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Op 25 maart 2010 heeft de gemeenteraad als volgt besloten: 
1. Voor het bedrijventerrein Horst ten Daal de wettelijke afstand tussen emissiepunten van 

veehouderijen en geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom te verlagen van 100 
meter naar 50 meter en wat betreft buiten de bebouwde kom is gelegen te verlagen van 
50 meter naar 25 meter; 

2. De ontwerp Geurverordening en bijhorende Geurgebiedsvisie Manege vrij te geven voor 
inspraak conform artikel 3.4 van de Awb en het plan gedurende zes weken ter inzage te 
leggen. 

3. Te bepalen dat de Geurverordening definitief is vastgesteld op de dag na afloop van de 
inspraaktermijn indien geen zienswijzen worden ingediend; 

4. In afwachting van de inwerkingtreding van de Geurverordening een beslissing op een 
aanvraag voor het oprichten of veranderen van een veehouderij aan te houden op grond 
van artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij. 

 
De ontwerp-verordening heeft van 8 april tot en met 19 mei 2010 ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode was het voor ingezetenen en belanghebbenden mogelijk om 
zienswijzen in te dienen. Tevens is er op donderdag 15 april een informatiebijeenkomst 
gehouden voor de bedrijven op het bedrijventerrein Horst ten Daal. 
 
Op 19 mei 2010 is één zienswijze ontvangen van de heer/mevrouw Rentmeester van 
Ekelmans & Meijer Advocaten, namens de volgende (rechts)personen: 
- Joheco Holding BV, Ampèrestraat 6b te Hillegom; 
- Precimax Special Products BV, Ampèrestraat 10 te Hillegom; 
- de heer M.J. Boer, wonende te Hillegom; 
- de heer F.A.M. Zwijnenburg, eigenaar/gebruiker van het gebouw aan de 

Ampèrestraat 8c te Hillegom. 
Een aanvulling van de zienswijze is per fax ontvangen op 19 mei 2010.  



De zienswijze kan als volgt worden samengevat en beantwoord: 
 
1.  
Uit de geurgebiedsvisie blijkt niet dat rekening is gehouden met de reeds bestaande en vele 
verschillende objecten die zich bevinden in het gebied waar de geurverordening op ziet. De 
visie is toegespitst op de manege en twee bestaande veehouderijen. Niet is onderzocht 
welke andere van belang zijnde objecten of inrichtingen zich binnen het gebied bevinden 
waar de geurverordening voor zal gaan gelden. Uit het onderzoek blijkt niet of rekening is 
gehouden met de volledige achtergrondbelasting van alle inrichtingen. 
 
Ad 1. 
Het gebied waarvoor de geurverordening gaat gelden is opgenomen op de kaart behorende 
bij de geurverordening gemeente Hillegom. In de geurverordening is specifiek gekeken 
naar de geurgevoelige objecten binnen dit gebied. Hierbij zijn met name die geurgevoelige 
objecten relevant die het dichtst bij de te vestigen manege en de in de omgeving gelegen 
veehouderijen zijn gelegen. Als ter plaatse van deze objecten een acceptabele geursituatie 
aanwezig is, dan voldoet deze bij verder weg gelegen objecten in ieder geval ook. In het 
gebied zijn dus geen andere (geurgevoelige) objecten van belang. 
De achtergrondbelasting (gecumuleerde geurbelasting van alle veehouderijen samen) in het 
beschouwde gebied is berekend. Hierbij zijn in principe alle veehouderijen die zijn gelegen 
in het gebied en in een zone van 2 km daar omheen meegenomen. In de omgeving van het 
gebied en in het gebied zelf zijn slechts enkele veehouderijen gelegen, die van invloed zijn 
op de geursituatie. In het onderzoek zijn wel alle veehouderijen (inrichtingen waar dieren 
worden gehouden) meegenomen, maar dit is dus maar een beperkt aantal. 
 
2.  
De geurbelasting van de op te richten manege is in het geheel niet onderzocht. Uit de 
geurgebiedsvisie is niet af te leiden wat de gevolgen zullen zijn van de voorgrondbelasting 
van de op te richten manege. 
 
Ad 2. 
De geurbelasting van de manege is niet bepaald omdat voor paarden geen 
geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Het is dus niet mogelijk om de geurbelasting 
(voorgrondbelasting of achtergrondbelasting) van de manege te berekenen. Op grond van 
de Wet geurhinder en veehouderij gelden bij het houden van paarden eisen voor de aan te 
houden vaste afstanden tot geurgevoelige objecten. Deze kunnen door middel van het 
vaststellen van een geurverordening worden verkleind. 
 
 
 



3.  
Niet is gemotiveerd waarom de afstand korter mag zijn. Op pagina 27 van de 
geurgebiedsvisie wordt zelfs de conclusie getrokken dat de grens van 50 meter nog 
verkleind zou kunnen worden naar 25 meter als zou blijken dat de manege buiten de 
bebouwde kom ligt.  
 
Ad 3.  
In artikel 6, lid 3 van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is het volgende opgenomen: 
"Bij gemeentelijke verordening kan worden bepaald dat binnen een deel van het 
grondgebied van de gemeente een andere afstand van toepassing is dan de afstand, 
genoemd in artikel 3 of 4, met dien verstande dat deze: 
a. ten minste 50 meter bedraagt indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom 
is gelegen, en 
b. ten minste 25 meter bedraagt indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom 
is gelegen." 
De Wgv biedt dus de mogelijkheid om afstanden te verkleinen. In artikel 8 van de Wgv is 
aangegeven met welke factoren hierbij rekening moet worden gehouden. In de 
geurgebiedsvisie zijn deze factoren afgewogen en is gemotiveerd aangegeven waarom 
verkleining van de afstand mogelijk is. 
 
In de geurgebiedsvisie is ingegaan op het begrip bebouwde kom. Zoals aangegeven gaan 
wij er van uit dat het bedrijventerrein, waarop de verordening van toepassing is, 
aangemerkt moet worden als bebouwde kom. Omdat het begrip bebouwde kom niet is 
gedefinieerd is ook gekeken naar de mogelijkheid dat het bedrijventerrein niet wordt 
aangemerkt als bebouwde kom. Op grond van de Wgv dient in dat geval een vaste afstand 
te worden aangehouden van 50 meter tussen de manege en geurgevoelige objecten. Deze 
afstand kan op grond van artikel 6, lid 3, worden verkleind naar 25 meter. Zoals blijkt uit 
de geurgebiedsvisie is de geursituatie in het relevante gebied zeer goed. Daarnaast geldt 
dat, zoals ook blijkt uit de Wgv, aan geurgevoelige objecten die zijn gelegen buiten de 
bebouwde kom minder bescherming tegen geurhinder toekomt. Mede gelet op de overige 
overwegingen die zijn opgenomen in de geurgebiedsvisie achten wij het acceptabel om, als 
het bedrijventerrein niet wordt aangemerkt als bebouwde kom, de afstand te verkleinen tot 
25 meter. 
 
4.  
Omdat er geurgevoelige objecten direct grenzend aan het perceel van de op te richten 
manege liggen wordt de conclusie getrokken dat de afstandsgrens tussen de geurgevoelige 
objecten en de manege op enkele tientallen meters op het terrein van de op te richten 
manege geprojecteerd dient te worden. Waar precies de grens ligt is onduidelijk en 
onvoldoende gemotiveerd.  



Ad 4.  
Op grond van de Wgv en de daarop gebaseerde Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is 
de afstand die moet worden getoetst aan de vereiste afstand, de afstand tussen het 
dichtstbijzijnde emissiepunt van de manege en de buitenzijde van het geurgevoelig object. 
De manege moet dus zodanig worden ingericht dat emissiepunten zich op minimaal 50 
meter afstand bevinden (of 25 meter als het bedrijventerrein niet aangemerkt wordt als 
bebouwde kom) van de buitenzijde van de dichtstbijgelegen geurgevoelige objecten of 
delen van de percelen (van derden) waar oprichting van een geurgevoelig object mogelijk 
is. 
 
In bijlage 6 is op een kaart aangegeven welk gedeelte van het perceel van de manege 
binnen de afstand van 50 meter van de omliggende bedrijven (zie hiervoor) is gelegen. In 
het groene vlak kunnen dus geen emissiepunten van een stal worden gerealiseerd. 
 
Overigens zal bij het beslissen op de aanvraag om milieuvergunning voor de manege 
worden getoetst of aan de vereiste afstand tot geurgevoelige objecten wordt voldaan. 
 
5.  
In de jurisprudentie is bepaald dat sprake kan zijn van cumulatie van effecten als de 
geurbelasting afkomstig is van gelijke geurcomponenten. Nu sprake is van twee 
veehouderijen zou cumulatie kunnen optreden waardoor een verkorting van de afstand niet 
mogelijk is. De geureffecten van de manege en een mogelijke cumulatie zijn niet 
onderzocht.  
 
Ad 5. 
Zoals al opgemerkt bij de reactie op zienswijze 2 kan de geurbelasting van de manege niet 
worden bepaald omdat voor paarden geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Ook een 
cumulatieberekening kan dus niet worden uitgevoerd. Overigens kan er, gezien het 
beperkte aantal veehouderijen in de omgeving en de lage achtergrondbelasting, vanuit 
worden gegaan dat ook na oprichting van de manege de geursituatie nog steeds zeer 
acceptabel is. 
 
6.  
Niet valt in te zien waarom de manege opgericht kan worden nu binnen 50 meter afstand 
geurgevoelige objecten liggen. Nu het gehele terrein als manege in gebruik genomen zal 
worden betekent dit dat op het gehele terrein paarden aanwezig kunnen zijn en dat de 
geurhinder op elk punt van het terrein kan optreden. Niet valt in te zien waarom de direct 
naastgelegen geurgevoelige objecten hier geen geurhinder van zouden ondervinden.  
 



Ad 6. 
Op grond van de Wgv en de Rgv geldt de vaste afstand tussen het emissiepunt en de 
buitenzijde van een geurgevoelig object. Het emissiepunt is in de Rgv gedefinieerd als het 
punt waar een relevante hoeveelheid geur buiten: 
a. het geheel overdekt dierenverblijf treedt, dan wel wordt gebracht, of 
b. het overdekte gedeelte van het gedeeltelijk overdekt dierenverblijf treedt, dan wel 

wordt gebracht.  
Uit deze definitie blijkt dat alleen met emissiepunten bij overdekte dierenverblijven 
rekening hoeft te worden gehouden. Dit betekent dat de afstanden niet gelden ten aanzien 
van bijvoorbeeld een rijbak. Het is dus niet zo dat een afstand van 50 meter tussen het 
perceel waarop de manege gevestigd wordt en een geurgevoelig object aangehouden moet 
worden. De emissiepunten van de overdekte dierenverblijven dienen op een afstand van 50 
meter te liggen. 
 
7.  
In de gebouwen worden veel (inter)nationale cliënten ontvangen en is dagelijks voor lange 
duur een aanzienlijk groot aantal kantoorpersoneel aanwezig. Deze specifieke aard van de 
geurgevoelige objecten is niet voldoende meegewogen in de besluitvorming.  
 
Ad 7. 
De gebouwen die zijn gelegen in de nabijheid van de inrichting zijn aangemerkt als 
geurgevoelig object. De Wgv kent geen onderscheid in aard geurgevoelige objecten. Voor 
inwerkingtreding van de Wgv was het standpunt dat aan bedrijfsgebouwen minder 
bescherming tegen geurhinder kan toekomen dan aan burgerwoningen. Alle geurgevoelige 
objecten in het gebied waar de geurverordening geldt, hebben dezelfde status en hetzelfde 
beschermingsniveau. De aard van het gebied is meegenomen in de afweging.  
 
Overigens geldt in het onderhavige geval dat de geursituatie ter plaatse van de 
bedrijfsgebouwen, vanwege de aanwezige veehouderijen, zeer goed is. Oprichting van de 
manege leidt er niet toe dat de geursituatie als niet acceptabel moet worden aangemerkt. 
 
  
 
 
 


