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1 Inleiding 
Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV heeft Avenue Adviseurs verzocht om voor de locatie 

Retraitehuisweg 4-6 in Zenderen, gemeente Borne, te onderzoeken of er ter plaatse van de 

beoogde ontwikkeling sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Op deze 

projectlocatie is men voornemens een zorghotel te realiseren. 

 

Om dit project te kunnen realiseren wordt een planologische procedure opgestart. In het 

kader van deze procedure dient inzichtelijk te worden gemaakt of de realisatie van het 

project invloed heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische bedrijvigheid in de 

nabije omgeving op het project en of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. 

 

De Wet geurhinder en veehouderij schrijft voor op welke wijze een bevoegd gezag de 

geurhinder vanuit dierenverblijven moet beoordelen indien een veehouderij een 

omgevingsvergunning aanvraagt of melding indient. De Wet geurhinder en veehouderij 

schrijft tevens, op indirecte wijze, voor op welke manier het bevoegd gezag de geurbelasting 

van de omliggende veehouderijen in het kader van ruimtelijke ordeningsprocedures moet 

interpreteren. 

 

Gezien de verschillende activiteiten die in de nabijheid van de nieuw te bouwen woningen 

plaats vinden, is het zeer waarschijnlijk dat eventuele overige geurbronnen, zoals verkeer, 

industrieën en andere (huishoudkundige) bronnen in geringe hoeveelheid aanwezig zijn. 

Bij onderhavige berekening zijn deze bronnen derhalve niet meegenomen. De berekeningen 

zijn enkel gebaseerd op de geurhinder welke ontstaat vanuit veehouderijen. 
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2 Situatie  
 

De Zwanenhof is een centrum voor training en verdieping, dat is gevestigd in het voormalige 

Retraitehuis van de paters Redemptoristen. Het centrum is gevestigd aan de 

Retraitehuisweg 6 in Zenderen, gemeente Borne. De directie van De Zwanenhof heeft een 

plan ontwikkeld waarbij ten westen van het voormalige Retraitehuis een nieuw 

zorg/kuurhotel wordt gerealiseerd. 

 

In direct omgeving van het zorghotel zijn veehouderijen gelegen. De dichts bijgelegen 

veehouderij bevindt zich op een afstand van circa 130 meter ten noordwesten van het 

zorghotel. Dit is de veehouderij aan de Braamhaarstraat 8 in Zenderen 

 

In afbeelding 2.1 is de situering van het zorghotel en de veehouderijen weergegeven.  

 
Tabel 4.2: overzicht zorghotel en veehouderijen 
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3 Achtergrond en aanleiding 
 

Wet geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) schrijft voor op welke wijze een bevoegd gezag de 

geurhinder vanwege dierenverblijven moet beoordelen indien een veehouderij een 

omgevingsvergunning aanvraagt. 

 

Indirect heeft de Wgv ook consequenties voor de totstandkoming van geurgevoelige 

objecten en dus voor de ruimtelijke ordening, dit wordt ‘omgekeerde werking’ genoemd. 

De reden hiervoor is duidelijk: een geurnorm is bedoeld om mensen te beschermen tegen 

overmatige geurhinder, omgekeerd moet een bevoegd gezag dan ook niet toestaan dat 

mensen zichzelf blootstellen aan die overmatige hinder. 

 

De ruimtelijke plannen waarvoor omgekeerde werking moet worden beoordeeld, zijn met 

name bestemmingsplannen waarin locaties voor woningbouw of recreatie en toerisme 

worden vastgelegd. Onderhavig rapport zal onderdeel uitmaken van een dergelijk plan. 

 

Bij besluitvorming omtrent het opstellen van een bestemmingsplan moet worden bepaald of 

sprake is van een goede ruimtelijke ordening en of het plan niet in strijd is met het recht. Ten 

behoeve van een zorgvuldige besluitvorming moet worden nagegaan of een partij 

onevenredig in haar belangen wordt geschaad; de rechtspositie van de betrokkenen moet 

worden gehandhaafd. 

 

Voor wat betreft geurhinder van veehouderijen betekent dit dat de volgende aspecten in 

ogenschouw moeten worden genomen: 

 

1. Is ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? 

2. Wordt er een onevenredige inbreuk gemaakt op de mogelijkheden voor 

bedrijfsontwikkeling van de betrokken veehouderijen? 
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4 Berekening en resultaten 
 

4.1 Wet geurhinder en veehouderij 

De Wgv maakt alleen onderscheid in geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom 

en buiten de bebouwde kom. Het grondgebied van de gemeente gebied is gelegen in een 

concentratiegebied naar de indeling uit bijlage I bij de Meststoffenwet. De toegestane 

geurbelasting op een geurgevoelig object, binnen de bebouwde kom, mag daarom in 

beginsel niet meer bedragen dan 3 ouE/m3
.
 De toegestane geurbelasting op een 

geurgevoelig object, buiten de bebouwde kom, mag in beginsel niet meer bedragen dan 

14 ouE/m3. De voorgenomen ontwikkeling vindt buiten de bebouwde kom plaats, zodat 

de laatst genoemde norm geldt. 

 

Voor het toetsen van het woon- en leefklimaat worden zowel de geurbelasting van de 

afzonderlijke bedrijven (de geurcontouren) als de achtergrondbelasting berekend. Met 

behulp van deze gegevens wordt de te verwachten geurhinder bepaald. 

 

4.2 Vaste afstandseisen en geurbelasting individuele veehouderijen 
Bij berekening aan de omgekeerde werking wordt de contour op basis van de geldende 

geurnorm, gebaseerd op de vergunde situatie van de veehouderij. In de onderstaande tabel 

zijn de meest nabij gelegen veehouderijen weergegeven. De veehouderijen zijn gekozen tot 

een afstand van 750 meter van de projectlocatie. Andere veehouderijen zijn op een grotere 

afstand gelegen of hebben een dermate lage geuremissie dat deze geen invloed op de 

projectlocatie hebben. In bijlage 1 zijn de vergunde rechten van de in de tabel weergegeven 

veehouderijen opgenomen. Deze gegevens zijn verstrekt door de gemeente Borne. 

 
Tabel 4.1: overzicht veehouderijen 

Adres Type veehouderij 

Braamhaarsstraat 1a, Zenderen Melkrundveehouderij 

Braamhaarsstraat 6, Zenderen Paardenhouderij 

Braamhaarsstraat 8, Zenderen Vleeskuikenhouderij/ paardenhouderij 

Braamhaarstraat 10 , Zenderen Paardenhouderij/ melkrundveehouderij 

Retraitehuisweg 2a, Zenderen Melkrundveehouderij 

 

Onderhavige berekeningen zijn alleen gebaseerd op diercategorieën waarbij bij ministeriële 

regeling geuremissies zijn vastgesteld. Voor niet intensieve landbouwhuisdieren (in 

onderhavige situatie rundvee en paarden) zijn dergelijke emissies niet vastgelegd. Ten 

opzichte van deze bedrijven dient enkel een vaste afstand gehanteerd te worden, zoals 

vastgelegd in artikel 4 en 5 van de Wvg. De projectlocatie ligt buiten de bebouwde kom, 

zodat conform artikel 4 een afstand 50 meter moet worden aangehouden (gemeten tussen 

het geurgevoelig object en het bouwvlak van de veehouderij). Echter, de gemeente Borne 

heeft geurbeleid, waarbij deze afstandseis van 50 meter gehalveerd is naar 25 meter. Aan 

deze afstandseis wordt ruimschoots voldaan.   
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Naast de vaste afstanden dient er ook te worden voldaan aan de geurnormen die geregeld 

zijn in de Wgv. In onderhavige situatie is dit de veehouderij aan de Braamhaarssraat 8 in 

Zenderen. De geurcontouren van deze veehouderij, gebaseerd op het principe van 

‘omgekeerde werking’, is berekend met het programma ‘V-stacks-Gebied’. In afbeelding 4.2 

zijn de geurcontouren weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geurcontouren van deze veehouderij is berekend vanaf de rand van het bouwvlak in de 

richting van de projectlocatie. Hiermee worden de vergunde rechten van de veehouder 

gerespecteerd. Uitgaan van de randen van het bouwvlak is in lijn met bestaande 

jurisprudentie waaruit volgt dat de veehouder het recht heeft om overal op zijn bouwvlak te 

bouwen. 

 

Uit berekeningsresultaten blijkt dat met een geurbelasting onder de 2 ouE/m3 

ruimschoots aan de geurnorm van 14 ouE/m3 wordt voldaan.  

 

De belangen van deze veehouder worden geenszins geschaad.  

 

4.3 Achtergrondbelasting geur 
Onder de achtergrondbelasting wordt de geurbelasting verstaan als gevolg van de veelheid 

aan veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig object. De achtergrondbelasting 

van de omliggende veehouderijen dient normaliter tevens te worden berekend om de 

geurhinder te bepalen.  

 

In het onderzoeksgebied van de projectlocatie is de maatgevende veehouderij de 

veehouderij aan de Braamhaarsstraat 8 in Zenderen. De andere veehouderijen zijn  

veehouderijen waar enkel dieren worden gehouden zonder geuremissiefactor (melkrundvee, 

paarden e.d.), zodat de vaste afstand van toepassing is, of het zijn veehouderijen die op een 

dusdanige afstand liggen dat de geurbelasting niet bijdraagt in de achtergrondbelasting. Dit 

is ook zo aangegeven door de gemeente Borne.  

 

Zorghotel 

Braamhaarsstraat 8 
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De voorgrondbelasting van de veehouderij aan de Braamhaarsstraat 8 in Zenderen is dus 

bepalend. 

 

4.4 Geurhinder 
In de Handreiking bij de Wgv (Handreiking) is aangegeven hoeveel geurhinder kan worden 

verwacht in een gebied, gelet op de geurbelasting. De bijlagen 6 en 7 van de Handreiking 

beschrijven hoe dat gebeurt. Deze bijlagen lichten ook de begrippen ‘achtergrondbelasting’ 

en ‘voorgrondbelasting’ toe en geven suggesties voor een toelichting bij de presentatie van 

de hindercijfers.  

 

Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld van die veehouderij welke de 

meeste geur bij het geurgevoelig object veroorzaakt, hetzij omdat het een grote veehouderij 

betreft, hetzij omdat de veehouderij dichtbij het geurgevoelig object is gelegen. 

De voorgrondbelasting is van belang voor het bepalen van de verwachte hinder omdat uit 

onderzoek is gebleken dat de geurhinder als gevolg van de voorgrondbelasting hoger is dan 

als gevolg van de achtergrondbelasting, bij gelijke belastingen. Als vuistregel geldt dat de 

voorgrondbelasting bepalend is voor de hinder als de voorgrondbelasting meer dan de helft 

van de achtergrondbelasting bedraagt.  

 

Bij een geurbelasting van < 2 ouE/m3 is de geurhinder < 6 %. 

 

Om te bepalen wat veel of weinig geurhinder is, biedt de Handreiking als 

achtergrondinformatie het volgende: 

 

a) Het geurbeleid voor industriële inrichtingen is uiteengezet in een brief van de Minister 

van VROM van 30 juni 1995, die is opgenomen in de Nederlandse EmissieRichtlijn lucht 

(NeR). Met deze brief als basis, wordt als richtwaarde voor geurhinder doorgaans 12 % 

gehinderden toegepast, als bovenwaarde 20 % gehinderden en 3% als streefwaarde 

(wat overeenkomt met ‘geen hinder’). De veehouderijsector is echter niet zonder meer te 

vergelijken met de industrie, omdat veehouderijen sinds jaar en dag verspreid in het 

landelijk gebied liggen, bij industriële inrichtingen is dat in veel mindere mate het geval. 

b) Het RIVM hanteert voor haar milieurapportages en -toekomstverkenningen voor het 

aspect geurhinder onderstaande ‘milieukwaliteitscriteria’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002) 

 

c) Behalve het percentage geurgehinderden, is ook het absolute aantal geurgehinderden 

van belang. Bescherming van de bebouwde kom heeft meer effect op het absolute 

aantal gehinderden dan bescherming van het buitengebied. Bijvoorbeeld: 25% hinder in 

een gebied met 10 inwoners betekent dat 2 à 3 mensen hinder ondervinden, terwijl 25% 

hinder in een gebied met 1.000 inwoners betekent dat 250 mensen hinder ondervinden. 

  

Milieukwaliteit Geurgehinderden [%] 

zeer goed < 5 

goed 5 – 10 

redelijk goed 10 – 15 

matig 15 – 20 

tamelijk slecht 20 – 25 

slecht 25 – 30 

zeer slecht 30 – 35 

extreem slecht 35 – 40 
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Concentratie- 

gebied 

Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom 

wettelijk, art.3 wettelijk, art.3 wettelijk, art.3 wettelijk, art.3 

Geurgeurbelasting [ouE/m
3
] 3 14 14 35 

Hinder [%] ≥ 8 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 41* 

 

 *) Berekend door extrapolatie en daardoor minder betrouwbaar dan de overige percentages. 

 

d) Deze hindercijfers zijn afgeleid van de relatie tussen de geurbelasting als gevolg van 

één bedrijf (voorgrondbelasting) en de daarvan te verwachten geurhinder. Bij een 

hoge dichtheid aan veehouderijen in een gebied, kan de achtergrondbelasting tot een 

hoger hinderpercentage leiden. Om die reden is met ‘≥’ aangegeven dat de hinder hoger 

kan zijn dan de genoemde waarden. 

e) Behalve de stallen van veehouderijen, zullen er ook andere geurbronnen in de omgeving 

zijn (overige agrarische geurbronnen, verkeer, industrie, huishoudens). De werkelijke 

geurhinder in een gebied zal daarom vaak hoger zijn dan de hinder als gevolg van 

alleen de stallen. 
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5 Conclusies 
Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV heeft Avenue Adviseurs verzocht om voor de locatie 

Retraitehuisweg 4-6 in Zenderen, gemeente Borne, te onderzoeken of er ter plaatse van de 

beoogde ontwikkeling sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als gevolg van 

de geurbelasting van de omliggende veehouderijen. Op deze projectlocatie is men 

voornemens een zorghotel te realiseren.  

 

Het woon- en leefklimaat wordt uitgedrukt in een milieukwaliteit variërend van ‘zeer goed’ tot 

‘extreem slecht’. Ter plaatse van de projectlocatie bedraagt de milieukwaliteit ‘goed’. 

 

De voorgrondbelasting van de veehouderij aan de Braamhaarsstraat 8 in Zenderen is 

maatgevend voor de geurhinder ter plaatse van de projectlocatie.  

 

Uit berekeningsresultaten voor deze veehouderij blijkt dat met een geurbelasting onder de 

2 ouE/m
3 
 ter plaatse van de projectlocatie ruimschoots aan de geurnorm van 14 ouE/m

3
 

wordt voldaan. De belangen van deze veehouder worden daarom geenszins geschaad.  

 

De veehouderijen waar enkel een vaste afstand gehanteerd moet worden worden ook niet 

geschaad. De gemeente Borne heeft geurbeleid, waarbij de ‘regulier’ afstandseis van 

50 meter gehalveerd is naar 25 meter. Aan deze afstandseis wordt ruimschoots voldaan   

 

Vanuit het aspect van geurhinder van veehouderijen zijn er geen belemmeringen voor het 

uitvoeren van het voorgenomen initiatief. 

 

 

Roden, 6 oktober 2015 

Avenue Adviseurs 

 

 

 

 

 

 

 

De heer ing. R. Laan 


