
4.6 Wet geurhinder en veehouderij

4.6.1 Inleiding
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 
vergunningverlening, als het gaat om geurhinder vanwege dierverblijven van veehouderijen. De Wgv 
geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig 
object. De Wet geurhinder en veehouderij wordt voornamelijk gebruikt om de geurbelasting 
veroorzaakt door veehouderijen te beoordelen bij de vergunningverlening. Indirect heeft de Wgv 
consequenties voor de totstandkoming van geurgevoelige objecten. Die doorwerking van de 
geurregelgeving naar de ruimtelijke ordening wordt de ‘omgekeerde werking’ genoemd. Een geurnorm 
beoogt namelijk mensen te beschermen tegen overmatige geurhinder. Omgekeerd moet een bevoegd 
gezag dan ook niet toestaan dat mensen zichtzelf blootstellen aan die overmatige hinder, bijvoorbeeld 
door zich in de directe nabijheid van een veehouderij te vestigen. Bij besluitvorming omtrent de 
ontwikkeling van de nieuwe Ruimte voor Ruimte woning ter plaatse van het plangebied dient in het 
kader van het aspect ‘geur’ antwoord gegeven te worden op de vragen:
- Is ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig object).
- Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en derden).

In de Wet geurhinder en veehouderij krijgt de bebouwde kom het meeste bescherming tegen 
geurhinder van dierverblijven van veehouderijen. De bebouwde kom is ‘het gebied dat door 
aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en verblijfsfunctie heeft en waarin veel mensen 
per oppervlakte-eenheid ook daadwerkelijk wonen of verblijven’. De grens van de bebouwde kom van 
de Wgv volgt niet uit de Wegenverkeerswet 1994, maar wordt bepaald door de aard van de omgeving. 
Volgens de Memorie van Toelichting bij de Wgv moet er sprake zijn van ‘op korte afstand van elkaar 
gelegen bebouwing, die is geconcentreerd tot een samenhangende structuur’. Het plangebied is 
daarmee gelegen binnen de bebouwde kom.

De gemeente Veldhoven heeft de ‘Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Veldhoven’ 
vastgesteld. Deze verordening is op 20 mei 2008 in werking getreden. De gemeente Veldhoven heeft 
in de bijbehorende ‘Gebiedsvisie t.b.v. de verordening geurhinder en veehouderij’ voor de bebouwde 
kom een streefwaarde voor de achtergrondbelasting opgenomen van 10 oue/m3. Dit leefklimaat kan 
als redelijk goed worden bestempeld. De gemeentelijke geurverordening stelt geen afwijkende 
geurnorm voor de voorgrondbelasting. Derhalve geldt ter plaatse een geurnorm van 3 oue^ voor de 
voorgrondbelasting.

4.6.2 Voorgrondbelasting
Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting verstaan van díe veehouderij (de dominante 
veehouderij) welke de meeste geur bij het geurgevoelige object veroorzaakt, hetzij omdat het een 
grote veehouderij betreft, hetzij omdat de veehouderij dicht bij het geurgevoelige object gelegen is. De 
voorgrondbelasting wordt berekend met het programma V-Stacks vergunning.

De veehouderij aan de Heers 13 betreft in dit geval de dominante veehouderij omdat zij op zeer korte 
afstand van het plangebied is gesitueerd. Derhalve is voor de geurbelasting afkomstig van deze 
veehouderij een berekening uitgevoerd met het programma V-Stacks vergunning. In de directe



nabijheid van de veehouderij aan Heers 13 is reeds een aantal burgerwoningen gelegen. Omdat de 
veehouderij hiermee reeds ‘op slot’ staat door de aanwezigheid van deze burgerwoningen, dient niet 
de hoek van het bouwvlak als uitgangspunt te worden genomen, maar de daadwerkelijke emissie van 
het bedrijf. Navolgende figuur geeft een beeld van de emissiepunten van het bedrijf en het aantal 
dieren per stal. Gebouw 3 is niet opgericht. De daar vergunde dieraantallen zijn dan ook komen te 
vervallen.
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Figuur 1: Emissiepunten en dieraantallen voor de veehouderij aan Heers 13 met tevens doorsneden

In de handleiding V-Stacks Vergunning is opgenomen op welke manier de huidige emissie van een 
bedrijf moet worden berekend. Navolgende figuur geeft een uitsnede uit deze handleiding waaruit 
blijkt dat het middelpunt van de ventilatoren als uitgangspunt moet worden genomen.



Verspreidliggende ventilatoren
Bij meehanisehe ventilatie waarbij de ventilatoren verspreid over het dak zijn gelegen 
(verspreidliggende eniissiepunten), wordt het geometrisch middelpunt van de ventilatoren gekozen 
als emissiepunt. In figuur 2 zijn twee voorbeelden weergegeven.
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Figuur 2: Voorbeelden voor hanteren geometrisch middelpunt van ventilatoren

Navolgende figuur geeft een beeld van toepassing van dit geometrisch middelpunt voor de 
veehouderij Heers 13.
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Figuur 3: Gehanteerde geometrisch middelpunten van ventilatoren voor veehouderij Heers 13

De XY-coördinaten van het geurgevoelige object betreffen de hoekpunten van het bouwvlak voor de 
beoogde Ruimte voor Ruimte woning.



Brongegevens:
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag

1 Stal 2a 155 795 378 195 4,4 3,9 0,45 4,00 1 424

2 Stal 2b 155 782 378 211 4,4 3,9 0,45 4,00 712

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting

3 NW 155 671 378 290 3,0 0,8

4 ZW 155 679 378 277 3,0 0,9

5 NO 155 694 378 302 3,0 1,0

6 ZO 155 701 378 289 3,0 1,2

Tabel 1: Voorgrondbelasting afkomstig van veehouderij aan Heers 13

Uit de berekening blijkt dat de voorgrondbelasting op de beoogde nieuwe woning aan Heers ong., 
tegenover nummer 15, afkomstig van de veehouderij Heers 13, maximaal 1,2 oue/m3 bedraagt. Ter 
plaatse van het plangebied geldt een norm van 3 oue^. De beoogde herontwikkeling van het 
plangebied is derhalve in het kader van de voorgrondbelasting geen bezwaar.

Omdat op de locatie tevens dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld 
(zoogkoeien en paarden) dient tevens beoordeeld te worden of voldaan kan worden aan de vaste 
afstandsnormen. Voor een locatie binnen de bebouwde kom, waaronder het plangebied, geldt een 
vaste afstand van 100 meter. De stal waar dieren worden gehouden waarvoor niet bij ministeriële 
regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, is gelegen op een afstand van 75 meter tot het 
bouwvlak van de beoogde Ruimte voor Ruimte woning. In principe wordt dan ook niet voldaan aan de 
verplichte afstand tot deze veehouderij.

Echter, indien ter plaatse sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, mag binnen een 
geurcontour van een veehouderij worden gebouwd. De veehouderij mag daarbij niet in de 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. Een veehouderij wordt niet geschaad indien er reeds 
geurgevoelige objecten aanwezig zijn en het nieuw geurgevoelig object niet dichter bij de veehouderij 
komt te staan.

De veehouderij staat reeds ‘op slot’ door de aanwezige omliggende burgerwoningen. De veehouderij 
wordt derhalve door de beoogde herontwikkeling niet beperkt in de ontwikkelingsmogelijkheden. In 
navolgende subparagraaf wordt het woon- en leefklimaat nader toegelicht.

4.6.3 Achtergrondbelasting
Ten behoeve van de bepaling van het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied dient de 
achtergrondbelasting berekend te worden. Onder de achtergrondbelasting wordt de geurbelasting als 
gevolg van de veelheid aan veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig object verstaan. 
Voor de bebouwde kom binnen de gemeente Veldhoven wordt conform de gemeentelijke 
geurverordening een streefwaarde van 10 oue^ gehanteerd voor de achtergrondbelasting.

De achtergrondbelasting wordt berekend met het programma V-Stacks gebied. De XY-coördinaten 
van het geurgevoelige object betreffen hierbij de hoekpunten van het beoogde bouwvlak. Ten



behoeve van de berekening van de achtergrondbelasting dienen de veehouderijen binnen een straal 
van 2 kilometer rondom de onderzoekslocatie beoordeeld te worden. Hiertoe zijn alle bedrijven in de 
gemeenten Veldhoven en Eersel ingevoerd. De invoergegevens van deze bedrijven voor het 
programma V-Stacks gebied zijn afkomstig uit de database van het Bestand Veehouderijbedrijven van 
de provincie Noord-Brabant (uitvoer 18 januari 2016). Aangezien sprake is van een berekening van de 
huidige situatie is de maximaal vergunbare emissie voor de bedrijven gelijk gesteld aan de vergunde 
emissie in de bestaande situatie. Navolgend zijn de resultaten van de berekening van 
achtergrondbelasting weergeven.

Berekende ruwheid: 0,49 m 
Meteo station: Eindhoven 
Rekenuren: 10 0Zo
Rasterpunt linksonder x: 155 179 m 
Rasterpunt linksonder y: 377 777 m 
Gebied lengte (x): 1000 m , Aantal gridpunten: 50 
Gebied breedte (y): 1000 m , Aantal gridpunten: 50

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend
RecepID X-coor Y-coor Geurbelasting [O^m3]

1001 155671 378290 0,775
1002 155679 378277 0,792
1003 155694 378302 0,779
1004 155701 378289 0,809

Tabel 2: Achtergrondbelasting ter plaatse van plangebied

In navolgende figuur is de achtergrondbelasting van het plangebied en de omgeving weergegeven.
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Figuur 4: Achtergrondbelasting ter plaatse van plangebied



Ter plaatse van het plangebied is sprake van een achtergrondbelasting van minder dan 1 oue/m3. 
Sprake is derhalve van een ‘zeer goed woon- en leefklimaat’.

4.6.4 Belangenafweging
Herontwikkeling van het plangebied aan de Heers tegenover nummer 15 te Veldhoven naar een 
Ruimte voor Ruimte woning mag de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 
bedrijven niet belemmeren. Het meest dichtbij gelegen agrarisch bedrijf betreft het bedrijf aan de 
Heers 13. In de huidige situatie bevindt zich thans een aantal woningen op kortere afstand van de 
veehouderij. De veehouderij wordt derhalve door de ligging van de omliggende woningen reeds 
belemmerd in de ontwikkelingsmogelijkheden. De veehouderij aan Heers 13 wordt met de beoogde 
herontwikkeling niet meer belemmerd dan thans het geval is. De beoogde herontwikkeling van het 
plangebied vormt derhalve geen belemmering voor omliggende bedrijven.


