenselijk.

Aan de hand van de in de voorgaande paragrafen omschreven quickscan is een aantal

agrarische bedrijven naar voren gekomen die vanwege hun omvang en ligging een directe

invloed hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden in de plangebieden. Ook zijn in de

voorgaande paragrafen de berekende geurbelastingen weergegeven.

Afwijken geurnormen

Bepaling geurnormen
 

Het uitgangspunt bij het realiseren van de nieuwe ruimtelijke plannen is dat deze geen extra

beperking voor de omliggende, reeds bestaande agrarische bedrijven (ten opzichte van de

vergunde situatie bij een volledige benutting van het agrarische bouwblok) mogen

veroorzaken. Met een volledige benutting van het bouwblok bedoelen we dat de bedrijven het

emissiepunt mogen verplaatsen binnen het gehele bouwblok. Hierl rekening gehouden

met de huidige wet- en regelgeving. Om de nieuwe geurnormen vast te kunnen stellen is de

hierna omschreven werkwijze gehanteerd.

 

Aanpassen geurnorm

Uit tabel 2 in paragraaf 3.2.2 blijkt dat op een aantal ontvangerpunten op de grens van de

plangebieden de berekende geurbelasting hoger is dan de huidige wettelijke norm. De kaarten

in bijlagen 5 en 6 geven duidelijk aan waar de relevante contouren van de huidige wettelijke

geurnormen lopen. Op grond hiervan is aanpassing van de geurnorm en afstand gewenst. In de

volgende paragraaf wordt een voorstel en onderbouwing gegeven voor de nieuw te hanteren

norm en afstand.

Aanpassen vaste ofstand

Voor de agrarische inrichtingen moet rekening worden gehouden met een vaste afstand van

100 meter als in de plangebieden geurgevoelige objecten worden ontwikkeld. Door deze vaste

afstand wordt een deel van de plangebieden overlapt. Zie hiervoor de kaart in bijlage 4. Binnen

de vaste afstandcontouren mogen niet zondermeer geurgevoelige objecten opgericht worden.

De mogelijkheid om de vaste afstand met een geurverordening terug te brengen tot 50 meter

biedt meer ruimte om planontwikkeling mogelijk te maken.

Conclusies en gevolgen geurnormen en vaste afstanden

Conclusies

Na een analyse van de rekenresultaten en het kaartmateriaal zoals in de vorige paragrafen is

omschreven komen wij tot de volgende conclusies, Voor de plangebieden zoals deze in bijlage

1 zijn aangegeven (Wegdam, Goorden, Ter Doest en De Marke II stellen wij een nieuwe

geurnorm van 9,0 ou:/m* voor. Op de kaarten in bijlage 6 die bij de Slotsweg 13, Wethouder

Goselinkstraat 10 en de Needsestraat 1 horen is ook de 9 oue/m? contourlijn weergegeven.

Deze lijn geeft de maximale omvang aan tot waar de geurinvloed van de betreffende inrichting

reikt indien de inrichting de maximaal mogelijke geuromvang benut. Het is mogelijk dat in een

deel van het plangebieden geen geurgevoelige objecten gerealiseerd kunnen worden.

Deze nieuwe norm van 9 ou:/m’ geldt alleen voor geurgevoelige objecten gelegen in de

aangegeven plangebieden. Voor de rest van de gemeente blijven de huidige geurnormen van

3,0 en 14,0 oue/m? ongewijzigd voor objecten binnen en respectievelijk buiten de bebouwde

kom.

Xlnogen.…



 

Geurgebiedsvisie voor plangebieden bij Hengevelde

Projectnr. 234068

26apri 2011, revisie 00 oranjewoud

Daarnaast wordt voor de geurgevoelige objecten gelegen in de plangebieden de vaste afstand

terug gebracht van 100 naar 50 meter, Al deze normen zijn weergegeven op kaart in bijlage 7.

Hieronder volgt de onderbouwing voor dewijzigingen.

Gevolgen bestaande geurgevoelige objecten

Het wijzigen van de geurnorm naar 9,0 ous/m? heeft geen gevolgen voor geurhinder op

bestaande geurgevoelige objecten. De uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven

blijven namelijk gelijk bij het aanpassen van de geurnorm. Bij het bepalen en berekenen van de

voorgestelde nieuwe norm zijn de normen voor bestaande geurgevoelige objecten namelijk

niet aangepast. Daarnaast is er geen sprake van een toegenomen geurbelasting op

geurgevoelige objecten in Hof van Twente,

Bij het vaststellen van een nieuwe geurnorm moeten ook de gevolgen voor de [eefkwaliteit

beoordeeld worden. In het kader van de quickscan i de huidige achtergrondbelasting ter

hoogte van alle plangebieden in beeld gebracht. Hierbij hebben de geurgevoelige objecten

binnen- en buiten de bebouwde kom de huidige wettelijke geurnormen gekregen van

respectievelijk 3 en 14 oue/m’. De uitkomst hiervan is dat de [eefkwaliteit op basis van de

achtergrondbelasting (alle veehouderijen} voor het overgrote deel van de plangebieden te

omschrijven is als "goed" en "redelijk goed". Het aanpassen van de geurnorm in de

plangebieden heeft geen invloed op de uitbreidingsmogelijkheden van de inrichtingen en dus

ook niet op de leefkwaliteit.

Gevolgen nieuwe geurgevoelige objecten

Als e in de plangebieden planontwikkeling plaatsvindt, dan worden hier nieuwe geurgevoelige

objecten gerealiseerd, De aangepaste norm van 9,0 ou:/m: die voor de plangebieden gaat

gelden ligt ruim binnen de mogelijkheden die de Wet geurhinder en vehouderij aan

gemeenten biedt. De plangebieden waarvoor de aangepaste norm gaat gelden zijn in een

overgangsgebied tussen de bebouwde kom en het agrarische buitengebied gesitueerd, Dit

gebied is te kenmerken door een veelvuldig voorkomen van agrarische bedrijvigheid. Bij een

dergelijke ligging ligt een aangepaste norm voor de hand. Deze aangepaste norm van 9 oue/m?

ligt nog ruim beneden de norm van 14,0 ou:/m? die voor geurgevoelige objecten gelegen

buiten de bebouwde kom geldt. Daarnaast sluit deze planontwikkeling aan bij het gemeentelijk

beleid waarbij zowel ruimte wordt geboden aan woonfuncties als aan de landbouw, De

aangepaste norm van 9,0 ou:/m? wordt daarom door de gemeente Hof van Twente als

acceptabel beoordeeld. Het aanpassen van de geurnorm in de plangebieden heeft geen

invioed op de uitbreidingsmogelijkheden van de inrichtingen en dus ook nietop de

leefkwaliteit.

Gevolgen vaste afstand

Geconcludeerd kan worden dat het aanpassen van de vaste afstanden mogelijkheden biedt

voor zowel de planontwikkeling en mogelijk ook extra ruimte biedt voor agrariërs. Bedrijven

die met de minimaal aan te houden vaste afstand van 100 meter op dit moment wellicht "op

slot" zitten, kunnen bij aanpassing van deze afstand naar 50 meter mogelijk toch uitbreiden.

Gezien de mogelijkheden die de Wgy biedt, de omgeving, het beleid van de gemeente Hof van

Twente met betrekking tot wonen en landbouw vinden wij het te rechtvaardigen om de

wettelijk vastgestelde afstand tot geurgevoelige objecten gelegen in de plangebieden aan te

passen naar 50 meter.

Waar in de plangebieden mag gebouwd worden

Op het moment dat de geurverordening is vastgesteld zijn zowel de nieuwe geurnorm van 9

ous/m? en de aangepaste vaste afstand van 50 meter van kracht, Nieuwe geurgevoelige

XKinogen…
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objecten mogen alleen gerealiseerd worden als zij zijn getoetst en voldoen aan deze nieuwe

norm en vaste afstand.

Binnen de geldende geurcontouren mogen in principe geen geurgevoelige objecten

gerealiseerd worden.

Om deze geurcontouren te bepalen moet worden uitgegaan van de vergunde situatie van

omliggende agrarische bedrijven. Hierbij wordt per bedrijf een berekening uitgevoerd waarbij

de emissie op de rand van het bouwblok is gelegd. Dit moet omdat de veehouder het recht

heeft om overal op zijn bouwblok te bouwen, (In overbelaste situaties kan eventueel worden

uitgegaan van het vergunde emissiepunt.} Voor te hanteren invoerparameters kan worden

uitgegaan van de vergunde gegevens. Uit deze berekening volgt de geurcontour met de

waarde 9 oue/m? . Buiten deze contour mogen geurgevoelige objecten gerealiseerd worden.

Bij het bepalen van de vaste afstandcontour wordt gemeten vanaf de rand van het agrarische

bouwblok. Buiten de contour van 50 meter mogen geurgevoelige objecten gerealiseerd

worden.
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Conclusies en aanbevelingen

Uit de beleidsdocumenten kan worden geconcludeerd dat ter hoogte van de plangebieden

ontwikkelingen ten behoeve van wonen en werken mogelijk moeten zijn.

Om de huidige en toekomstige geurhinder knelpunten zo veel mogelijk op te lossen is

gekomen tot de volgende aanbevelingen:

« de norm voor de bestaande geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom op 3 oue/m?

‚en buiten de bebouwde kom op 14 ou:/m? te laten staan;

« de afstand van 100 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in de bebouwde komt

niet aan te tasten;

e _ binnen de plangebieden een geurnorm vast te leggen van 9 oue/m voor geurgevoelige

objecten;

e  voor de plangebieden de vaste afstandsnorm vast te leggen op 50 meter;

e de gewijzigde geurnorm en vaste afstand voor deze plangebieden moeten worden

vastgelegd in een gemeentelijke verordening. De gebieden zijn weergegeven op de kaart in

bijlage 7 en de concept geurverordening staat in bijlage 8.

Uit de diverse berekeningen blijkt dat de met het aanpassen van de geurnorm en een

gewijzigde vaste afstand de agrarische bedrijven niet gehinderd worden in de bedrijfsvoering.

Daarnaast is in de plangebieden sprake van een acceptabel [eefklimaat.
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Begrippenlijst

In onderstaand overzicht worden diverse begrippen en afkortingen nader geduid, welke in het

kader van de geurgebiedsvisie van belang kunnen zijn om het begrip ronddom geur meer

inzichtelijk te krijgen. De lijst vormt geen limitatieve opsomming.

Achtergrondbelasting

De geurbelasting als gevolg van de cumulatie van geur vanuit vechouderijen in de omgeving

van een geurgevoelig object.

Bebouwde kom

De Wet geurhinder en veehouderij maakt voor de geurnormering onderscheid in geurbeleving.

Binnen de bebouwde kom gelden strengere normen dan erbuiten. De bebouwde kom kan

worden omschreven als het gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend een

woon- en verblijffunctie heeft en waarin veel mensen per oppervlakte-cenheid ook

daadwerkelijk wonen of verblijven.

Bouwblok

Een in een bestemmingsplan vastgelegde ruimtelijke eenheid, waarbinnen de bebouwing ten

behoeve van een bestemming dient te worden geconcentreerd.

Concentratiegebied

De Wet geurhinder en veehouderij maakt voor de geurnormering onderscheid in geurbeleving.

In de overschotgebieden (concentratiegebied Zuid en Oost als aangegeven in bijlage { van de

Meststoffenwet) gelden minder zware geurnormen.

Extensiveringsgebied

Ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat wonen of natuur.

Uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval intensieve veehouderij s hier

onmogelijk of zal in het kader van de reconstructie onmogelijk worden gemaakt.

Geurbelasting

De waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks,

uitgedrukt in Europese odour units per kubieke meter lucht (ou:/ms) als 98-percentielwaarde

(Pss).

Geuremissie

De emissie vanuit een veehouderijbedrijf, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid

(oue/s).

Geurgevoelige objecten

Objecten als woningen, zoals ook nader gedefinieerd in de Wgv.

Geurknelpunten

Sítuaties waarbij de geurcontouren van agrarische bedrijven rond een bouwblok over

geurgevoelige objecten reiken als zijnde voorgrondwaarde of een situatie waarbij

verschillende agrarische bedrijven gezamenlijk een niet acceptabel hinderpercentage leveren

als achtergrondwaarde.
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Intensieve veehouderijen

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

pluimvee de hoofdzaak is.

Landbouwontwikkelingsgebied (LOG)

Ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat landbouw, dat

geheel of gedeeltelijk voorziet of in het kader van de reconstructie zal voorzien, in de

mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij.

Odour units (ous/m; Pos

Geurconcentratie als aantallen Europese odour units in eenvolume-eenheid lucht (oue/m? ),

gemeten volgens de NENEN13725:2003 “luchtbepaling van de geurconcentratie door

dynamische olfactometrie”. In voorliggend rapport wordt voor de geurbelasting uitgegaan van

het gebruikelijke 98- percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de — met een

verspreidingsmodel - berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid

niet wordt overschreden.

Permanent gebruik in relatie tot geurgevoelige objecten

In de gemeente Hof van Twente wordt dit als volgt uitgelegd:

"Permanent": minimaal ten minste op vijf dagen in de week gedurende acht uur per dag in

gebruik.

Zoals hieronder:

ABRVS nr. 200801961/1 van 11 maart 2009 wordt ingegaan op permanent of vergelijkbare

wijze: "Op het terrein van de houthandel bevinden zich drie werkplaatsen voor

houtbewerking. In één van de werkplaatsen bevindt zich tevens een verkoopruimte en een

kantoor. Niet in geschil is dat de werkplaatsen op grond van het ter plaatse geldende

bestemmingsplan zijn toegelaten. Tussen partijen is verder niet in geschil dat per werkplaats

minimaal één bij de houthandel werkzame persoon aanwezig is. Gelet hierop zijn de

werkplaatsen bestemd, en naar moet worden aangenomen geschikt, voor menselijk verblijf.

Verder zijn de werkplaatsen, blijkens het beroepschrift en het verhandelde ter zitting, ten

minste op vijf dagen in de week gedurende acht uur per dag in gebruik. Hieruit volgt dat de

werkplaatsen permanent of op een daarmee vergelijkbare wijze worden gebruikt. Voor een

zodanig gebruik is het - anders dan [appellant] meent - niet noodzakelijk dat gedurende 24 uur

per dag personen in de werkplaatsen aanwezig zijn.”

 

Reconstructie

Samenhangende aanpak van de opeenstapeling van problemen in de concentratiegebieden

door intensieve veehouderij, met brede doelstellingen op het gebied van onder meer milieu,

water en economie.

Veehouderij

Een agrarisch bedrijfdat geheel of in overwegende mate is gericht op het voortbrengen van

producten door middel van het houden van dieren.

Verwevingsgebied

Ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied, gericht op verweving van

landbouw, wonen en natuur. Hervestiging of uitbreiding van intensieve veehouderij is hier

mogelijk als de ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten.
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Voorgrondbelasting

De geurbelasting van díe veehouderij welke de meeste geur bij het geurgevoelig object

veroorzaakt, hetzij omdat het een grote veehouderij betreft, hetzij omdat de veehouderij dicht

bij het geurgevoelig object is gelegen. De voorgrondbelasting is bepalend als deze tenminste

de helft bedraagt ten opzichte van de achtergrondbelasting.

wov

Wet geurhinder en veehouderij.

Xmogen……


