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Verzonden 

Geachte heer Wiering, 

Overeenkomstig uw verzoek ontvangt u hierbij het advies van de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord. 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jan Cees Neij, bereikbaar via het 
telefoonnummer (0229) 85 60 00 op maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur en vrijdag van 
9.00-14.00 uur. 

Behandelend ambtenaar Marcel van Marle 

Onderwerp Advies RUD 



Postbus 2095 • 1620 EB Hoorn • www.rudnhn.nl 

Samenvatting 

Advies omgevingsvergunning planologische strijdigheid 
Geur (wet geurhinder en 
veehouderij) 

Aan te houden minimale afstand van 25 
meter tussen de gevel van een 
dichtstbijzijnde veehouderij en de gevel 
van een ggo. 
Aan te houden afstand van 50 meter 
tussen een dichtstbijzijnde veehouderij 
(emissiepunt) en de gevel van een ggo, 
zie onderstaand. 

Spuitzone Aan te houden afstand 25 of 15 m, zie 
onderstaand. 



1. Inleiding 
Op 1 oktober 2014 is om een advies gevraagd met betrekking tot een principeverzoek 
voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel planologische strijdigheid voor de 
heer A. Wiering aan de Zwaagdijk 212 te Zwaagdijk-Oost. 
Het betreft het realiseren van een bouwblok voor een woongebouw (inclusief 
gastenverblijf), 

De heer Wiering heeft eerder een verzoek ingediend voor het realiseren van een 
bouwblok maar dit verzoek is afgewezen. 
Naar aanleiding van de bovengenoemde afwijzing zijn door de heer Wiering meerdere 
onderzoeken/onderbouwingen aangeleverd. 
Gevraagd wordt om de onderzoeken/onderbouwingen te beoordelen. 

Bij de totstandkoming van het advies zijn de volgende stukken betrokken: 
* brief principeverzoek bouwblok voor woongebouw (inclusief gastenverblijf) bij 

nieuw landgoed op het adres Zwaagdijk 212 op basis van de natuurschoonwet 
1928, d.d. 17 september 2014 door de heer A. Wiering; 

• brief A & S advocaten aan de heer A. Wiering d.d. 12 juni 2014 (beoordeling Wet 
geurhinder en veehouderij); 

• twee luchtfoto's met hierop aangegeven het bouwvlak van de woning ten opzichte 
van de omgeving; 

* brief antwoord principeverzoek door de gemeente Medemblik aan de heer A. 
Wiering d.d. 2 juli 2014 (afwijzing); 

boomgaardbespuitingen, situatie Zwaagdijk 212, rapport 571, opgesteld door 
Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, d.d. juni 2014; 

• twee eerder uitgebrachte adviezen door de voormalige milieudienst West-
Friesland. 

Omdat ten opzichte van de eerdere uitgebrachte adviezen van de voormalige 
milieudienst het advies niet wijzigt, zijn zodoende de aspecten geur en spuitzone 
beoordeeld. Onderstaand volgt per onderdeel advies, 

2. Advies geur en spuitzone 

In de brief van A & S advocaten worden een aantal onjuistheden genoemd. Allereerst 
op pagina 1 bij het kopje Wettelijk kader. Een veehouderij die onder het 
Activiteitenbesluit valt moet voldoen aan de in het besluit genoemde afstandseisen. 
Wordt hier niet aan voldaan dan is de veehouder in overtreding en moet het bevoegd 
gezag hierop handhaven. 
De afstandseisen in het besluit zijn niet op de Wet milieubeheer maar op de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv) gebaseerd. De afstandseisen in het Besluit en de 
Wgv zijn grotendeels hetzelfde. Voor wat betreft de minimumafstanden voor dieren 
waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld zijn deze in het besluit hetzelfde 
als in de Wet geurhinder en veehouderij. 
Op bladzijde 2 van de brief van A & S advocaten wordt gesproken over de 
geurbelasting die wordt bepaald op de dichtstbijzijnde buitenzijde van een 
geurgevoelig object (verder ggo), gerekend vanaf het geometrisch gemiddelde van de 

Een gegeven is dat zich op het perceel Zwaagdijk 214 een paardenhouderij bevindt. 
Voor paarden zijn in de Regeling geurhinder en veehouderij geen geuremissiefactoren 
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Toelichting: Volgens het bestemmingsplan is op dit perceel een grondgebonden 
agrarische activiteit toegestaan. Het houden van paarden valt onder deze 
bestemming. 
Alleen voor landbouwhuisdieren met een geuremissiefactor wordt volgens artikel 2 van 
de Wgv de geurbelasting berekend. Afhankelijk van de staluitvoering kan voor het 
vaststellen van de geurbelasting van deze dieren gerekend worden vanaf het 
geometrisch gemiddelde van de emissiepunten van een dierenverblijf. 

Voor paarden is een berekening van de geurbelasting niet aan de orde, er is geen 
emissiefactor voor paarden vastgesteld en gelden hiervoor dus vaste afstanden. 
In artikel 4 lid 1 van de Regeling geurhinder en veehouderij wordt aangegeven dat de 
afstand wordt gemeten vanaf de buitenzijde van een ggo tot het dichtstbijzijnde 
emissiepunt van de paardenstal. 
In de toelichting van artikel 4 van de Regeling geurhinder en veehouderij (Stcrt-2006-
246-p21-SC78215) wordt aangegeven dat dit het punt is waaruit relevante 
geuremissies optreden. Bij natuurlijk geventileerde stalsystemen is dit punt meestaf 
de ventilatie-uitlaat of een andere opening waaruit relevante 
geuremissies/ventilatieverliezen optreden. 
Zoals genoemd in het advies van de Milieudienst West-Friesland d.d. 29 mei 2013 is 
dit bij de grote paardenstal op het perceel Zwaagdijk 214 de luiken en grote ramen die 
zich in de achtergevel van de stal bevinden, Een wijziging van de paardenstal kan 
alleen plaatsvinden middels een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. 
Nu die melding niet heeft plaatsgevonden, houden wij in onze advisering vast aan de 
bestaande situatie op het perceel Zwaagdijk 214, 
De heer Wiering verwijst in zijn betoog naar de mening van A & S Advocaten dat 
jurisprudentie in een vergelijkbaar geval zou uitwijzen dat met een geringere afstand 
dan 50 meter van gevel tot gevel kan worden volstaan. De genoemde jurisprudentie 
(200900801/1/R3) is echter gebaseerd op een intensieve veehouderij en daardoor niet 
vergelijkbaar met onderhavige situatie. 

2.2 Beoordeling Onderzoek driftblootstelling van omstanders en omwonenden door 
Boomgaartbespuitingen en 3 d e argument brief de heer Wiering 

In de samenvatting van het onderzoek staat het volgende: 
Ligt  er  een sloot  langs de boomgaard  dan wordt  bij gebruik  van de standaard 
spuittechniek  en inachtneming  van de minimaal  verplichte  teeltvrije  zone de afstand 
tot  overschrijding  van de huidige blootstelling  beperkt  tot  30 m van de perceelgrens. 
Als er  op de perceelgrens  een windhaag (bv 4 meter  hoge elzen) aanwezig is, dan 
wordt  deze afstand  verkleind  tot  25 m voor  de standaard  boomgaardspuit  en tot  15 m 
voor  de driftarme  boomgaartspuit, 
N.B, 
Er ligt een sloot en op de perceelgrens is een windhaag van elzen aanwezig. Gezien 
het bovenstaande kan de afstand dus verkleind worden tot 25 m. Dit omdat uit het 
onderzoek niet blijkt of er met een driftarme boomgaardspuit wordt gespoten. 
Er is geen wintergroene haag/dubbele windhaag/houtwal aanwezig, dus de afstand 
kan niet verkleind worden tot 15 m. 

Verder blijkt uit de samenvatting dat voor de toekomstige situatie (vanaf 2016) alle 
percelen met minimaal 75% driftreducerende technieken (DRT75) gespoten moeten 
worden. Indien er een windhaag aanwezig is (deze is aanwezig), dan kan de afstand 
worden verminderd tot 15 m. 

Gezien het bovenstaande dient er momenteel een afstand van 25 meter te worden 
aangehouden. 
Vanaf 2016 zou deze afstand verkleind kunnen worden tot 15 m. Uit welke wetgeving 
dit komt en of deze datum klopt is niet bekend bij de RUD NHN. 
N.B. 
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Indien de heer Wiering op zijn eigen terrein een wintergroene windhaag zou plaatsen, 
dan kan de afstand worden verkleind tot 15 m en vanaf 2016 tot 5 m (zie echter 
bovenstaande opmerking). 

Volledigheidshalve wordt erop gewezen de spuitzone genoemd in het 
Activiteitenbesluit (paragraaf 3.5.3: telen van gewassen in de open lucht) wetgeving is 
die niet door de RUD NHN wordt gecontroleerd. 
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