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Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Cranendonck
De raad van de gemeente Cranendonck
Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders Cranendonck d.d. 8 april 2008
Gelet op de gebiedsvisie geurhinder en veehouderij gemeente cranendonck d.d. 30 oktober 2007 met
Aanvulling 1- gebiedsvisie en Aanvulling 2 - gebiedsvisie d.d. 25 maart 2008 en Aanvulling 3 gebiedsvisie d.d. 7 april 2008 van SRE Milieudienst te Eindhoven als bedoeld in artikel 8 van de Wet
geurhinder en veehouderij.
BESLUIT
vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake
vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder
vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:
Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Cranendonck

Artikel 1 Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen
categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen
van dieren.
b.
Wet: Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel
Als gebieden als bedoeld in artikel 6 van de Wet worden aangewezen de volgende gebieden in de
gemeente cranendonck:
1.
Bebouwde kom van Maarheeze;
2.
Plangebieden voor woningbouw, als volgt:
"De neerlanden II" Maarheeze;
"Omgeving Kerkstraat" Maarheeze;
"De Pompers" Soerendonck;
"Heistraat" Gastel;
"boschakkers" Budel;
"Buiten-inne" Budel;
"Schoot Noord-Oost" Budel-schoot;
"De Roos" Budel-Schoot;
"St. Servaasstraat" Budel-dorplein;
"Boszicht" Budel-dorplein;"Lindenlaan e.o.
" Budel-dorplein;
3.
Recreatievoorziening "Harrie Derckx-complex / kinderopvang Klikkelstein" Budel. Deze gebieden zijn
nader aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel
a.
In gebied onder 1 omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde:Op
grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale
waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object gelegen binnen het
gebied van de bebouwde kom van Maarheeze:1 ou/m3 (odour units per kubieke meter lucht).
b.
In gebieden onder 2 omschreven in artikel 2 van deze verordening, gelden de volgende andere waarden:
Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de
maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object gelegen
binnen de volgende gebieden:
Gebied
MAXIMALE WAARDEN VOOR GEURBELASTING IN ou/m3 (odour units per kubieke meter lucht)
De neerlanden II" Maarheeze
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6
Omgeving Kerkstraat" Maarheeze
6
De Pompers" Soerendonck
6
Heistraat" Gastel
6
boschakkers" Budel
6
"Buiten-inne" Budel
6
"Schoot Noord-Oost" Budel-schoot
6
"De Roos" Budel-Schoot
6
St. Servaasstraat" Budel-dorplein
6
Boszicht" Budel-dorplein
6
Lindenlaan e.o." Budel-dorplein
6
c.
In gebied onder 3 als omschreven in artikel 2 van deze verordening, gelden de volgende andere waarden:
Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de
maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een complex/kinderopvang Klikkelstein"
Budel: 3 ou/m3 (odour units per kubieke meter lucht

Artikel 4 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel
Deze verordening kan aangehaald worden als de "verordening geurhinder en veehouderij gemeente
Cranendonck".
Ondertekening
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck
in de openbare vergadering d.d. 15 april 2008.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffie,
Mr. S.B.J. Backus
De voorzitter,
B.P. Meinema
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Kaart behorende bij Verordening Geurhinder en Veehouderij
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