
 
 
 
 
Amendement verordening fysieke leefomgeving Meierijstad (1e tranche) 
 
De raad van de gemeente Meierijstad, in vergadering bijeen op 17 december 2020, 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2020, 
 
Constaterende dat:   

1. met het raadsvoorstel in gebieden die zijn aangeduid als 'landelijk gebied, agrarisch' voor 
veehouderijen met een geuremissiefactor een geurnorm zal gaan gelden van 12 odeur; 

2. de geurnorm in deze gebieden voorheen op 14 odeur is gesteld; 
3. van alle gebieden binnen Meierijstad deze gebieden gezien hun aard en ligging het meest 

geschikt zijn voor intensieve veehouderijen; 
4. het voormalige LOG Boerdonk-Keldonk niet als 'landelijk gebied, agrarisch' is aangeduid, in 

tegenstelling tot de voormalige LOG's Zijtaart en Jekschot; 
5. voor gebieden die zijn aangeduid als 'zware bedrijvigheid' wordt voorgesteld een geurnorm te 

hanteren van 12 odeur, terwijl ook 14 odeur afweegbaar is; 
6. het vaststellen van een geurnorm gevolgen heeft voor de ontwikkelmogelijkheden van 

veehouderijen. 
  

Overwegende dat: 
1. het de voorkeur heeft dat de ontwikkeling van intensieve veehouderijen zich voornamelijk gaat 

voordoen in gebieden die zich daar qua ruimtelijke indeling, aard en uitstraling het beste voor 
lenen en dat de hoogte van de geurnorm hierop invloed heeft; 

2. in de gebieden die als 'landelijk gebied, agrarisch' worden aangeduid de ruimtelijke 
voorwaarden voor de veehouderij het meest gunstig zijn; 

3. het voormalige LOG Boerdonk-Keldonk zich gezien de ruimtelijke indeling en ligging niet 
wezenlijk onderscheid van de voormalige LOG's Zijtaart en Jekschot en het daarom te 
verdedigen is om aan dit gebied ook de aanduiding 'landelijk gebied, agrarisch' te verlenen; 

4. in de als 'landelijk gebied, agrarisch' aangeduide gebieden een geurnorm van 14 odeur nog 
steeds een goede balans vormt tussen bescherming tegen geurhinder en de 
ontwikkelmogelijkheden van veehouderijen; 

5. niet-agrarische bedrijven weliswaar worden gezien als geurgevoelige objecten, maar dat 
bedrijfslocaties op een zwaar bedrijventerrein geen extra bescherming tegen de geurhinder 
van een veehouderij behoeven en derhalve voor deze gebieden een geurnorm van 14 odeur 
aanvaardbaar wordt geacht.  

 
 
Amendeert het voorstel als volgt: 
 
1. De bijlage bij de verordening, “gebiedskaart geurnormen” aan te passen door het gebied voormalig 
LOG Boerdonk-Keldonk aan te duiden als 'landelijk gebied, agrarisch'. 
 
2. In artikel 7.4 van de verordening fysieke leefomgeving de gebieden die zijn aangeduid als 'landelijk 
gebied, agrarisch' en 'zware bedrijvigheid' te voorzien van een maximale waarde voor geurbelasting 
van een veehouderij op een geurgevoelig object van 14 odeur;  
 
 
Fractie VVD  


