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Informatienota Raad 
  
Zaaknummer: ZSQ-12-01775 
Nummer: IVR-13-01967 
Datum: 2-10-2013 
Steller: College 
Onderwerp: Toegezegde aanvullende informatie over landgoed Wiering Zwaagdijk 212 te 

Zwaagdijk-Oost. 
 
Inleiding 
In de Commissie Ruimte van 19 september 2013 is een tweetal bespreeknotities van de OWP en VVD 
behandeld over de ontwikkeling van een landgoed op het perceel Zwaagdijk 212 te Zwaagdijk-Oost. 
 
Tijdens de commissievergadering heeft de heer Wiering ingesproken. Bij de behandeling van dit 

onderwerp is een aantal onduidelijkheden ontstaan omtrent de toepassing van richtafstanden en 
milieucirkels rond de omliggende bedrijven en inrichtingen.  
 
Conform de toezegging van de portefeuillehouder ontvangt u hierbij onze reactie op de ingebrachte 
vragen en opmerkingen. 
 
Op de volgende aspecten geven wij een reactie: 
1. De  spuitzone van 50 meter vanaf de fruitboomgaard tot de woning zou niet gelden vanwege de 

aanwezige sloot die ertussen ligt. De sloot zou niet bespoten mogen worden en is volgens de 
verzoeker daarom de grens van de spuitzone; 

2. Als de spuitzone van 50 meter rond een boomgaard een harde maat is, hoe kan het dan dat de 
school/MFA wel binnen die 50 meter ligt? 

3. De geurcirkel zou gemeten moeten worden vanuit het geometrisch midden van de 
emissiepunten. Dat zou dan het midden van de paardenstallen zijn. De milieudienst heeft 
echter van gevel tot gevel gemeten. 

 
Bij het opstellen van deze notitie heeft de milieudienst desgevraagd een aanvullend advies 
gegeven. De milieudienst baseert zich onder andere op: 
a. Advies Milieudienst Westfriesland d.d. 29 mei 2013, DIVnr. MD13.03268; 
b. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit); 
c. Uitspraak ABRvS 201102611/1/R2; 
d. Uitspraak ABRvS 201300484/1/R1. 
 
Ad 1.  
De beantwoording van deze vraag vindt vanuit planologische oogpunt en milieutechnische oogpunt 

plaats. 
 
Planologisch oogpunt:  
De in het advies van de milieudienst d.d. 29 mei 2013, DIVnr. MD13.03268, genoemde aan te houden 
afstand van 50 meter is indicatief. Er bestaan geen wettelijke bepalingen inzake de minimaal aan te 
houden afstanden tussen fruitboomgaarden waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten en 
nabijgelegen woningen en/of andere gevoelige functies (zie uitspraak ABRvS 201102611/1/R2).  
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De Raad van State overweegt in meerdere uitspraken dat het aanhouden van 50 meter tussen een 

fruittuin en een woning in het algemeen niet onredelijk is. Hierbij wordt gemeten van de 
buitenkant boomgaard tot de dichtstbijzijnde gevel van de woning.   
 
Wanneer van de indicatieve afstand van 50 meter wordt afgeweken bestaat er bij de gemeente, een 
plicht om te onderzoeken (art.3:2 Awb juncto 3:4) of er sprake is van bijzondere omstandigheden 
die de afwijking rechtvaardigen. In een specifiek onderzoek zal gekeken worden naar de gebruikte 
gewasbeschermingsmiddelen, de toegepaste spuittechnieken, de heersende windrichting en het 
plaatsen van bladhoudende of bladverliezende windhagen. Met een dergelijk onderzoek en een 
goede motivering kan afgeweken worden (voor een kortere afstand) van de indicatieve afstand van 
50 meter.  
 
Hoewel er sprake is van een indicatieve afstand, in de jurisprudentie wordt deze maat toch als hard 
uitgangspunt gehanteerd bij planologische afwegingen, zolang er geen nader onderzoek is 

uitgevoerd naar de specifieke lokale omstandigheden. Van belang hierbij is niet alleen het 
waarborgen van een goed woonklimaat voor de toekomstige bewoners van de nieuw te bouwen 
woning maar ook het veiligstellen van de bedrijfsvoering van de fruitteler van de naastgelegen 
boomgaard om zijn inrichting/boomgaard zonder onnodige belemmeringen te kunnen exploiteren.  
 
Milieutechnisch oogpunt: 
Of de sloot wel of niet bespoten mag worden, wordt aangegeven in het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (§ 3.5.3). Het Activiteitenbesluit is (mede) gebaseerd op de Waterwet en heeft als 
doel om verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen bij het telen van gewassen in de open lucht 
naar het oppervlaktewater te voorkomen. De afstanden en teeltvrije zones die in het 
Activiteitenbesluit worden genoemd zijn gerelateerd aan het oppervlaktewater en niet aan 
woningen. Deze regels zijn dan ook specifiek en uitsluitend bedoeld ter bescherming van de 

kwaliteit van het oppervlaktewater. Het Activiteitenbesluit hanteert verder alleen de aan te houden 
afstanden tussen gebouwen van bedrijven en woningen en niet tussen open teelten en woningen.  
 
Conclusie:  
De 50 meter toetsafstand tot een boomgaard is een vast gegeven in de jurisprudentie die wordt 
toegepast bij planologische vraagstukken. Dit staat los van de specifieke milieuregels omtrent het 
bespuiten van gewassen die langs een sloot worden geteeld.  
 
Ad 2.  
Zoals genoemd onder ad 1, dient de afstand van 50 meter met het oog op een goede ruimtelijke 
ordening in het belang van de naastgelegen bewoners, in acht te worden genomen. Met deze 
50 meter kan tevens worden aangenomen dat de bedrijfsvoering van de betrokken agrariër door de 
bouw van de woning niet wordt belemmerd.  

 
De genoemde school (in het MFA-gebouw) aan Zwaagdijk 204 wordt aan de achterzijde begrensd 
door een perceel dat in gebruik is voor akkerbouw en niet voor de fruitteelt. De afstand tussen het 
MFA-gebouw en het achterliggende agrarische perceel voor vollegrondsteelten bedraagt circa 50 
meter. Deze situatie is geen knelpunt en dus niet vergelijkbaar met die van het landgoed. 
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Ad 3.  
In het advies van de Milieudienst d.d. 29 mei 2013  is aangegeven dat de grote paardenstal, in de 
gevel aangrenzend aan het bouwblok van verzoeker, over ventilatieopeningen (luiken en ramen) 
beschikt. Omdat deze geopend kunnen worden, zijn deze als emissiepunt van de stal beschouwd.  
Aan de Wet geurhinder en veehouderij is een ministeriële regeling verbonden, namelijk de Regeling 
geurhinder en veehouderij. In de Regeling wordt in artikel 1 het begrip ‘emissiepunt’ nader 
gedefinieerd. Dit is een punt waar een relevante hoeveelheid geur vanuit het dierenverblijf naar 
buiten treedt. Omdat in de inrichting aan Zwaagdijk 214 alleen paarden worden gehouden, 
waarvoor in de Regeling in bijlage 1 geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld, is artikel 2 van de 
Regeling niet van toepassing. Dit betekent concreet dat er geen rekening hoeft te worden gehouden 
met het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten in de paardenstal. Voor het houden van 
paarden gelden uitsluitend vaste afstanden, als genoemd in artikel 4 van de wet. Aansluitend is 
artikel 4, lid 1 van de Regeling van toepassing, dat aangeeft dat de afstand als genoemd in artikel 4 
eerste lid van de wet gemeten wordt vanaf de buitenzijde van het geurgevoelig object (gevel van 

de woning) tot het dichtstbijzijnde emissiepunt (gevel met ramen van de stal).  Op de bij het advies 
van 29 mei 2013 gevoegde situatietekening is een geurcirkel getekend op grond van bovengenoemde 
wettelijke bepalingen.  
 
Conclusie: 
Er is in deze situatie geen sprake van een geometrisch middelpunt van emissiepunten. Voor paarden 
gelden vast afstanden tussen stallen en woningen.
 
Samenvatting 
Uit het voorgaande blijkt dat de interpretatie van de wettelijke bepalingen over spuitzones en 
geurcirkels door de milieudienst correct is uitgevoerd. Wellicht zal uit een nader onderzoek kunnen 
blijken dat de afstand van een woning tot de boomgaard kleiner dan 50 meter kan zijn. Dit neemt 

niet weg dat de geurcirkels van de paardenstallen van dermate grote invloed zijn dat de woning 
asymmetrisch op het perceel gesitueerd moet worden om te kunnen voldoen. De bestaande 
landbouwschuur staat in dat geval in de weg. Een en ander leidt ons inziens niet tot een fraaie en 
verantwoorde stedenbouwkundige invulling van het perceel laat staan van een landgoed.  
 
Het toestaan van een nieuw woonhuis in de bestaande lintbebouwing moet in de eerste plaats op 
een ruimtelijk en planologisch verantwoorde wijze plaatsvinden. Secundair moet eveneens voldaan 
worden aan de geldende milieurichtlijnen. Het kan niet zo zijn dat de milieurichtlijnen bepalend 
zijn voor de vraag of een bouwplan wel of niet inpasbaar is in een specifieke situatie.    
 
Procedure 
N.v.t.
 
Bijlage 
1. Luchtfoto School/MFA: SQ-13-07117; 
2. Fragment bestemmingsplankaart Dorpskernen IV: SQ-13-07121; 
3. Informatienota van 26-4-2013: IVR-13-01583. 


