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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juli 2022;

Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening houdende regels voor het aspect geurhinder betreffende tot
veehouderijen behorende dierenverblijven.

Artikel 1. Begripsomschrijving
De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende
begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (verder ook aangeduid met'Wgv') en de bijbehorende
uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2. Wettelijke grondslag
Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is

rekening gehouden met de voorwaarden uit artikel I van de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 3. Andere waarden voor de afstanden
Het gebied waarop dit artikel (de aangepaste waarden) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in

de bijlage bij deze geurverordening. De aangepaste waarden hebben alleen betrekking op
veehouderijen waar maximaal 200 dieren (melkrundvee, vrouwelijk jongvee, fokstieren of een

combinatie daarvan) worden gehouden.

ln afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wgv voor een
geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) is als waarde van toepassing 50

meter.

ln afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder b Wgv voor een
geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (50 meter) is als waarde van toepassing 25

meter.

Artikel4. Motivering
Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar het rapport
'Geurgebiedsvisie Vlietskant te Gellicum, gemeente West Betuwe', met het kenmerk 20200745.v01 d.d

22 juli2020. Dit rapport is als bijlagen bij deze verordening opgenomen.

Artikel 5. lnwerkingtreding en citeertitel
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
De verordening kan worden aangehaald als 'Verordening geurhinder en veehouderij West Betuwe2022
veehouderij Vlietskant 1 5 Gellicum'.
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Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën

Het geldend verklaren van de verordening heeft geen financiële consequenties.

Communicatie en participatie

Na vaststelling wordt de verordening gepubliceerd en een vervolg gegeven aan de

bestemmingsplanprocedure. Het ontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd op het moment

dat uít de overige noodzakelijke (voor)onderzoeken geen belemmeringen blijken. Voor de

daadwerkelijke uitvoering van het verzoek wordt, nadat het bestemmingsplan is vastgesteld een

omgevingsvergunning aangevraagd..

Risicoparagraaf
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

de secretaris, de burgemeester,

Philip Bosman Servaas Stoop
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Aldus besloten in de openbare vergadering

van 27 september 2022, nummer 2022/ 1 1 1,

de griffier,

Hans van der Graaff
de voorzitter,
Servaas Stoop
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