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Officiële uitgave van Alphen aan den Rijn.

VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ 2015 (met bijbehorende
geurgebiedsvisie)
De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
B E S L U I T vast te stellen de volgende:
VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ 2015(met bijbehorende geurgebiedsvisie)

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

Artikel 2. Aanwijzing van gebieden
De gebieden waarop artikel 3 en 4 van deze verordening betrekking hebben zijn weergegeven in de bij
deze verordening behorende kaart “Afstandsnormen veehouderij”.

Artikel 3. Afstanden binnen de bebouwde kom
Op grond van artikel 6, derde lid onder a en in afwijking van artikel 4, eerste lid onder a van de Wet
geurhinder en veehouderij bedraagt in de gebieden:
polder ten Westen van Aarlanderveen en de Zuid- en Noordeinderpolder;
·
polder Steekt (tussen N11 en Oude Rijn);
·
polder Zaanse Rietveld;
·
polder Gnephoek en Vrouwgeest;
·
polder Vierambacht;
·
polder Oudshoorn;
·
Polders ten noorden van Koudekerk aan den Rijn;
·
Polders ten zuiden van Hazerswoude Rijndijk;
·
Hazerswoudse Droogmakerij;
·
Boskoop-Oost;
·
de afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet
bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld en een geurgevoelig object gelegen binnen
de bebouwde kom, ten minste 50 meter.

Artikel 4. Afstanden buiten de bebouwde kom
Op grond van artikel 6, derde lid onder b en in afwijking van artikel 4, eerste lid onder b van de Wet
geurhinder en veehouderij bedraagt in de gebieden:
polder ten Westen van Aarlanderveen en de Zuid- en Noordeinderpolder;
·
polder Steekt (tussen N11 en Oude Rijn);
·
polder Zaanse Rietveld;
·
polder Gnephoek en Vrouwgeest;
·
polder Vierambacht;
·
polder Oudshoorn;
·
Polders ten noorden van Koudekerk aan den Rijn;
·
Polders ten zuiden van Hazerswoude Rijndijk;
·
Hazerswoudse Droogmakerij;
·
Boskoop-Oost;
·
de afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet
bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld en een geurgevoelig object gelegen buiten
de bebouwde kom, ten minste 25 meter.

Artikel 5. Motivering
Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening wordt verwezen naar het bijbehorende
rapport “Geurgebiedsvisie Alphen aan den Rijn 2015”, geurbeleid op basis van de Wet geurhinder en
veehouderij, van 5 oktober 2015.
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Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 7. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening geurhinder en veehouderij 2015.

Vastgesteld door de raad van Alphen aan den Rijn op 26 november 2015,
de griffier, de voorzitter,
drs. J.A.M. Timmerman, mr. drs. J.W.E. Spies
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Kaart “Afstandsnormen veehouderij” behorend bij de Verordening geurhinder en veehouderij
2015
Betekenis van de nummers:
Polder Nieuwkoop
1.
Polder ten Westen van Aarlanderveen en de Zuid- en Noordeinderpolder
2.
Polder Steekt (tussen N11 en Oude Rijn)
3.
Polder Steekt (ten zuiden van de N11)
4.
Boskoop-Oost
5.
Boskoop-West
6.
P older Zaanse Rietveld
7.
Hazerswoudse Droogmakerij
8.
Polders ten zuiden van Hazerswoude Rijndijk
9.
10. Polders ten noorden van Koudekerk aan den Rijn
11. P older Gnephoek en Vrouwgeest
12. P older Vierambacht
13. Polder Oudshoorn
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