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1. INLEIDING 

Wet geurhinder en veehouderij en normstelling door gemeenten  

Bij het verlenen van vergunningen voor veehouderijen en bij het opstellen van 

bestemmingsplannen of andere besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening moet 

rekening worden gehouden met de geurbelasting uit stallen van veehouderijen.  

 

De op 1 januari 2007 in werking getreden Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt 

voor de vergunningverlening hiervoor het beoordelingskader. Deze wet geeft aan hoe bij 

een aanvraag voor een milieuvergunning de geuremissies uit stallen van veehouderijen 

en de geurbelasting op geurgevoelige objecten moet worden meegenomen. Ook heeft 

de wet consequenties voor de wijze waarop in ruimtelijke plannen het aspect 

geurbelasting door veehouderijen moet worden betrokken. 

 
Gemeenten kunnen op grond van de Wet geurhinder en veehouderij binnen een 

bepaalde bandbreedte variëren met de bescherming van geurgevoelige objecten. Hierbij 

dient de gemeente rekening te houden met de ruimtelijke en milieu-hygiënische 

omstandigheden als ook met de huidige en de gewenste toekomstige inrichting van een 

gebied. Als een gemeente geen gebruik maakt van deze bevoegdheid of besluit  geen 

eigen, afwijkende waarde vast te stellen gelden vaste wettelijke waarden (geurnormen 

en vaste afstanden).  

 

Een eventuele gemeentelijke normering dient vastgelegd te worden in een gemeentelijke 

geurverordening. Een gebiedsvisie moet deze verordening onderbouwen. De 

gebiedsvisie moet aantonen dat een – van de wet afwijkende – gemeentelijke 

normstelling nodig is om de gewenste ruimtelijke visie te realiseren en dat de 

leefomgeving voor inwoners qua geurbelasting acceptabel is en blijft. 

 

Ontwikkeling woongebied Schoenmakershoek-Oost 
De gemeente Etten-Leur ontwikkelt het nieuwe woninggebied Schoenmakershoek-Oost. 

De realisatie hiervan is inmiddels al voor een groot deel afgerond. De gemeente wil ook 

het noordoostelijke deel van de woonwijk gaan afronden. Uit eerder onderzoek is naar 

voren gekomen dat een afwijkende normstelling voor de nog te realiseren woningen 

nodig is en ook onderbouwd kan worden om de afronding van de wijk op de gewenste 

wijze te realiseren. Deze geurgebiedsvisie is opgesteld ter ondersteuning van de 

besluitvorming over een eventuele afwijkende geurnormering voor het noordoostelijke 

deel van het woongebied Schoenmakershoek-Oost. 
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Op 15 september 2008 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 
"Schoenmakershoek-Oost" vastgesteld. Het plangebied bevat de 
gronden ontsloten door de Tuindersweg, de Donkerstraat, de 
Lange Brugstraat en de wijk Schoenmakershoek.  

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant keurde bij besluit van 
29 april 2009 het plan gedeeltelijk goed. Zij onthielden 
goedkeuring aan de bestemming “Woongebied uit te werken” voor 
zover gelegen binnen de hindercontouren van de bedrijven 
Donkerstraat 29 en 33.  

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
bevestigde het besluit van Gedeputeerde Staten met dien 
verstande dat de hindercontouren werden vergroot (uitspraak d.d. 20 april 2011).  

Het resterende deel van het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. Via een 
apart bestemmingsplan worden regels vast gesteld voor het resterend deel van de 
bestemming “Woongebied uit te werken”. 

 
Deze geurgebiedsvisie heeft betrekking op het volledige grondgebied van de 

gemeente 

Het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van deze geurgebiedsvisie beperkt zich 

niet tot het gebied Schoenmakershoek-Oost, maar heeft betrekking op het hele 

grondgebied van de gemeente Etten-Leur. Zodat de geurbelasting van veehouderijen in 

de omgeving van het gebied Schoenmakershoek-Oost wordt meegenomen en het 

college van B&W en de leden van gemeenteraad kunnen afwegen of in andere delen 

van de gemeente afwijkende geurnormen of –afstanden wenselijk zijn. 

 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 van deze geurgebiedsvisie bevat de relevante achtergronden van de Wet 

geurhinder en veehouderij in relatie tot de geurbelasting uit stallen van veehouderijen. 

Hoofdstuk 3 bevat de analyse van de huidige geurbelasting en de ontwikkeling van de 

geurbelasting in het verleden in de gemeente Etten-Leur. In hoofdstuk 4 is nader 

ingegaan op de ontwikkeling van Schoenmakershoek-Oost in relatie tot de gemeentelijke 

geurnormen. Hoofdstuk 5 bevat een voorstel met betrekking tot vaststelling van een 

afwijkende geurnorm voor een deel van het plangebied Schoenmakershoek-Oost.  

  

Deze geurgebiedsvisie wordt samen met een concept geurverordening ter inzage gelegd 

en in de inspraak gebracht. Na de verwerking van de inspraakreacties wordt de 

geurverordening ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Etten-Leur.  
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2. GEURHINDER DOOR VEEHOUDERIJEN 

 Wet geurhinder en veehouderij 

Veehouderijen zijn mogelijke bronnen van geurhinder en daarom gelden voor 

veehouderijen regels met betrekking tot aan te houden afstanden tot voor geurhinder 

gevoelige objecten zoals woningen. Omgekeerd hebben deze regels ook gevolgen voor 

de mogelijkheden om nieuwe voor geurhinder gevoelige objecten, zoals nieuwe 

woningen, te realiseren. Dit wordt ook wel de omgekeerde werking genoemd.  

 

Verschillen in normen: concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden 

In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) uit 2007 is een onderscheid gemaakt in de 

geurbelasting in gebieden met veel veehouderijen (concentratiegebieden) en de overige 

gebieden, de niet-concentratiegebieden. De concentratiegebieden zijn aangegeven in de 

Meststoffenwet en bestaat uit delen van de provincies Limburg, Noord-Brabant, 

Gelderland, Utrecht en Overijssel. De gemeente Etten-Leur ligt in het niet-

concentratiegebied. Een belangrijk uitgangspunt van de Wgv is dat in gebieden met veel 

veehouderijen (de concentratiegebieden) mensen minder snel geur als hinderlijk ervaren 

dan mensen in de niet-concentratiegebieden. De standaard wettelijke geurnormen voor 

intensieve veehouderijen zijn daarom in het niet-concentratiegebied (zoals de gemeente 

Etten-Leur) strenger dan in de concentratiegebieden (zoals gemeenten in Oost-Brabant 

en de Kempen, maar ook de buurgemeenten Rucphen en Zundert). Voor beide type 

gebieden zijn de standaard wettelijke geurnormen voor de bebouwde kom strenger dan 

voor het buitengebied. Ook zijn er verschillen m.b.t. de bandbreedte waarbinnen 

gemeenten aangepaste normen mogen vaststellen (zie paragraaf 2.2). 

 

Geuremissiefactoren en vaste afstanden 
In de Wet geurhinder en veehouderij is de systematiek vastgelegd hoe de geurhinder uit 

stallen van veehouderijen beoordeeld moet worden. Voor diercategorieën, waarvan de 

geuremissie per dier is vastgesteld (zoals voor varkens en kippen), wordt de 

toetsingswaarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een 

geurgevoelig object. De geurbelasting wordt uitgedrukt in aantallen Europese odeur units 

in een volume-eenheid lucht (ou/m³: odeur units per kubieke meter lucht).  

Eerst wordt de geuremissie berekend door het aantal dieren te vermenigvuldigen met de 

betreffende geuremissiefactor. Vervolgens wordt de geuremissie vanuit de gezamenlijke 

dierenverblijven - samen met andere variabelen zoals de afstand tot de dichtstbij gelegen 

geurgevoelig objecten - ingevoerd in een (wettelijk voorgeschreven) model waarmee de 

verspreiding van de geur in de omgeving wordt berekend.  De uitkomst hiervan is de 

geurbelasting op basis van de vergunde dierplaatsen op voor geurhinder gevoelige 

objecten. 

 

Voor bedrijven zonder geuremissiefactor, zoals melkveebedrijven en paardenhouderijen, 

gelden vaste afstanden van 100 en 50 meter voor respectievelijk objecten binnen en 

buiten de bebouwde kom. De Wgv stelt dat afwijking van deze afstanden mogelijk is tot 

respectievelijk minimaal 50 en minimaal 25 meter. De afstanden mogen ook vergroot 

worden. 
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In de bijlagen (bijlage A)  is een kaart opgenomen met de locatie van veehouderijen in 

Etten-Leur, geclassificeerd naar type en grootte. In hoofdstuk 3 van deze 

geurgebiedsvisie is nader ingegaan op de omvang en spreiding van veehouderijen in de 

gemeente Etten-Leur. 

 

 
 

Geurhinder en vergunningverlening 

 

 

Voorgrondbelasting en achtergrondbelasting 

De geurhinder wordt bepaald op basis van de achtergrondbelasting en de 

voorgrondbelasting. Met de voorgrondbelasting, ook wel individuele belasting genoemd, 

wordt de geurbelasting op een geurgevoelig object bedoeld van die veehouderij, welke 

de meeste geurbelasting op een voor geurhinder gevoelig object veroorzaakt. De 

achtergrondbelasting, ook wel de cumulatieve belasting genoemd, wordt veroorzaakt 

door alle veehouderijen die rondom een geurgevoelig object zijn gelegen. De 

achtergrondbelasting wordt vooral in gebieden met veel veehouderijen vaak gebruikt als 

maat om de effecten van geurhinder op het woon- en leefmilieu te kunnen beoordelen. 

 
 

Voor- en achtergrondbelasting geurhinder 
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Geurgevoelig object 

Onder een ‘geurgevoelig object’ wordt verstaan een gebouw, bestemd voor en volgens 

aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of 

verblijf en die daarvoor permanent of regelmatig wordt gebruikt. Dit betekent dat in 

tegenstelling tot de oude wetgeving (voor 2007) terreinen als een golfbaan of een 

voetbalveld, niet als een geurgevoelig object worden gezien. Een gebouw dat in strijd 

met het bestemmingsplan als woning of verblijf wordt gebruikt, heeft geen wettelijke 

bescherming tegen geurhinder.  

 

Toepassing van technieken om de geurbelasting te verminderen 
Bij de vergunningverlening wordt er rekening gehouden met de technische uitvoering van 

stallen. Het betreft maatregelen om op bedrijfsniveau de geurverspreiding te beïnvloeden 

en daarmee de geurbelasting op een of meer geurgevoelige objecten te verminderen, 

zoals het verticaal en hoger laten uitstromen van de lucht uit stallen zodat deze lucht 

meer wordt verdund dan bij het horizontaal en lager uitstromen van de lucht. Daarnaast 

werd en wordt in de vergunningverlening rekening gehouden met de verschillen in 

geuremissies bij verschillende typen stalsystemen en de reductie van geuremissie die 

bereikt kan worden bij het toepassen van luchtwassers. 

 

Op slot en toch uitbreiden? 

Wanneer een veehouderij voor wat betreft de geurbelasting op slot zit, kan het bedrijf 
alleen uitbreiden als de geurbelasting niet toeneemt. Dit betekent in de praktijk niet dat 
uitbreidingen onmogelijk zijn. Door bijvoorbeeld het plaatsen van een luchtwasser 
reduceert een veehouderij zijn geuremissie en is uitbreiding toch mogelijk. Via de 
zogenaamde 50% regeling is het mogelijk om in overbelaste situaties uit te breiden 
zonder dat er na de uitbreiding wordt voldaan aan de geldende geurnormen. Wel moet 
de geurbelasting dalen. De helft van de afname van de geurbelasting mag opgevuld 
mag worden voor uitbreiding van het aantal dieren. Als een bedrijf niet ontwikkelt, is er 
geen verplichting om aan de normen te voldoen of om er voor te zorgen dat de 
geurbelasting daalt. 

 
 

Evaluatie van de Wet geurhinder en veehouderij in 2015  
In de afgelopen jaren is er van diverse kanten (vooral vanuit de concentratiegebieden in 

oost- en midden Brabant) kritiek geuit op de regelgeving voor geurhinder ten gevolge van 

de veehouderijen. De kritiek betreft vooral de hoogte en onderbouwing van de normen 

en de mogelijkheden die gemeenten hebben om bestaande overlast te verminderen. In 

een door de staatssecretaris van Milieu ingestelde bestuurlijke werkgroep werkten de 

VNG en IPO, LTO Nederland, GGD ‘en, Milieufederaties en afgevaardigden van 

burgergroeperingen in 2015 en 2016 aan een gezamenlijk advies over de toekomstige 

geurregelgeving voor veehouderij. In het opgeleverde tussentijds advies van juli 2015 en 

in het najaar van 2016 afgerond advies staan de gezamenlijk gedragen adviezen voor 

een groot aantal onderwerpen voor het toekomstige stelsel voor geurregelgeving 

veehouderij onder de Omgevingswet. Het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe 

overlastsituaties en voldoende zicht op het substantieel verminderen van bestaande 

overlastsituaties zijn de belangrijke pijlers van het advies. De adviezen van de 

bestuurlijke werkgroep worden betrokken bij de uitvoeringsregels van de nieuwe 



Pouderoyen Compagnons 

     6 

Omgevingswet. Ook hebben deze geleid tot nader onderzoek (o.a. naar de effectiviteit 

van luchtwassers m.b.t. de reductie van geur) en aanpassing van geuremissiefactoren.  

 

De Omgevingswet werkt door in vier algemene maatregelen van bestuur: het 
Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten 
leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze AMvB's geven de regels 
voor het praktisch uitvoeren van de wet. De AMvB's zijn op 31 augustus 2018 
gepubliceerd in het Staatsblad. In het Besluit kwaliteit leefomgeving zoals deze op 31 
augustus 2018 is gepubliceerd, is de ruimte voor gemeenten om keuzen te maken 
m.b.t. eigen normstelling overgenomen uit de Wet geurhinder en veehouderij.  

 

 Geur uit stallen en geurnormen in Etten-Leur 

Gemeenten kunnen op grond van de Wgv binnen een bepaalde bandbreedte variëren 

met de bescherming van geurgevoelige objecten. Zowel de geurnormen (voor intensieve 

veehouderijen) als de vaste afstanden (voor bijvoorbeeld melkveebedrijven) kunnen 

worden bijgesteld. Dergelijke afwijkende waarden dienen te worden onderbouwd in een 

gebiedsvisie en via een gemeentelijke verordening te worden vastgesteld door de 

gemeenteraad.  

 
De gemeente Etten-Leur heeft tot op heden geen eigen geurnormen vastgesteld. Binnen 

de gemeente gelden daarom de wettelijke geurnormen en wettelijke vaste afstanden.  De 

voor Etten-Leur geldende wettelijke geurnormen, vaste afstanden en de bandbreedte 

waarbinnen gemotiveerd afgeweken kan worden, zijn opgenomen in onderstaande tabel.   

 

Categorie geurgevoelig object 
Wettelijke geurnorm  

(Ou/m3 98 percentiel) 

Range gemeentelijke geurnorm 

(Ou/m3 98 percentiel) 

Niet-concentratiegebied  

(zoals Etten-Leur): 
  

Bebouwde kom 2 Minimaal 0,1 en maximaal 8 

Buiten de bebouwde kom 8 Minimaal 2 en maximaal 20 

 

Categorie geurgevoelig object Wettelijke vaste afstand 
Afwijking van afstand 

(minimale waarde) 

Bebouwde kom 100 meter 50 meter 

Buiten bebouwde kom 50 meter 25 meter 

Tabel 1 Wettelijke geurnormen en bandbreedte gemeentelijke normstelling niet-concentratiegebied 

(zoals Etten-Leur) 

 

Bij de beoordeling of vergunningaanvragen van individuele veehouderijen verleend 

kunnen worden, dient bepaald te worden of de normen voor geurbelasting  of minimum 

afstanden worden overschreden. 
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In onderstaande tabel is de relatie tussen de individuele norm (voorgrondbelasting) en de 

kans op geurhinder weergegeven (bron: handreiking van de Wet geurhinder en 

veehouderij, bijlage 6 en 7, 2007). De verschillen in de kans op geurhinder zijn 

gebaseerd op het geurbelevingsonderzoek uit 2001, zoals opgenomen in de toelichting 

bij de Wgv.  

 

Geurbelasting  

(voorgrondbelasting, hinder 

door 1 veehouderij), Ou/m3 (98 

percentiel) 

Kans op geurhinder of 

percentage gehinderden 

(niet-concentratiegebied, 

zoals Etten-Leur) 

Kans op geurhinder of 

percentage gehinderden 

(concentratiegebied) 

1 7% 4% 

2 11% 6% 

3 15% 8% 

4 19% 11% 

5 21% 12% 

6 24% 14% 

7 26% 16% 

8 29% 17% 

10 33% 20% 

14 39% 25% 

20 46% 31% 

Tabel 2 Relatie tussen voorgrondbelasting (geurhinder van 1 veehouderij) en kans op geurhinder  

(bron: Handreiking Wgv, bijlage 6 en 7, 2007) 

 

 Geur uit meerdere stallen samen: achtergrondbelasting 

Bij het vaststellen van de eigen gemeentelijke geurnorm voor bedrijven met een 

geuremissiefactor, zoals varkens- en pluimveebedrijven, dient er rekening te worden 

gehouden met de geurhinder die meerdere veehouderijen samen (de cumulatieve 

belasting of de achtergrondbelasting) veroorzaken. De norm voor de maximale belasting 

door een individueel bedrijf (de zogenaamde voorgrondbelasting) bepaalt andersom ook 

de mogelijke ontwikkeling van de achtergrondbelasting (de geurbelasting van alle 

veehouderijen samen). 

 

Op basis van gegevens van een methodiek zoals die is opgenomen in de toelichting bij 

de Wgv, is in onderstaande tabel de achtergrondbelasting vertaald in een kans op 

geurhinder en is hieraan een waardering van het woon- en leefklimaat gekoppeld (goed, 

redelijk goed, matig, tamelijk slecht, slecht, zeer slecht en extreem slecht). 

De huidige indicatieve achtergrondbelasting in Etten-Leur (dus de cumulatieve belasting 

van alle veehouderijen samen is) op kaart weergegeven in bijlage B (zie ook hoofdstuk 

3). 
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Uit onderzoek dat ten grondslag ligt aan de Wgv (PRA 2001) is gebleken dat de 

geurhinder als gevolg van de geurbelasting van één veehouderij anders is dan als gevolg 

van de totale geurbelasting van meerdere veehouderijen, de achtergrondbelasting. Als 

vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting maatgevend is indien die tenminste de helft 

bedraagt van de cumulatieve geurbelasting, dus de achtergrondbelasting (bron: 

handreiking Wgv, bijlage 6 en 7, 2007). 

Voorgrondbelasting 

(OU/m3), geurbelasting van 

1 veehouderij 

Kans op geurhinder of 

percentage gehinderden 

Beoordeling leefklimaat 

0 – 0,7  <5% Zeer goed 

0,7 - 1,6 5-10% Goed 

1,6 – 2,9 10-15% Redelijk goed 

2,9 – 4,5 15-20% Matig 

4,5 – 6,3 20-25% Tamelijk slecht 

6,3 – 8,6 25-30% Slecht 

8,6 – 11,4 30-35% Zeer slecht 

>11,4 >35% Extreem slecht 

Tabel 4: Classificatie voorgrondbelasting (geurbelasting door één veehouderij) in een niet 

concentratiegebied zoals Etten-Leur (bron: RIVM/GGD Richtlijn geurhinder oktober 2002 en 

handreiking Wet geurhinder en veehouderij 2007) 

 

Achtergrondbelasting 

(OU/m3), cumulatief 

Kans op geurhinder of 

percentage gehinderden 
Beoordeling leefklimaat 

1 - 1,5  <5% Zeer goed 

1,6 - 3,7 5-10% Goed 

3,8 – 6,5 10-15% Redelijk goed 

6,6 – 9,9 15-20% Matig 

10 – 14,1 20-25% Tamelijk slecht 

14,2 – 19,1 25-30% Slecht 

19,2 – 25,2 30-35% Zeer slecht 

>25,2 >35% Extreem slecht 

Tabel 3: Classificatie achtergrondbelasting (geurbelasting door meerdere veehouderijen samen) in 

een niet-concentratiegebied zoals Etten-Leur (bron RIVM/GGD Richtlijn geurhinder oktober 2002 

en handreiking Wgv 2007). 
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 Doorwerking geurnormen in ruimtelijke plannen 

 

Omgekeerde werking 
De normen van de Wet geurhinder en veehouderij gelden in beginsel alleen voor de 

beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning, als een agrarisch bedrijf zich wil 

vestigen of als een agrarisch bedrijf wil uitbreiden. Het gaat dan dus over de relatie 

tussen een bestaand geurgevoelig object en een ontwikkeling in de agrarische 

bedrijvigheid. Dit heet ook wel de ‘directe werking’ of ‘directe norm’.  

 

Voor de Wgv in werking trad, gold deze norm ook in de omgekeerde situatie: als een 

bestaand agrarisch bedrijf werd geconfronteerd met een nieuwe woonwijk of een nieuw 

bedrijventerrein. In het kader van de ‘omgekeerde werking’ werden dan dezelfde 

afstandsnormen toegepast als in de directe werking. Met de inwerkingtreding van de 

Wgv trad een geheel nieuwe systematiek van normering in werking. In verband daarmee 

rees de vraag of de normen van de Wgv op dezelfde manier als bij de vroegere 

stankwetgeving zouden werken in de “omgekeerde werking”. Intussen zijn enkele 

uitspraken gedaan door de hoogste rechter (de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State), die hierin duidelijkheid scheppen. Onder meer uit de uitspraak in de 

zaak Laarbeek (Afdeling bestuursrechtspraak van 7 oktober 2009) blijkt dat de normen 

van de Wgv niet in de omgekeerde werking van toepassing zijn. De directe norm geldt 

wel in het kader van de verlening van een omgevingsvergunning aan een agrarisch 

bedrijf, maar niet bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Ook 

uit andere uitspraken is intussen gebleken dat het mogelijk is om binnen de 

belemmerende contouren te bouwen, mits aan twee voorwaarden wordt voldaan: 

 De nieuwe ontwikkelingen mogen geen extra belemmeringen opleveren voor de 

ontwikkeling van agrarische bedrijven in de omgeving. 

 De gemeenteraad dient in haar gebiedsvisie, in een beleidsregel of in haar 

ruimtelijke besluit voor de betrokken ontwikkeling een uitspraak te doen over het 

minimaal gewenste woon-, leef- of werkklimaat in het gebied. 

 

Respecteren rechten veehouders 
Vaste jurisprudentie bij ruimtelijke besluiten is dat door de nieuwe bestemmingen er geen 

sprake mag zijn van een aantasting van de bestaande rechten van de omliggende 

veehouderijen. In beginsel dient bij het bepalen van de rechten het agrarische bouwblok 

als uitgangspunt voor het meten van de geurbelasting contouren te worden genomen. Dit 

omdat veehouderijen rechten hebben om hun emissiepunten te verschuiven binnen het 

vastgestelde bouwblok (de zogenaamde ‘vergunde rechten’). Het kan echter ook zo zijn 

dat het bedrijf zijn bouwblok niet in zijn geheel kan benutten voor de vestiging of 

verplaatsing van emissiepunten, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van al bestaande 

geurgevoelige objecten. Uit de jurisprudentie blijkt dat men dan mag uitgaan van de 

grens van de bebouwing, een te benutten deel van het bouwblok of een bestaand 

emissiepunt. Uitgaande van de vergunde rechten van een veehouderij, de geurnorm(en), 

het agrarisch bouwblok en de ligging van de stallen en al bestaande voor geurhinder 

gevoelige objecten, kan bepaald worden of de realisatie van een nieuw voor geurhinder 

gevoelig object leidt tot een aantasting van de rechten: ligt de nieuwe bestemming 

binnen de geurcontour en zijn er geen andere bestaande geurgevoelige objecten die op 

kortere afstand liggen?  
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Beoordeling aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
Het is aan een gemeente om een afweging te maken over de geaccepteerde geurhinder. 

Bij de beoordeling van de vraag of er bij de realisatie van een nieuw voor geurhinder 

gevoelig object sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, is een afweging 

met betrekking tot de hoogte van de geurbelasting (en de daarmee samenhangende 

kans op hinder) in relatie tot de aard van het gebruik van belang. Ook de te verwachten 

ontwikkeling van de geurbelasting dient hierbij betrokken te worden. In het algemeen 

geldt dat een gemeente(raad) de nodige beleidsvrijheid heeft bij die afweging, mits die 

voldoende onderbouwd is. 

 Geur en gezondheid 

Geur en geurbeleving 
Geur is de eigenschap van organische stoffen die met behulp van zintuigen in de neus 

kan worden waargenomen. Geurhinder treedt op als de herhaaldelijk waargenomen geur 

als onaangenaam wordt beoordeeld en het welbevinden daardoor negatief wordt 

beïnvloed. Geur kan verschillende gezondheidseffecten oproepen bij de mens: hinder, 

verstoring van gedrag en activiteiten en stress gerelateerde lichamelijke 

gezondheidsklachten. De meest voorkomende en beschreven gezondheidseffecten van 

geur zijn de effecten van (ernstige) hinder. 

 

De geurhinder wordt in sterke mate bepaald door de geurbeleving. De ervaring van 

geurhinder is sterk individueel bepaald. Hoe hinderlijk mensen een geur vinden hangt 

onder andere af van de aangenaamheid, duur, frequentie en intensiteit van de geur. Ook 

de gewenning, het tijdstip en de vermijdbaarheid van de blootstelling spelen een 

belangrijke rol. Ook beïnvloeden persoonsgebonden eigenschappen de ervaren hinder. 

Of de hinder ook tot gezondheidsklachten leidt, is persoonsgebonden en afhankelijk van 

de persoonlijke ‘stressverwerking’. 

 

Aan het rapport “Geur en gezondheid, onderdeel veehouderij en geur” (behorend bij het 

RIVM-rapport 2015-0106)1 zijn onderstaande passages ontleend:  

“De blootstelling aan geur kan verschillende nadelige effecten op de gezondheid hebben. Het meest 

voorkomende en beschreven nadelige effect van geur is hinder. Voor de relatie tussen de blootstelling aan geur 

en hinder zijn verschillende geurkarakteristieken belangrijk. De belangrijkste zijn de sterkte van de geur 

(geurconcentratie) gecombineerd met de duur en de aangenaamheid van de geur (hedonische waarde).” 

 

In de GGD-richtlijn Geur en gezondheid wordt ervan uitgegaan, dat er voor de 

geurstoffen geen toxicologische advieswaarden worden overschreden, omdat deze 

stoffen een geurdrempel hebben die veel lager is dan deze advieswaarden. Van de 

gezondheidseffecten van geur is er alleen voor (ernstige) hinder een kwantitatieve dosis-

responsrelatie met de geurbelasting. Elke geur kan boven de geurdrempel waargenomen 

worden en als hinderlijk of ernstig hinderlijk ervaren worden. Hoe hoger de geurbelasting 

wordt, hoe meer kans dat mensen gehinderd zijn en hoe hoger het percentage dat 

gehinderd of ernstig gehinderd is. Het is echter niet eenvoudig te zeggen hoeveel 

geurhinder gezondheidskundig gezien aanvaardbaar is. 

 

                                                      
1 Geur en gezondheid, GGD-richtlijn medische milieukunde, onderdeel Veehouderij en geur in apart rapport, 

RIVM Rapport 2015-0106, M. Venselaar-Mooij et al. 



Pouderoyen Compagnons 

     11 

Bij het optreden van hinder of ernstige hinder moet afgewogen worden of de situatie 

aanvaardbaar is. Uitgangspunt hierbij zijn de beleidsdoelstellingen. Voor haar advisering 

met betrekking tot het percentage (ernstige) hinder sluit de GGD aan een richtwaarde 

van maximaal 12% kans op hinder (0-3% ernstige hinder) en een bovenwaarde van 

maximaal 20% kans op hinder (tot 10% ernstige hinder).  

 

Onderzoek GGD en IRAS naar de relatie tussen geurbelasting en kans op hinder 
Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD Brabant/Zeeland (Bureau GMV) en 

het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van Universiteit Utrecht onderzochten 

in 2014 de relatie tussen geurbelasting afkomstig van veehouderijen en de ervaren 

geurhinder bij ruim 13.000 respondenten op het platteland en in kleinere kernen van 

Noord-Brabant en Noord-Limburg.  

 

Deze resultaten bevestigen volgens de GGD signalen dat er bij gegeven geurbelasting 

aanzienlijk meer geurhinder voorkomt dan op basis van de Handreiking Wgv (Wet 

geurhinder veehouderij) te verwachten zou zijn. De relatie tussen geurbelasting en 

hinder blijkt bovendien afhankelijk te zijn van diersoort. De GGD adviseert de resultaten 

mee te nemen in de (landelijke) actualisatie van de regelgeving en –normen en roept 

gemeenten en provincies op de resultaten te gebruiken als opstap voor vernieuwd 

geurhinderbeleid. 

 

De onderzoekresultaten van de GGD en IRAS geven volgens de GGD aanleiding tot 
een actualisatie en aanscherping van de gemeentelijke normen. Een complicerende 
factor daarbij is dat het onderzoek nog niet is gevalideerd door onderzoek in andere 
regio’s, de kans op hinder maar ten dele wordt bepaald door de geurbelasting, de 
berekening van de geurbelasting vele onzekerheden kent en dat de resultaten van 
het onderzoek van de GGD/IRAS afwijken van onderzoek dat in ongeveer dezelfde 
periode is uitgevoerd (Gezondheidsmonitor GGD ’en, CBS en RIVM uit 2012). 

Een aangrijpingspunt is, dat de relatie tussen de berekende geurbelasting en de 
kans op geurhinder uit het GGD-IRAS-onderzoek meer overeen lijkt te komen met 
de relatie tussen geurbelasting en hinder voor de niet-concentratiegebieden (uit de 
handreiking Wgv) – waaronder Etten-Leur, dan met de relatie tussen geurhinder en 
hinderkans voor de concentratiegebieden uit die handreiking. De “standaard” 
normen voor de niet-concentratiegebieden (2 voor de bebouwde kom en 8 voor het 
buitengebied) bieden meer bescherming tegen geurhinder dan de “standaard” 
normen voor de concentratiegebieden (3 voor de bebouwde kom en 14 voor het 
buitengebied) en lijken ook dichter bij de resultaten van het onderzoek van de GGD 
en IRAS te liggen.  

 

In hoofdstuk 3 is nader ingegaan op de indicatieve achtergrondbelasting op 

geurgevoelige objecten in Etten-Leur in relatie tot de adviezen en onderzoeksresultaten 

van de GGD en IRAS.2 

  

                                                      
2 Voor achtergrondinformatie over de relatie tussen veehouderij en gezondheid van 

omwonenden wordt verwezen naar het kennisplatform veehouderij en gezondheid 

(www.kennisplatformveehouderij.nl) 
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3. GEURBELASTING DOOR VEEHOUDERIJEN IN ETTEN-LEUR 

 Veehouderijen in Etten-Leur 

 

Huidige vergunde situatie 

Op afbeelding 1 en bijlage A is de ligging van de veehouderijbedrijven in Etten-Leur en 

omgeving weergegeven. De bedrijven zijn geclassificeerd naar type veehouderij en 

economische omvang.  

De economische omvang is afgeleid van het aantal dierplaatsen in de vergunning. Hoe 

meer dierplaatsen, hoe groter de economische omvang. De economische omvang is 

uitgedrukt in Nederlandse grootte eenheden (Nge). De gemiddelde omvang van een 

veehouderij-locatie in Noord-Brabant is 130 Nge (bron: onderzoek versnelling transitie 

veehouderij, Pouderoyen Compagnons i.o.v. provincie Noord-Brabant, juni 2017). De 

grens van 70 Nge wordt vaak gehanteerd als maat (ondergrens) voor een volwaardig 

bedrijf.  

 

 
Afbeelding 1: Veehouderij naar type en omvang bedrijven (vergunningenbestand mei 2018) 
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Er zijn in 2018 in Etten-Leur 76 bedrijven met een milieuvergunning of melding (in het 

kader van het Activiteitenbesluit) voor een veehouderij. Voor het merendeel betreft het 

melkveehouderijen. Daarnaast betreft het paardenhouderijen, varkensbedrijven, 

kalverhouderijen, gemengde bedrijven (meerdere diersoorten) en een geitenhouderij.  

 

Ongeveer de helft van de veehouderijen is kleiner van omvang (omvang lager dan 70 

Nge). Van de locaties van veehouderijen met een omvang van 200 Nge of meer, zijn er 8 

een melkveehouderij en 3 een varkenshouderij (Tabel 5). Er is in Etten-Leur geen sprake 

van een concentratie van intensieve veehouderijen, zoals dat in bijvoorbeeld Oost-

Brabant wel is te zien. 

 

Type bedrijf <70 Nge 

aantal 

70 - 200 Nge 

aantal 

>=200 Nge 

aantal 

totaal 

aantal 

Melk-/ ov. rundvee 21 18 8 47 

Kalveren 1 1 0 2 

Varkens 2 2 3 7 

Geiten 0 1 0 1 

Gemengd 4 1 0 5 

Paarden 11 3 0 14 

Totaal 39 26 11 76 

Tabel 5: Overzicht veehouderij-locaties in Etten-Leur, vergund 2018 (bron: gemeente, BVB-

bestand, mei 2018) 

 

Ontwikkelingen veehouderij (aantal en type) 2009-2018 

In Tabel 6 is de ontwikkeling van het aantal  en het type veehouderij-locaties 

weergegeven sinds 2009, op basis van het vergunningenbestand. Ten opzichte van 

2009 zijn er in 2018 4 veehouderij-locaties minder in Etten-Leur.  

 

Type bedrijf 2009 

aantal 

2011 

aantal 

2018 

aantal 

Melk-/ov. rundvee 52 50 47 

Kalveren 2 2 2 

Varkens 8 8 7 

Geiten 1 1 1 

Gemengd 5 5 5 

Paarden 12 12 14 

Totaal 80 78 76 

Tabel 6: Ontwikkeling aantal veehouderijbedrijven in Etten-Leur. 
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In Tabel 7 is de ontwikkeling van de economische omvang van de vergunde veestapel 

(uitgedrukt in het aantal Nederlandse grootte eenheden, Nge) en de vergunde 

geuremissie (uitgedrukt in het aantal geureenheden, odeur units, ou) weergegeven.  

 

De economische omvang van de vergunde veestapel in Etten-Leur is sinds 2009 

toegenomen bij de varkens, melkrundvee en de kalverhouderij. Hoewel de veestapel met 

12% is gegroeid, is de vergunde berekende geuremissie uit stallen van veehouderijen 

sinds 2009 met zo’n 28% gedaald. Dit komt doordat de vergunde dierplaatsen in de 

stallen in 2018 gemiddeld een lagere geuremissie hebben dan in 2009, door toepassing 

van stalsystemen en technieken die emissies sterker reduceren dan traditionele stallen. 

Daarbij dient vermeld te worden dat er voor melkrundvee en paarden geen 

geuremissiefactoren zijn opgenomen in de landelijke regelgeving. Deze dieren zijn niet 

opgenomen in de berekening van de geuremissie. 

 

Type bedrijf 
2009 

Nge 

2018 

Nge 

2018 

t.o.v. 

2009 

Melk-/ov. rundvee 4512 4756 105% 

Kalveren 117 207 177% 

Varkens 1009 1455 144% 

Geiten 124 124 100% 

Gemengd 211 210 99% 

Paarden 536 516 96% 

Totaal (economische 

omvang in Nge) 
6509 7266 112% 

Totaal (geuremissie in 

geureenheden, Ou’s) 
411225 296579 72% 

Tabel 7: Ontwikkeling veestapel en geuremissie Etten-Leur. 

 

Nieuwe inzichten m.b.t. geurreductie door luchtwassers 

De groei van de varkensstapel in Etten-Leur in de afgelopen jaren in combinatie met een 

daling van de berekende geuremissie is vooral te danken aan het gebruik van 

gecombineerde luchtwassers bij de varkensbedrijven. Deze luchtwassers reduceren 

zowel de uitstoot van ammoniak als van geur en fijnstof. Naar aanleiding van de 

evaluatie van de geurregelgeving (zie hoofdstuk 2) is er onderzoek verricht naar de 

rendementen van combiluchtwassers. Naar aanleiding van die onderzoeksresultaten 

heeft het ministerie van Infrastructuur en Water op 1 mei 2018 haar voornemen kenbaar 

gemaakt om de geuremissiefactoren voor deze luchtwassers te verhogen. De 

aanpassing van de geuremissiefactoren voor de luchtwassers is per 20 juli 2018 

verwerkt in de landelijke Regeling geurhinder en veehouderij. 
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In onderstaande kaart is aangegeven waar er in Etten-Leur combiluchtwassers vergund 

zijn waar de geuremissiefactor per 20 juli 2018 is aangepast 

 

 
Afbeelding 2: Locaties veehouderijen met een combiwasser (of in aanvraag milieuvergunning), 

waarvan geuremissiefactor is bijgesteld in aanpassing Regeling geurhinder en veehouderij, 20 juli 

2018  

 

In onderstaande tabel zijn de effecten van deze aangepaste factoren voor de berekende 

geuremissie van veehouderijen in Etten-Leur weergegeven.  

 

Type bedrijf 
huidige situatie 

vergund (mei 2018)  

huidige situatie en 

correctie 

luchtwassers 

Effect t.o.v. huidige 

situatie 

Varkensbedrijven 174120 289547 166% 

Totaal (alle veehouderijen) 296579 412006 139% 

Tabel 8: Geuremissie (in geureenheden, Ou’s)  op basis van de geldende emissiefactoren 

vergeleken met de aanpassing emissiefactoren combiluchtwassers   

 

De totale berekende geuremissie van varkensbedrijven in Etten-Leur neemt door de 

aanpassing toe met 66% en de totale berekende geuremissie van alle veehouderijen in 

Etten-Leur neemt toe met 39%. De totale berekende geuremissie komt daarmee weer 

ongeveer uit op het niveau van 2009.  
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Nu de voorgenomen aanpassing van de emissiefactoren voor luchtwassers inderdaad is 

doorgevoerd, is de (her)berekende geuremissie tussen 2009 en 2018 ongeveer gelijk 

gebleven, in combinatie met een toegenomen omvang van de vergunde veestapel in 

Etten-Leur.  

 

Verwachte ontwikkeling tot 2020 (autonome ontwikkeling) 

Vier locaties in Etten-Leur nemen deel aan de zogenaamde stoppersregeling in het 

kader van het Actieplan Ammoniak. Dat is een landelijke gedoogregeling (tot 1 januari 

2020) voor veehouderijen waar de stallen niet voldoen aan de eisen uit het Besluit 

emissiearme huisvesting. Van deze bedrijven wordt verwacht dat ze uiterlijk in 2020 

zullen stoppen met de (tak) intensieve veehouderij. Daarnaast is er een uitbreiding 

voorzien van een kalverhouderij; de verwachting is dat de aanvraag van dit bedrijf op 

korte termijn vergund wordt. Op basis van de voorziene stoppers en de uitbreiding van 

de kalverhouderij neemt de economische omvang (-6%) en de vergunde geuremissie (-

18%) in de periode tot 2020 af t.o.v. 2018 (uitgaande van de nu geldende 

emissiefactoren). 

 Ontwikkeling achtergrondbelasting 

De achtergrondbelasting (=cumulatieve geurbelasting uit stallen van meerdere 

veehouderijen) ten aanzien van geurhinder is voor de hele gemeente Etten-Leur 

berekend op basis van een geactualiseerd veehouderijbestand (BVB mei 2018, na-

bewerkt op basis van informatie van de gemeente). Dit is weergegeven op de kaart in 

afbeelding 3 en bijlage B1.  

 

In bijlage B2 is ook een kaart met de berekening van de achtergrondbelasting 

opgenomen, rekening houdend met de correctie van de geuremissiefactor van 

luchtwassers, zoals opgenomen in de consultatieversie van de aanpassing van de 

Regeling geurhinder en veehouderij, 1 mei 2018. De aanpassing zoals opgenomen in de 

consultatieversie is ook per 20 juli 2018 daadwerkelijk doorgevoerd.  

 

De achtergrondbelasting (= cumulatieve geurbelasting), vertaald in een classificatie van 

het woon- en leefklimaat, is in het grootste deel van de gemeente overwegend zeer goed 

tot redelijk goed te noemen. Uitgaande van de relatie tussen de cumulatieve 

geurbelasting en de kans op hinder zoals beschreven in bijlage 6 en 7 van de 

Handreiking Wet geurhinder en veehouderij . Deze daarin opgenomen relatie tussen de 

berekende geurbelasting en de kans op hinder komt voor Etten-Leur (niet-

concentratiegebied) goed overeen met de resultaten van het hinderbelevingsonderzoek 

uit 2014 en de daarop gebaseerde adviezen van de GGD. 
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Afbeelding 3: Beoordeling leefklimaat op basis van de achtergrondbelasting ten aanzien van 

geurhinder; huidige situatie vergund. 

 

Op de kaart op afbeelding 4 en bijlage C is de ontwikkeling van de achtergrondbelasting 

tussen 2011 en 2018 weergegeven. Uit de kaart blijkt dat de geurbelasting in de 

gemeente Etten-Leur overwegend gelijk is gebleven. Slechts bij één bedrijf in de 

gemeente Etten-Leur is er tussen 2011 en 2018 sprake geweest van een (substantiële) 

uitbreiding van de geuremissie. In de omgeving van dat bedrijf liggen nauwelijks voor 

geurhinder gevoelige objecten en het dichtstbij gelegen object ligt op een afstand van 

900 meter van de veehouderij. 
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Daarnaast is de geuremissie van enkele bedrijven net buiten de gemeente Etten-Leur 

toegenomen, maar ook hier is de invloed op de belasting op wettelijk beschermde 

objecten in Etten-Leur beperkt. Het dichtstbij gelegen voor geurhinder gevoelig object ligt 

op zo’n 700 meter afstand. Gemiddeld over de hele gemeente is er sprake van een lichte 

afname van de berekende cumulatieve geurbelasting uit stallen van veehouderij in en 

rondom Etten-Leur, zoals valt af te lezen uit afbeelding 4 en tabel 9. 

 

 
Afbeelding 4: Verschil in achtergrondbelasting ten aanzien van geurhinder tussen 2011 en 2018 

(op basis van de geldende emissiefactoren, dus exclusief correctie geuremissiefactor 

combiwassers). 
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Bebouwde Kom 
 
beoordeling 

huidige situatie 
vergund 2018 

vergund 2011 
autonome 

ontwikkeling 

huidige situatie 
en correctie 
luchtwassers 

autonome 
ontwikkeling en 

correctie 
luchtwassers 

zeer goed 18725 18140 18780 17580 17635 

goed 926 1511 871 2071 2016 

redelijk goed 0 0 0 0 0 

matig 0 0 0 0 0 

tamelijk slecht 0 0 0 0 0 

slecht 0 0 0 0 0 

zeer slecht 0 0 0 0 0 

extreem slecht 0 0 0 0 0 

totaal 19651 19651 19651 19651 19651 

 

Buitengebied 
 
beoordeling 

huidige 
situatie 
vergund 

2018 

vergund 
2011 

autonome 
ontwikkeling 

huidige 
situatie en 
correctie 

luchtwassers 

autonome 
ontwikkeling 
en correctie 
luchtwassers 

zeer goed 450 409 471 370 414 

goed 221 235 209 262 228 

redelijk goed 35 56 30 63 58 

matig 8 13 7 18 16 

tamelijk slecht 8 8 5 8 5 

slecht 1 2 1 2 2 

zeer slecht 0 0 0 0 0 

extreem slecht 2 2 2 2 2 

totaal 725 725 725 725 725 

Tabel 9: Beoordeling leefklimaat objecten op basis van de indicatieve achtergrondbelasting ten 

aanzien van geurhinder. 

 

In de huidige situatie wordt het leefklimaat binnen de bebouwde kom overal beoordeeld 

als zeer goed tot goed. Ook in het buitengebied is dat voor het grootste deel van de 

objecten het geval. Voor een beperkt aantal objecten is er sprake van een slecht of zeer 

slecht woon en leefklimaat; in het laatste geval betreft het twee recreatiewoningen nabij 

een veehouderij, die gelegen is in de gemeente Zundert. 

 

Ten opzichte van de situatie 2011 zijn er meer objecten in een betere 

geurhindercategorie terecht gekomen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 

Gezien de daling in de geuremissie was dit te verwachten. Als gevolg van de autonome 

ontwikkeling komen er nog meer objecten in een betere geurcategorie terecht.  

 

Nu de voorgestelde correctie van geuremissiefactoren voor combiluchtwassers 

daadwerkelijk is doorgevoerd is er sprake van enige verslechtering, maar het betreft 

voornamelijk verschuivingen binnen de categorieën zeer goed-redelijk goed-goed. 
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In Tabel 10 is een berekening van een statistische maat, de geurhinder-index, 

weergegeven. Dit is berekend door de individuele kans op geurhinder per object te 

bepalen en deze vervolgens voor alle objecten bij elkaar op te tellen. Het op deze wijze 

berekende aantal gehinderden is met 2,2% in de huidige situatie beperkt, en veel lager 

dan voor de meeste gemeenten in concentratiegebieden in Noord-Brabant en 

daarbuiten.  

 

Tussen 2011 en 2018 is het aantal berekende gehinderden met 118 gedaald en de kans 

op geurhinder (het gewogen gemiddelde) is gemeente breed gedaald van 2,8% naar 

2,2%. In de autonome ontwikkeling is een verdere daling naar 2,1% voorzien.  

 

Als rekening gehouden wordt met de aanpassing van de geuremissiefactoren voor 

combiluchtwassers betekent dit dat de kans op geurhinder niet daalt ten opzichte van 

2011, maar rond de 3% blijft hangen. Ook dit percentage is laag ten opzichte van 

percentages in gemeenten in de concentratiegebieden. 

 

aantal gehinderde 
objecten 

huidige situatie 
vergund 2018 

vergund 2011 
autonome 

ontwikkeling 

huidige situatie 
en correctie 
luchtwassers 

autonome 
ontwikkeling 
en correctie 
luchtwassers 

aantal 
objecten 

bebouwde kom 415 528 402 565 547 19651 

buitengebied 34 39 32 39 35 725 

totaal 449 567 433 603 582 20376 

kans op geurhinder 
(gewogen 
gemiddelde) 

2,2% 2,8% 2,1% 3,0% 2,9%  

Tabel 10: Geurgehinderden en kans op geurhinder (statistische maat op berekende geurbelasting 

voor alle geurgevoelige objecten op te tellen en te vergelijken met eerdere jaren en 

toekomstverwachtingen) 

 

 Achtergrondbelasting t.o.v. normen provincie en adviezen GGD 

De Provincie Noord-Brabant heeft in de Verordening Ruimte 2014 normen opgenomen 

voor de maximale achtergrondbelasting welke veehouderijen mogen veroorzaken op 

voor geurhinder gevoelige objecten. Voor de voor geurhinder gevoelige objecten binnen 

de bebouwde kom is een maximaal geurhinderpercentage vastgesteld van 12% en voor 

objecten buiten de bebouwde kom is maximaal 20% hinder toegestaan.  

 

Na vertaling van de kans op geurhinder naar een belasting in Ou’s komt dit voor 

concentratiegebieden neer op een norm van (ongeveer) 10 Ou voor bebouwde kommen 

en 20 Ou voor het buitengebied. Voor niet-concentratiegebieden (zoals Etten-Leur) komt 

dit neer op een geurbelasting van (ongeveer) maximaal 5 Ou op objecten in de 

bebouwde kom en 10 Ou in het buitengebied. Dat is vergelijkbaar aan het advies dat de 

GGD in mei 2015 heeft uitgebracht. Zij stellen voor om het onderscheid tussen 

concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden op te heffen en overal dezelfde 

normen te hanteren. Voor de maximale cumulatieve geurbelasting op objecten stellen zij 

ook een norm voor van 12% voor de bebouwde kom en 20% in het buitengebied, te 

vertalen als maximaal 5 Ou (bebouwde kom) respectievelijk 10 Ou (buitengebied) 

achtergrondbelasting (= cumulatieve geurbelasting). 
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 Afbeelding 5: Achtergrondbelasting in vergelijking met provinciale normen en advieswaarden GGD 
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Op de kaart op afbeelding 5 (zie ook bijlage D) zijn de voor geurhindergevoelige objecten 

weergegeven in Etten-Leur in relatie tot bovengenoemde normen. Slechts elf van de 

bijna 20.000 voor geurhinder gevoelige objecten in Etten-Leur voldoen niet aan de 

normen van de provincie en de advieswaarden van de GGD voor niet-concentratie-

gebieden. Voor bijna alle woningen en andere geurgevoelige objecten in Etten-Leur geldt 

dus dat de cumulatieve geurbelasting lager is dan de normen van de provincie en de 

advieswaarden van de GGD. Ook als rekening gehouden wordt met aanpassing van de 

emissiefactoren voor combiluchtwassers blijft het aantal objecten dat niet voldoet aan de 

provinciale norm / GGD advieswaarde laag, te weten 12 objecten. Als de autonome 

ontwikkeling hierin meegenomen wordt daalt het aantal naar 9 objecten. 

 

De geurhinder voortkomend uit de achtergrondbelasting vormt daarmee geen aanleiding 

om de geurnormen te verscherpen om overlast door de cumulatie van geurhinder uit 

stallen door veehouderijen te beperken of te voorkomen. Gezien het vrij geringe aantal 

intensieve veehouderijen in Etten-Leur en de verspreide ligging viel dat ook niet te 

verwachten.  

 

Consequentie is ook dat de normen van de Provincie Noord-Brabant weinig effect zullen 

hebben op de ontwikkelmogelijkheden van de intensieve veehouderij in Etten-Leur. 

Alleen intensieve veehouderijen met een significante bijdrage aan de overbelasting op 

een van die twaalf woningen worden door de provinciale norm met betrekking tot de 

cumulatieve geurhinder beperkt. Voor zover voor de overige intensieve veehouderijen 

die mogelijkheden al beperkt worden door geur zal dat in eerste instantie zijn door de 

gemeentelijke of wettelijke norm m.b.t. de geurbelasting van die ene veehouderij op een 

voor geurhinder gevoelig object.  

 Conclusies m.b.t. de ontwikkeling van de emissie van geur en de 

geurbelasting  

Samenvattend kan er geconcludeerd worden dat de omvang van de vergunde veestapel 

in Etten-Leur gegroeid is sinds 2009. De groei heeft met name plaatsgevonden bij de 

varkenshouderijen. Omdat er meer dieren gehouden worden op stallen met een lagere 

geuremissie is de totale berekende geuremissie gedaald. In de praktijk is dit 

waarschijnlijk niet of veel minder het geval, omdat de geurreductie van combiwassers 

waarschijnlijk aanzienlijk lager is dan opgenomen in de landelijke regelgeving. Nu de 

geuremissiefactoren voor deze systemen zijn bijgesteld, is de berekende vergunde 

geuremissie in 2018 ongeveer gelijk zijn aan de berekende vergunde geuremissie in 

2009 en 2011. In de nabije toekomst is een daling van de geuremissie voorzien door 

varkensbedrijven die stoppen.  

 

Het berekende aantal geurgehinderden woningen en andere voor geurhinder gevoelige  

objecten in Etten-Leur is laag ten opzichte van de berekende geurhinder in gebieden met 

veel intensieve veehouderijen, zoals gemeenten in Oost-Brabant. Er zijn maar enkele 

woningen in Etten-Leur waar de cumulatieve geurbelasting uit stallen van veehouderijen 

hoger is dan de normen die de provincie heeft opgenomen in de Verordening ruimte of 

hoger is dan de advieswaarden van de GGD. Ook als rekening gehouden wordt met 

aanpassing van de emissiefactoren voor combiluchtwassers.  
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De hoogte en ontwikkeling van de cumulatieve geurbelasting uit stallen van 

veehouderijen in Etten-Leur is geen aanleiding voor aanscherping van de individuele 

geurnormen. Deze conclusie is in lijn met eerder verricht onderzoek in 2009 en 2011.  

 Vaste afstanden 

Voor een aantal diersoorten zijn in de Wet geurhinder en veehouderij geen 

emissiefactoren opgenomen, maar gelden vaste afstanden. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

melkrundvee of paarden. De afstand en tussen een melkveehouderij en een voor 

geurhinder gevoelig object moet minstens 100 m bedragen voor objecten binnen de 

bebouwde kom en 50 m buiten de bebouwde kom. De gemeente kan deze afstand 

wijzigen, mits de afstand minimaal 50 m binnen de bebouwde kom en 25 m buiten de 

bebouwde kom bedraagt. De gemeente kan dus afstanden verkleinen (tot de minimum 

afstand) of vergroten. Ook dit moet vastgelegd worden in een geurverordening en 

onderbouwd met een gebiedsvisie.  

 

Verkleining van de vaste afstanden om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te 

maken? 

In 2009 is onderzocht of aanpassing van de vaste afstanden voor objecten binnen de 

bebouwde kom wenselijk is. De aanleiding voor dit onderzoek was de ligging van enkele 

nabij de kernrand gelegen veehouderijen en paardenhouderijen welke een knelpunt 

vormden voor de mogelijke ontwikkeling van woningen aldaar. De vraag was of de vaste 

afstand voor deze veehouderijen onderbouwd verkleind mocht worden. Voor zover 

bekend zijn er geen ontwikkelingen meer voorzien nabij die veehouderijen waardoor de 

noodzaak voor kleinere vaste afstanden (voor veehouderijen die bij de bebouwde kom 

zijn gelegen) er nu niet meer is.  

 

Vergroting van de vaste afstand om geurhinder van grotere veehouderijen te 

voorkomen? 

Voor melkrundvee gelden vaste afstanden, ongeacht de grootte van het bedrijf. Dat 

betekent dat een bedrijf met 100 melkkoeien gehouden is aan dezelfde vaste afstand als 

een bedrijf met 500 koeien. Voor een aantal gemeenten, waar er sprake is van grote of 

zeer grote melkrundveebedrijven, is dit aanleiding geweest om in de geurverordening 

gestaffelde vaste afstanden op te nemen, waarbij de “vaste” afstand afhankelijk gemaakt 

wordt van het aantal dieren. Dit om geurhinder voor omwonenden van de grotere 

melkrundveebedrijven te voorkomen. De mogelijkheid tot het staffelen van afstanden is 

in de huidige regelgeving niet concreet opgenomen. Wel is dit onderdeel van de 

evaluatie van de geurregelgeving en de daarin geuite gewenste aanpassingen (bij 

inwerkingtreding van de Omgevingswet) van de regelgeving. 

 

De schaalvergroting van de melkrundveebedrijven in Etten-Leur is tot nu toe beperkt. Er 

zijn weliswaar enkele grote melkrundveebedrijven maar deze zijn beperkt in omvang 

(maximaal 200 melk- en kalfkoeien), in vergelijking met de grote bedrijven die elders in 

Noord-Brabant en Nederland voorkomen (400-500 melkkoeien of meer). Van de 34 

bedrijven met melkrundvee zijn er 18 met minder dan 100 melkkoeien, 15 met 100 tot 

200 melkkoeien en 1 met 200 melkkoeien (vergund). 
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Het merendeel van de melkveebedrijven van enige omvang ligt in het buitengebied met 

relatief weinig objecten in de nabijheid en voldoende ruimte achter op het bouwblok voor 

het geval men uit wenst te breiden. De geuroverlast veroorzaakt door melkveebedrijven 

in Etten-Leur zal daardoor beperkt zijn omdat de afstand tot de meest nabij gelegen 

woningen vaak groot is. Er is daarom geen aanleiding om, vooruitlopend op aanpassing 

van de landelijke regelgeving, de afstanden voor grotere melkveebedrijven te vergroten.  
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4. EEN AFWIJKENDE NORM VOOR SCHOENMAKERSHOEK-OOST  

 Normstelling bij bouwen woningen aan Busschieterslaan en 

Kapiteinstraat  

 

Op 15 september 2008 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 

"Schoenmakershoek-Oost" vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Noord Brabant 

onthielden goedkeuring aan de bestemming “Woongebied uit te werken” voor zover 

gelegen binnen de hindercontouren van de bedrijven Donkerstraat 29 en 33.  

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigde in 2011 het besluit 

van Gedeputeerde Staten met dien verstande dat het gebied dat overlapt met de 

hindercontouren werd vergroot. 

 

Op de locatie Donkerstraat 33 is geen veehouderij meer gevestigd en het betrof een 

andere, niet aan veehouderij gerelateerde hindercontour. In onderstaande kaart zijn de 

geurcontouren rondom (het emissiepunt van) de locatie Donkerstraat 29 geprojecteerd. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat: 

 de 2 Ou contour (de standaard wettelijke geurnorm voor de bebouwde kom) rondom 

het emissiepunt overlapt met de bestaande woningen in de bebouwde kom.  

Het bedrijf aan de Donkerstraat 29 heeft dus geen mogelijkheden om de geuremissie 

uit te breiden of het emissiepunt op te schuiven in de richting van de geplande 

nieuwe woningen. Het is dus niet nodig de geurhindercontouren te projecteren 

rondom het agrarische bouwblok; 

 een versoepeling van de norm tot 4 Ou of hoger nodig is om de geprojecteerde 

nieuwe woningen (de blauwe stippen in onderstaande kaart) te kunnen realiseren, 

zonder dat bestaande rechten van de veehouderij aan de Donkerstraat 29 worden 

beperkt. Zonder een afwijking van de norm zouden de nieuwe woningen, gelegen 

binnen de bebouwde kom, kunnen leiden tot een extra belemmering voor de 

veehouder bij de verdere ontwikkeling van zijn veehouderij: bij een groei of 

verandering van het aantal dierplaatsen is dan mogelijk extra emissiereductie vereist 

omdat de afstand tot de meest dichtbij gelegen woning in de bebouwde kom wordt 

verkleind.  

 

Overigens is de veehouderij aan de Donkersstraat 29 planologisch reeds beperkt in 

het uitbreiden van de intensieve veehouderij (varkens) en worden er, blijkens 

milieucontroles, geen of minder dan het vergunde aantal varkens gehouden. 
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Afbeelding 6: Geurhindercontouren Donkerstraat 29   

 
Op de kaart op afbeelding 7 is de Beoordeling leefklimaat op basis van de 

achtergrondbelasting geurhinder weergegeven (beoordeling van het RIVM uit Bijlage 6 

en 7 van de Handreiking Wgv) in en rondom Schoenmakershoek-Oost.  

 

 
Afbeelding 7: Beoordeling leefklimaat op basis van de achtergrondbelasting ten aanzien van 

geurhinder Schoenmakershoek-Oost 
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Het leefklimaat op de geprojecteerde nieuwe woningen (de blauwe stippen op 

bovenstaande kaart) wordt overal als “goed” of “zeer goed” beoordeeld.  

 

De voorgrondbelasting, de belasting van één (het meest dominante) bedrijf, wordt als 

tweemaal zo hinderlijk ervaren bij een zelfde geurbelasting (Bijlage 6 en 7 van de Wgv) 

indien het achtergrondbelasting betreft. In situaties waarbij er sprake is van één 

dominante bron is de voorgrondbelasting daarom leidend bij de bepaling van de kwaliteit 

van het leefklimaat. In het geval van Schoenmakershoek-Oost is dat het geval; de 

veehouderij op Donkerstraat 29 is hier de (vrijwel enige en) dominante bron.  

 

achtergrond- 

belasting (ou) 

voorgrond- 

belasting (ou) 

kans op 

geurhinder 

beoordeling 

leefklimaat 

0 – 1.5 0 - 0.7 <5% zeer goed 

1.6 – 3.7 0.7 - 1.6 5-10% goed 

3.8 – 6.5 1.6 - 2.9 10-15% redelijk goed 

6.6 – 9.9 2.9 - 4.5 15-20% matig 

10 – 14.1 4.5 - 6.3 20-25% tamelijk slecht 

14.2 – 19.1 6.3 - 8.6 25-30% slecht 

19.2 – 25.2 8.6 - 11.4 30-35% zeer slecht 

>25.2 >11.4 >35% extreem slecht 

Tabel 11: Beoordeling leefklimaat niet-concentratiegebieden, zoals Etten-Leur. 

 

 

 
Afbeelding 8: Beoordeling leefklimaat op basis van de voorgrondbelasting ten aanzien van 

geurhinder Schoenmakershoek-Oost  
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Als het leefklimaat wordt beoordeeld op basis van de voorgrondbelasting (afbeelding 8) 

is de beoordeling van de dichtstbij gelegen geprojecteerde nieuwe woningen “matig”, 

oplopend tot overwegend “redelijk goed” tot “goed” in de rest van het gebied. Dit kan 

gezien worden als een acceptabel leefklimaat voor de nieuw te bouwen woningen, zeker 

gezien het feit dat de veehouderij op Donkerstraat 29 niet uit kan breiden en dat er  uit 

milieucontroles blijkt dat er geen of minder varkens worden gehouden dan het vergunde 

aantal varkens. De feitelijke geurbelasting is bij een lagere bezetting lager dan de 

berekende geurbelasting (op basis van de vergunde rechten) en de geurbelasting kan 

niet toenemen t.o.v. de vergunde geurbelasting. 

 

Conclusie 

De bouw van een schil van woningen zoals aangegeven in bovenstaande kaarten (“de 

blauwe stippen”) is acceptabel v.w.b. het woon- en leefklimaat. Er is wel een afwijking 

van de standaard norm voor de bebouwde kom nodig om aantasting van rechten van de 

veehouderij gelegen aan de Donkerstraat 29 te voorkomen. Een norm van 4 Ou of 

hoger. Vertegenwoordigers van de gemeente hebben aangegeven dat een versoepeling 

van een norm tot 5 Ou nodig is om tot een goede stedenbouwkundige afronding te 

komen van de wijk. Een dergelijke versoepeling leidt niet tot een kans op extra 

geuremissie van de nabijgelegen veehouderij aan de Donkerstraat 29 omdat de 

bestaande woningen de norm van 2 Ou houden.  

 

 Normstelling bij bouwen in overig gebied 

Het versoepelen van de voorgrondnorm naar 4 Ou of hoger maakt de bouw van reeds 

geplande woningen in het gebied Schoenmakershoek-Oost mogelijk. Voor een deel van 

het gebied dat in het bestemmingsplan Schoenmakershoek-Oost is aangeduid als een 

uit te werken woonbestemming biedt een versoepeling van de norm naar 4 Ou geen 

oplossing, aangezien dit nog steeds gelegen is onder de 4 Ou contour. Een verdere 

versoepeling van de geurnorm zou woningbouw in een groter deel van het uit te werken 

gebied mogelijk maken.  
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Afbeelding 9: Geurhindercontouren Donkerstraat 29, overlap bij varianten aangepaste norm 

 

Bij een verlaging van de geurnorm van 2 Ou naar 4 Ou ligt het oranje gebied niet langer 

onder de vigerende geurcontour. Indien de geurnorm verder versoepeld zou worden naar 

8 Ou zou dat ook voor het roze gedeelte gelden, waardoor ook daar voor geurhinder 

gevoelige objecten gerealiseerd zouden kunnen worden.  

 

Op de kaart van afbeelding 10 is de beoordeling leefklimaat op basis van de 

achtergrondbelasting wederom weergegeven waarbij het gebied gelegen tussen de 4 Ou 

en de 8 Ou individuele geurhindercontour (4-8 gebied) apart is aangegeven (blauwe 

omlijning). Het leefklimaat ten aanzien van de achtergrondbelasting in het 4-8 gebied 

wordt beoordeeld als (overwegend) “redelijk goed” tot “matig”.  
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Afbeelding 10: Beoordeling leefklimaat op basis van de achtergrondbelasting ten aanzien van 

geurhinder Schoenmakershoek-Oost 

 

Op de kaart van afbeelding 11 is de beoordeling leefklimaat op basis van de 

voorgrondbelasting weergegeven. Het leefklimaat ten aanzien van de voorgrondbelasting 

wordt in het 4-8 gebied als matig (westelijk gebied), overwegend als “tamelijk slecht” in 

het oostelijk deel en op korte afstand van de veehouderij gelegen aan de Donkerstraat 

29 als “slecht”.  

 

 
Afbeelding 11: Beoordeling leefklimaat op basis van de voorgrondbelasting ten aanzien van 

geurhinder Schoenmakershoek-Oost  



Pouderoyen Compagnons 

     33 

 

 
In onderstaande kaart zijn op basis van een recente verkavelingsopzet de geurcontouren 

bij de volgende voorgrondnormen weergegeven 

 

 Een norm van 4 Ou 

 Een norm van 4,5 Ou 

 Een norm van 5 Ou 

 
Deze kaart is in de bijlage  (bijlage E) op groter formaat weergegeven 

 

 
Afbeelding 12: Geurcontouren bij een norm van 4 Ou, 4,5 Ou en 5 Ou geprojecteerd ten opzichte 

van een recente verkavelingsopzet voor het woongebied Schoenmakershoek-Oost  

 
Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat bij een norm van 5 Ou (de lichtgroene contour) 

een groot deel van de woningen in de recente verkavelingsopzet gebouwd kunnen 

worden. Omdat ze buiten de 5 Ou contour liggen. Een versoepeling van 4 Ou naar 4,5 

Ou biedt nauwelijks extra bouwmogelijkheden. 
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Een verdere versoepeling van de norm van 4 Ou naar 5 Ou is in deze casus te motiveren 

omdat : 

 Bij een norm van 5 Ou een groot deel van de gewenste stedenbouwkundige 

structuur gerealiseerd kan worden.   

 De kans op feitelijk geurhinder beperkt is om dat er geen planologische 

mogelijkheden zijn voor uitbreiding van het aantal vergunde varkensplaatsen, 

vanwege de bestaande woningen de vergunde geurbelasting niet kan toenemen en 

omdat uit milieucontroles blijkt dat de veehouderij gelegen aan de Donkerstraat 29 

geen of minder varkens houdt dan het vergund aantal waar in de berekening van is 

uitgegaan.. 

 

Met een norm van 5 Ou worden de rechten van de veehouderij gelegen aan de 

Donkerstraat 29 niet aangetast bij realisatie van de woningen conform bovenstaande 

verkavelingsopzet. Met uitzondering van een viertal woningen die geprojecteerd zijn 

binnen de 5 Ou contour.  

 

Op de kaart van afbeelding 13 is de achtergrondbelasting weergegeven ten opzichte van 

de recente verkavelingsopzet. Met uitzondering van de 4 woningen is de 

achtergrondbelasting ter plaatste van de nieuwe woningen overal lager dan 5 Ou.  

 
Afbeelding 13: Achtergrondbelasting (cumulatieve geurbelasting) geprojecteerd over een recente 

verkavelingsopzet voor het woongebied Schoenmakershoek-Oost. De waarden bij de woningen 

geven de berekende achtergrondbelasting in Ou weer.  
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 Conclusie m.b.t. afwijkende norm Schoenmakershoek-Oost 

Het voorstel is om voor het te nog af te ronden woongebied binnen het plan 

Schoenmakershoek-Oost een afwijkende geurnorm vast te stellen: geen 2 Ou (vaste 

wettelijke waarde voor de bebouwde kom) maar te versoepelen naar 4 of 5 Ou. Die 

aanpassing is nodig om de nieuwe woningen te realiseren, zonder dat bestaande 

rechten van de veehouderij aan de Donkerstraat 29 worden beperkt. De belangen van de 

veehouder worden niet geschaad bij een versoepeling van de norm.  

 

De geurbelasting op basis van de vergunde rechten gelegen buiten de 4 Ou of 5 Ou 

contour op is aanvaardbaar en kan, vanwege de bestaande regelgeving en de 

bestaande voor geurhinder gevoelige objecten, niet toenemen. De bouw van de 

woningen zorgt voor een afronding van de wijk en voorzien in een behoefte aan 

woonruimte.  

 

Een verdere versoepeling van de norm naar 4 Ou naar 5 Ou is alleen nodig bij een 

verdere ontwikkeling van het woongebied. Een norm van 5 Ou is te overwegen omdat er 

geen planologische mogelijkheden zijn voor uitbreiding van het aantal vergunde 

varkensplaatsen en de vergunde geurbelasting niet kan toenemen vanwege de 

bestaande woningen. Uit milieucontroles blijkt dat er geen of minder varkens worden 

gehouden dan het vergund aantal varkens. De werkelijke geurbelasting is dan lager dan 

de berekende geurbelasting.  

 

De gemeenteraad beschikt over de benodigde beleidsruimte om deze belangenafweging 

te maken. Het onderbouwd vaststellen van een afwijkende norm ten aanzien van de 

geurbelasting past behalve binnen de geldende regels ook binnen de contouren van de 

nieuwe wet- en regelgeving (Omgevingswet en bijbehorende uitvoeringsregels). 
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5. VOORSTEL NORMSTELLING 

 Normstelling Wet geurhinder en veehouderij 

Het college van Burgermeester en Wethouders stelt de leden van de gemeenteraad van 

Etten-Leur voor de normstelling vast te stellen, die is opgenomen in onderstaande tabel. 

 

norm voor veehouderijen met een 

geuremissiefactor 

norm in Ou/m3 

98 percentiel 

afwijking t.o.v. vaste 

wettelijke waarden? 

bebouwde kom 2 Nee 

Schoenmakershoek-Oost 5 Ja 

buitengebied 8 Nee 

 

vaste afstanden voor dieren zonder geuremissiefactor 

bebouwde kom 100 meter Nee 

buitengebied 50 meter Nee 

 

Op de kaart die een bijlage is bij het raadsvoorstel, is het gebied Schoenmakershoek-

Oost weergegeven. Het betreft het gebied direct rondom de geprojecteerde nieuwe 

woningen in het gebied Schoenmakers-Oost. Dat is het enige gebied waar er wordt 

voorgesteld af te wijken van de standaard wettelijke waarden. 

 

 Beoordeling cumulatieve geurhinder in ruimtelijke procedures 

Bij ruimtelijke procedures dient de gemeente een afweging te maken over de 

geaccepteerde geurhinder. Bij de beoordeling van de vraag of er bij de realisatie van een 

nieuw voor geurhinder gevoelig object sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat, kan de gemeente niet volstaan met alleen een afweging op basis van de 

geurnormen uit vergunningen (voorgrondnorm). Dit is gebleken uit uitspraken van de 

rechter (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). In ruimtelijke plannen 

nabij veehouderijen is een afweging met betrekking tot de hoogte van de geurbelasting 

(de cumulatieve geurbelasting en de daarmee samenhangende kans op hinder) in relatie 

tot de aard van het gebruik van belang. Ook de te verwachten ontwikkeling van de 

geurbelasting kan hierbij betrokken te worden. In het algemeen geldt dat een 

gemeente(raad) de nodige beleidsvrijheid heeft bij die afweging, mits die voldoende 

onderbouwd is. 

 

Het advies is om de toetswaarde die de provincie Noord-Brabant hanteert voor de niet-

concentratie-gebieden (hinderpercentage vertaald naar cumulatieve geurbelasting: 

maximaal 5 Ou voor de bebouwde kom en maximaal 10 Ou voor het buitengebied) te 

hanteren als basis toetswaarde voor de cumulatieve geurbelasting (= 

achtergrondbelasting) voor ruimtelijke ontwikkelingen. In bepaalde gevallen kan hiervan 

gemotiveerd worden afgeweken.  
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Indien, met uitzondering van deze toetswaarde, de beoordeling van de overige milieu- en 

planologische aspecten wel positief uitvalt, kan overwogen worden om gemotiveerd van 

deze toetswaarde af te wijken. Bijvoorbeeld omdat er concreet zicht is op een 

verbetering van de achtergrondbelasting of er vanwege het gebruik weinig hinder te 

verwachten is of acceptabel wordt geacht. Een nadere motivering en besluitvorming is 

dan wel nodig. Waar nodig wordt dit vastgelegd in een (postzegel) bestemmingsplan, 

later omgevingsplan.  

 

Uit paragraaf 3.3 van deze geurgebiedsvisie zijn de voor geurhindergevoelige objecten 

weergegeven in Etten-Leur in relatie tot bovengenoemde toetswaarden m.b.t. de 

cumulatieve geurbelasting. Slechts enkele van de bijna 20.000 voor geurhinder 

gevoelige objecten in Etten-Leur voldoen niet aan de normen van de provincie en de 

advieswaarden van de GGD voor niet-concentratie-gebieden. Voor bijna alle woningen 

en andere geurgevoelige objecten in Etten-Leur geldt dus dat de cumulatieve 

geurbelasting lager is dan de normen van de provincie en de advieswaarden van de 

GGD. Ook als rekening gehouden wordt met aanpassing van de emissiefactoren voor 

combiluchtwassers.   

 

Het verdient aanbeveling de ontwikkelingen in de gemeente Etten-Leur te monitoren. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat de vergunningsgegevens worden bijgehouden in het 

bronnenbestand. Er zal periodiek beoordeeld moeten worden of de gemeentelijke 

verordening aanpassing behoeft.  

 

Gezien de komst van nieuwe wet- en regelgeving (de Omgevingswet met instrumenten 

als het gemeentelijke omgevingsplan) is de verwachting dat een herziening van de 

gemeentelijke geurverordening pas aan de orde zal zijn kort voor of na de 

inwerkingtreding van die nieuwe regelgeving (inclusief de Invoeringswet). 

 

Op basis van het wetvoorstel “Invoeringswet Omgevingswet” (juli 2018) blijven lokale 

verordeningen zoals de geurverordening ook na de invoering van de Omgevingswet 

(voorzien in 2021) bestaan. Voor 1 januari 2029 dient een lokale geurverordening te 

worden opgenomen in het gemeentelijk omgevingsplan. 
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