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De raad der gemeente Putten;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 438311;
gelet op artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij;
overwegende dat hij laat onderzoeken of een noodzaak bestaat voor het hanteren van
andere waarden en / of afstanden voor de geurbelasting op basis van de Wet geurhinder
en veehouderij;
overwegende dat hij - bij gebleken noodzaak - bij het bepalen van andere waarden en / of
afstanden aan de hand van de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied
(gebiedsvisie) als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij een daarbij
behorende verordening als bedoeld in artikel 6 van die Wet doet voorbereiden;
overwegende dat de uit de gebiedsvisie voortkomende andere waarden en / of afstanden
zijn afgestemd op de gewenste ruimtelijke inrichting en gerelateerd zijn aan de totale
geursituatie in het betreffende gebied;
overwegende dat het hanteren van andere waarden en afstanden voor de geurbelasting
dient bij te dragen aan een optimale realisatie van de gewenste ruimtelijke inrichting gelet
op de ontwikkeling van veehouderijen als ook de ontwikkeling van dorpskernen, recreatie
of andere functies;
overwegende dat voorkomen dient te worden dat gedurende de voorbereiding het
gebied/de gebieden waarop de gebiedsvisie en de verordening betrekking hebben
minder geschikt wordt/worden voor het verwezenlijken van de doelstellingen die hij
ermee beoogt te bereiken;
BESLUIT:
1.

te verklaren dat een verordening als bedoeld in artikel 6 van de Wet geurhinder en
veehouderij wordt voorbereid voor het gebied Putten Zuid dat nader is
aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart;

2.

te bepalen dat een aanvraag om omgevingsvergunning milieu als bedoeld in de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het oprichten of veranderen van
een veehouderij in het gebied als bedoeld onder 1. wordt aangehouden;

te bepalen dat op de onder 2. bedoelde aangehouden vergunningaanvragen de
volgende situaties zijn uitgezonderd:
aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit;
K

aanvragen die - zonder het nemen van een afwijkingsbesluit op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - passen binnen het
bestemmingsplan en waarbij geen sprake is van de toename van emissie in
odourunits of
aanvragen die niet zondermeer passen binnen het bestemmingsplan maar
waarvoor het gemeentebestuur bereid is een afwijkingsbesluit op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te nemen en waarbij er geen
sprake is van de toename van emissie in odourunits én geen sprake is van de
toename van het aantal te houden dieren,

dit besluit treedt in werking op 16 maart 2016
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Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad
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