
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 29 september 2020 

Registratienummer : 1870 / 66236 

Voorstelnummer : 2020/106 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : 1. Raadsbesluit "Geurverordening gemeente Lingewaal 2017"  
  2. Kaart "Geurverordening gemeente Lingewaal 2017"  
  3. Raadsbesluit "Geurverordening inbreidingslocatie Kruijt gemeente  
       Neerijnen 2008"  
  4. Kaart "Geurverordening locatie Kruijt" 

Onderwerp : Geldend verklaren van 2 verordeningen Wet geurhinder veehouderijen  
  West Betuwe 

   

 

Onderwerp 

Geldend verklaren van 2 verordeningen Wet geurhinder en veehouderijen West Betuwe 

 

Beslispunten 

  

1. De Geurverordening gemeente Lingewaal  2017 (locatie Peersteeg 1, te Herwijnen) geldend te 

verklaren voor het grondgebied van de gemeente West Betuwe 

2. De Geurverordening locatie Kruijt Melssingdreef/Langstraat Tuil (locatie Melssinghdreef 5, te 

Tuil) geldend te verklaren voor het grondgebied van de gemeente West Betuwe 

 

Inleiding 

De herindeling van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is sinds 1 januari 

2019 een feit. In dit voorstel gaat het om de verordeningen die op grond van artikel 29 van de wet Arhi 

geldend worden verklaard voor het grondgebied van de gemeente West Betuwe anders vervallen zij 

van rechtswege per 1 januari 2021.    

 

De Wet geurhinder en veehouderij is het toetsingskader voor de omgevingsvergunning milieu voor het 

aspect geurhinder van dierenverblijven van veehouderijen. Met minimumafstanden en maximale 

waarden voor geurbelasting krijgen geurgevoelige objecten bescherming tegen geurhinder. 

In artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderijen staat de bevoegdheid opgenomen dat de raad bij 

verordening kan afwijken van de reguliere waarden voor geurbelasting  In de voormalige gemeenten 

Neerijnen en Lingewaal is voor twee locaties gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om 

ontwikkelingen mogelijk te maken. We hebben het dan over de ontwikkeling “Inbreidingslocatie Kruijt 

te Tuil en de ontwikkelingslocatie Herwijnen Oost”. Om deze ontwikkelingen mogelijk te houden is het 

geldend verklaren van de verordeningen noodzakelijk. 

 

Voor Tuil gaat het om een melkveehouderij en voor  Herwijnen om een geitenhouderij.  

 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WET%20GEURHINDER%20EN%20VEEHOUDERIJ
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Met het geldend verklaren van de Geurverordening gemeente Lingewaal 2017 verandert er dus feitelijk 

niets aan de bedrijfsvoering van de geitenhouderij in Herwijnen en eerder gemaakte keuzes, maar 

wordt een verhoogde geurnorm toegestaan voor  de ontwikkelingslocatie Herwijnen-Oost.  

 

Met het geldend verklaren van de Geurverordening locatie Kruijt Melssingdreef/Langstraat te Tuil 

wordt de ontwikkeling van de inbreidingslocatie Kruijt te Tuil mogelijk gemaakt door deze locatie 

binnen een vaste afstand van 50 meter in de bebouwde kom te ontwikkelen. 

 

Omtrent gezondheidsrisico’s in de buurt van geitenhouderijen is veel te doen. We willen benadrukken 

dat de Geurverordeningen geurhinder betreffen en geen beperking van gezondheidsrisico’s regelen en 

kunnen regelen.  

 

Samenvatting 

n.v.t. 

  

Besluitgeschiedenis 

1. Verordening gemeente Neerijnen vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2008 

2. Verordening gemeente Lingewaal vastgesteld in de raadsvergadering van 13 april 2017 

 

Beoogd effect 

Voorkomen dat de aan de orde zijnde verordeningen van rechtswege komen te vervallen per 1 januari 

2021 terwijl ze nog wel nodig zijn om locatie specifieke verruimingen in stand te laten. 

 

Argumenten  

1.1 en 2.1 Verordeningen betreffen locatie specifieke verruimingen om ontwikkelingen mogelijk te 

maken die wij willen behouden. 

Aanvragen van veehouderijen worden getoetst aan de regels uit de Wet geurhinder en veehouderij. In 

artikel 6 van deze wet  is een gemeentelijke vrijheid opgenomen om met een onderbouwing en nadere 

motivering van gestelde criteria af te wijken. In de voormalige gemeenten Neerijnen en Lingewaal is op 

twee locaties gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om ontwikkelingen mogelijk te maken. We 

hebben het dan over de ontwikkeling “Inbreidingslocatie Kruijt te Tuil en de ontwikkelingslocatie 

Herwijnen Oost”. Met het geldend verklaren  van de twee verordeningen voor het grondgebied van de 

gemeente West Betuwe verandert er feitelijk niets aan de huidige situatie. 

 

De huidige verordeningen zijn; 

Verordening Lingewaal 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaal/449550/CVDR44955

0_1.html 

 

Verordening Neerijnen 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Neerijnen/62220/CVDR62220_1

.html 

 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaal/449550/CVDR449550_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaal/449550/CVDR449550_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Neerijnen/62220/CVDR62220_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Neerijnen/62220/CVDR62220_1.html
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1.2. en 2.2 Overige veehouderijen in de gemeente West Betuwe en de Wet geurhinder en veehouderij. 

Bij nieuwe ontwikkelingen in gemeente West Betuwe worden betreffende veehouderijen getoetst aan 

de bepalingen uit de Wet geurhinder en veehouderij, de mogelijkheid bestaat om voor deze bedrijven 

locatie specifiek op grond van artikel 6 uit de wet geurhinder een geurverordening op te stellen. 

De voorliggende verordeningen zijn eerder vastgesteld in de voormalige gemeenten Lingewaal en 

Neerijnen. Om te voorkomen dat deze verordeningen vanwege rechtswege vervallen moeten zij in het 

kader van de wet Arhi opnieuw geldend verklaard worden voor de gemeente West Betuwe.  

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

Financiën 

Bij de genoemde verordeningen zijn wij nagegaan wat de financiële gevolgen zijn. 

 T.a.v. verordening 1 – geen financiële gevolgen. 

 T.a.v. verordening 2 – geen financiële gevolgen. 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Uitvoering/Planning 

Het besluit tot het geldend verklaren van de twee verordeningen wordt bekend gemaakt in het 

elektronisch gemeenteblad van de gemeente West Betuwe en treden de dag erna in werking. Ze zijn 

dan te raadplegen op www.overheid.nl.  

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Risicoparagraaf 

n.v.t. 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

     

     

     

     

     

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                          de burgemeester, 

 

  

http://www.overheid.nl/
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020,   

 

besluit: 

 

1. de Geurverordening gemeente Lingewaal  2017 (locatie Peersteeg 1, te Herwijnen) geldend te 

verklaren voor het grondgebied van de gemeente West Betuwe; 

2. de Geurverordening locatie Kruijt Melssingdreef/Langstraat Tuil (locatie Melssinghdreef 5, te Tuil) 

geldend te verklaren voor het grondgebied van de gemeente West Betuwe. 

 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 29 september 2020, nummer 2020/106, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 

 


