CVDR

Nr.
CVDR195194_1
11 september
2018

Officiële uitgave van Opsterland.

Verordening agrarische geur Opsterland 2012
De raad van de gemeente Opsterland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 april 2012;
gelet op artikel 6, lid 3, van de Wet geurhinder en veehouderij;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening agrarische geur Opsterland 2012.

Artikel 1 Begripsbepalingen
-

-

-

-

wet: Wet geurhinder en veehouderij;
veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden,
verhandelen, verladen of wegen van dieren;
stal: al of niet overdekte ruimte waarbinnen permanent of niet permanent dieren worden gehouden
waarvoor niet op grond van de wet een geuremissiefactor is vastgesteld;
bestaande stal: stal, gebouwd voor de inwerkingtreding van deze verordening in overeenstemming
met een hiertoe verleende vergunning, en als zodanig in gebruik ten tijde van de inwerkingtreding
van deze verordening;
geurgevoelig object: gebouw dat is bestemd voor en blijkend uit aard, indeling en inrichting geschikt is om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf, en dat hiervoor permanent of op een hiermee vergelijkbare wijze van gebruik wordt gebruikt;
bebouwde kom: een gebied met overwegend een woon- en verblijfsfunctie, aangegeven op een
bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 2 Afstand tot een geurgevoelig object
1.

2.

In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 4, lid 1, aanhef en onder a van de wet bedraagt de
afstand tussen een bestaande stal en een geurgevoelig object dat binnen een bebouwde kom is
gelegen ten minste 50 meter. Bij nieuwbouw wordt een afstand van tenminste 100 meter gehandhaafd.
In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 4, lid 1, aanhef en onder b van de wet bedraagt de
afstand tussen een bestaande stal en een geurgevoelig object dat buiten een bebouwde kom is
gelegen tenminste 25 meter.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 juni 2012.
Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening agrarische geur Opsterland 2012”.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 mei 2012.
De griffier, De voorzitter,
Ieke Zwart. Francisca Ravestein.
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Kaart behorende bij de Verordening agrarische geur Opsterland 2012
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