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Geurverordening uitbreidingsgebied Oudleusen (Muldersweg)
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 april 2016, nummer 465;
overwegende dat:
het ontwerp bestemmingsplan Muldersweg inclusief de paragraaf beeldkwaliteit en de geur-verordening
uitbreidingsgebied Oudleusen van 28 januari 2016 tot en met 9 maart 2016 voor een ieder ter inzage
hebben gelegen bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen en in het servicepunt in Nieuwleusen;
dat tegen het ontwerp van de geurverordening geen reacties zijn ingediend;
gelet op de artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;
besluit:
vast te stellen de “Geurverordening uitbreidingsgebied Oudleusen”
Geurverordening uitbreidingsgebied Oudleusen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aana.
gewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen
of wegen van dieren;
Wet: de Wet geurhinder en veehouderij
b.
Bebouwde kom: gebied dat een zodanige bebouwings- en mensdichtheid heeft dat het voor de
c.
toepassing van de Wet geurhinder en veehouderij moet worden aangemerkt al bebouwde kom;
Kaart: de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, met aanduidingen
d.
voor de geldende bebouwde komgrenzen en de grenzen van het uitbreidingsgebied Muldersweg
waarvoor met toepassing van artikel 6, eerste lid, van de Wet geurhinder en veehouderij, een afwijkende norm voor de geurbelasting is vastgesteld;
Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het geurgevoelig object, uitgedrukt in Eue.
ropese odour units per tijdseenheid, berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks gebied versie
1.1;
Geurgevoelig object (ggo): zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;
f.
3
g.
Odour units (OUE/m ; P98): geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume3

eenheid lucht (OUE/m ), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactomerie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting
uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dit betekent dat de – met een
verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet
wordt overschreden.

Artikel 2 Geurbelasting
Voor geurgevoelige objecten, gelegen in het uitbreidingsgebied Muldersweg van Oudleusen die op de
kaart zijn aangeduid als zone waar de geurbelasting maximaal 3,0 odour units per kubieke meter lucht
bedraagt wordt met toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel c van de Wet, een waarde aangehouden van ten hoogste 3,0 odour units per kubieke meter lucht.

Artikel 3 Slotbepaling
1.
2.
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Deze regeling wordt aangehaald als “Geurverordening Muldersweg Oudleusen”.
De regeling treedt de dag na publicatie in werking.
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn (openbare) vergadering van 30 mei 2016.

De raad voornoemd,
de voorzitter, de griffier,
drs. H.C.P. Noten drs. J. Leegwater
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