




 
ZIENSWIJZENNOTA  
 
ONTWERP GEURVERORDENING UITBREIDINGSGEBIED LEMELERVELD 


 
De ontwerp-geurverordening ex artikel 6 Wet geurhinder en veehouderij heeft op grond van afdeling 
3.4 AwB van 22 december 2010 tot en met 1 februari 2011, gedurende zes weken ter inzage gelegen. 
Tijdens deze periode is de volgende zienswijze naar voren gebracht: 
 


1. Op 18 januari 2011 per brief een zienswijze op de ontwerp-geurverordening ontvangen van 
J.A.J. Hulsman, Landweg 2 in Lemelerveld. 


 
De zienswijze is naar voren gebracht binnen de daartoe gestelde termijn. De zienswijze voldoet voorts 
aan de voorwaarden zoals aangegeven in de Algemene wet bestuursrecht en zijn daarmee 
ontvankelijk. 
 
Inhoud zienswijze 
De zienswijze die is ingediend door J.A.J. Hulsman, Landweg 2 te Lemelerveld, betreft het volgende: 


A. In de ontwerp-geurverordening is aangegeven  dat “een uitbreiding van de huidige vergunde 
geuremissie op de locatie Landweg 2 niet reëel is, omdat de situering van de dichtstbijzijnde 
woning van derden zodanig is dat deze uitbreiding niet kan worden gelegaliseerd”. Duidelijk 
dient te worden of het bedrijf door de geurverordening “op slot” gezet wordt. De indiener wil de 
mogelijkheid behouden om zijn bedrijf te kunnen ontwikkelen tot de norm van 8,0 odour 
(individuele berekening), zoals deze in de geurverordening is opgenomen.  


 
Overwegingen ten aanzien van de zienswijze 
 
Ad. A. 
In de brief met betrekking tot de zienswijze wordt gesteld dat o.a. door middel van het verplaatsen van 
emissiepunten of het aanpassen van de uittreesnelheid nog veel mogelijk is om de geurbelasting op 
woningen van derden te beïnvloeden. In het rapport behorende bij de geurverordening is echter 
uitgegaan van een worst-case scenario. Hierdoor zijn de aanpassingen niet meegenomen en is er 
gekeken naar de huidige situatie. Hieruit bleek dat de inrichting aan Landweg 2 door de meest 
nabijgelegen woningen niet kon uitbreiden met zijn huidige geuremissie. Dit wil echter niet zeggen dat 
de inrichting niet kan uitbreiden in z’n veestapel en/of geuremissie, indien er aanpassingen aan de 
stallen worden verricht. De geurimmissie op de nabijgelegen woningen mag echter niet toenemen. 
Voor deze nabijgelegen woningen geldt een geurnorm van 8,0 odour units  per kubieke meter. De 
geurnorm is hiermee gelijk aan de geurnorm voor het plangebied Lemelerveld, zoals deze is 
opgenomen in de geurverordening. Het plangebied is echter verder van de inrichting aan Landweg 2 
gelegen, dan de nabijgelegen woningen. De nabijgelegen woningen leggen de inrichting hierdoor 
eerder beperkingen op dan het plangebied. Het plangebied zorgt er dus niet voor dat het bedrijf ‘op 
slot’ wordt gezet. Tevens heeft de inrichting de mogelijkheid om zich te kunnen ontwikkelen tot de 
norm van 8,0 odour units per kubieke meter op de nabijgelegen woningen en het plangebied, zoals 
deze in de geurverordening is opgenomen. 
 
De zienswijze is deels gegrond. Ter verduidelijking is de zinsnede “Voor Landweg 2 is niet gerekend 
met een uitbreiding van de huidige vergunde geuremissie. Een uitbreiding van de huidige vergunde 
geuremissie is namelijk niet reëel, omdat de situering van de dichtstbijzijnde woning van derden 
zodanig is dat deze uitbreiding niet kan worden gelegaliseerd”, in het rapport als volgt gewijzigd: 
“Voor Landweg 2 is niet gerekend met een uitbreiding van de huidige geurbelasting. Een uitbreiding 
van de huidige geurbelasting, die wordt veroorzaakt door de vergunde geuremissie van de inrichting 
op de locatie Landweg 2 is namelijk niet reëel, omdat de situering van de dichtstbijzijnde woning van 
derden zodanig is dat deze uitbreiding niet kan worden gelegaliseerd”.  
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Niets uit dit stuk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of 
op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foppen Advies, noch mag het 
zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd! 
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1 Inleiding 


Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een veehouderij moet op grond van de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv) rekening worden gehouden met normen ter voorkoming van 
onaanvaardbare stankoverlast op geurgevoelige objecten, waaronder woningen. Andersom moet 
om dezelfde reden bij het realiseren van nieuwe woningen rekening worden gehouden met reeds 
aanwezige veehouderijbedrijven. 
 
De gemeente Dalfsen onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een uitbreidingsplan 
voor woningbouw in Lemelerveld. Het beoogde uitbreidingsplan ligt aan de noordwestzijde van 
de dorpskern. In de directe omgeving van dit plangebied zijn enkele agrarische bedrijven 
gelegen. In het kader van het opstellen van het (concept)bestemmings-plan zal worden 
nagegaan of er sprake is van een onevenredige aantasting van belangen van de diverse 
belanghebbenden. Belanghebbenden zijn enerzijds de (toekomstige) bewoners/ eigenaren van 
de woningen, anderzijds zijn het de eigenaren van veehouderijbedrijven in de omgeving. De 
bewoners/eigenaren hebben belang bij een goed woon- en verblijfklimaat. Veehouderijen hebben 
belang bij voortzetting van de huidige, gelegaliseerde bedrijfs-activiteiten en zo mogelijk behoud 
van reële uitbreidingsmogelijkheden. 
 
De Wgv vormt het toetsingskader bij de beoordeling van aanvragen om een 
omgevingsvergunning voor veehouderijbedrijven. Op grond van de Wgv mogen gemeenten 
binnen bepaalde marges een gebiedsgericht geurbeleid vaststellen. Een gemeentebestuur kan 
zodoende voor een bepaald gebied afwijkende geurnormen vaststellen, rekening houdend met 
de specifieke omgevingskenmerken van een dergelijk gebied. Het gemeentelijke geurbeleid moet 
om rechtsgeldig te zijn in een geurverordening worden vastgelegd. Zolang er geen gemeentelijke 
geurverordening van kracht is gelden de algemene geurnormen in de Wgv. Maar wanneer er wel 
een geurverordening van kracht is, dan treden de door de gemeente vastgestelde normen in de 
plaats van de algemene normen. De gemeentelijke normering kan binnen de bandbreedte die de 
Wgv aangeeft strakkere dan wel soepeler normen in de verordening opnemen, naar gelang de 
gebiedskenmerken daartoe aanleiding geven. 
  
De gemeente Dalfsen heeft aan Foppen Advies (destijds Foppen Milieu-advies) in 2008 de 
opdracht verstrekt om te onderzoeken hoe hoog de geurbelasting is op de (nieuw te bouwen) 
woningen in Lemelerveld, rekening houdend met de aanwezigheid en de omvang van de destijds 
aanwezige veehouderijen. Door middel van dit onderzoek moest ook in beeld worden gebracht 
welke uitbreidingsmogelijkheden bestaande veehouderijbedrijven hebben. In eerste instantie 
moest hierbij worden uitgegaan van de standaardnormering in de Wgv. Wanneer tijdens het 
onderzoek zou blijken dat deze normering leidt tot knelpunten voor wat betreft de realisatie van 
het beoogde bestemmingsplan, dan moest verder worden onderzocht of specifieke 
gebiedskenmerken en de gemeentelijke visie op de ontwikkeling van het platteland aanleiding 
vormen voor een gebiedsgericht geurbeleid. Daarbij moest helderheid worden verschaft in de 
mogelijkheden, de voordelen en de nadelen van een geurverordening.  
 
Bovengenoemde onderdelen van het onderzoek waren gefaseerd en successievelijk uitgevoerd. 
De (deel)resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in het rapport van 2 december 2008. In 
de eerste plaats is een inventarisatie gemaakt van de situatie zoals die op dat moment was m.b.t. 
de situering van de destijds aanwezige en beoogde woningen, de omliggende agrarische 
bedrijven met hun gelegaliseerde veebezetting en eventuele andere gevoelige objecten die van 
belang zijn bij de beoordeling van geurhinder. Vervolgens zijn geurberekeningen uitgevoerd met 
behulp van het daarvoor ontwikkeld en geautoriseerde rekenprogramma ‘V-stacks gebied’. Vanaf 
30 juni 2010 dient echter de nieuwste versie van  V-Stacks Gebied (versie 2010) gebruikt te 
worden bij de beoordeling van geur afkomstig van stallen bij veehouderijen. Door de wijziging van 
het programma en wijzigingen van de situatie van enkele veehouderijen kan het rapport uit 2008 
niet meer gebruikt worden als onderbouwing. Hierdoor is het noodzakelijk dat de actuele situatie 
wordt berekend met behulp van V-stacks gebied 2010. De gemeente Dalfsen heeft Foppen 
Advies de opdracht verstrekt om het onderzoek naar de geurbelasting opnieuw uit te voeren met 
de actuele gegevens en het programma V-stacks gebied 2010. 
De rekenresultaten zijn visueel gemaakt door middel van kaarten waarop de geurcontouren zijn 
weergegeven. Deze kaarten zijn als bijlagen opgenomen in dit onderzoeksrapport. De kaarten 
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geven een duidelijk beeld van de actuele en toekomstige geurconcentraties bij eventuele 
uitbreiding van veehouderijbedrijven. 
 
In dit rapport wordt eerst een nadere toelichting gegeven op de relevante wetgeving. Vervolgens 
worden de resultaten van het berekende verspreidingsmodel vermeld en geïnterpreteerd. Hieruit 
blijkt dat er bij toepassing van de standaard normering inderdaad sprake is van knelpunten voor 
wat betreft de realisatie van het beoogde uitbreidingsplan. In hoofdstuk 4 wordt weergegeven in 
hoeverre er gesproken kan worden van feiten en omstandigheden die een aanpassing van de 
geurnormering rechtvaardigen.  
 
Dit rapport mondt ten slotte uit in een aantal conclusies en aanbevelingen. Ondermeer wordt 
aanbevolen een geurverordening op te stellen. Een concept geurverordening is als bijlage aan dit 
rapport toegevoegd. 
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2 Toelichting relevante wetgeving 


Omgevingsvergunningaanvragen voor het oprichten, veranderen of uitbreiden van 
veehouderijbedrijven moeten worden getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (verder 
aangeduid met Wgv). Op grond van deze wet moet een gebouw dat permanent wordt gebruikt 
voor menselijk wonen of menselijk verblijf worden aangemerkt als een zogenaamd ‘geurgevoelig 
object’. In de Wgv zijn geurnormen vastgelegd. Omgekeerd moet ook rekening worden gehouden 
met de aanwezige geurbelasting in een gebied ten gevolge van de reeds gevestigde 
veehouderijbedrijven, wanneer plannen worden ontwikkeld om woonbestem-mingen in een 
dergelijk gebied te realiseren. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het toetsen van een 
omgevingsvergunningaanvraag (par. 2.1). Daarna wordt ingegaan op de toetsing aan de 
geurnormen bij het realiseren van nieuwe geurgevoelige objecten (par. 2.2). Tenslotte wordt de 
beleidsruimte voor de gemeenteraad behandelt om binnen bepaalde marges de geurnormen aan 
te passen (par. 2.3). 


2.1 Toetsing bij omgevingsvergunningverlening 


De omgevingsvergunning beoogt het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de negatieve 
effecten van de veehouderij voor haar omgeving. Bij het behandelen van een 
omgevingsvergunningaanvraag voor een veehouderij moet het bevoegde gezag (meestal de 
gemeente) ondermeer rekening houden met relevante milieuwetgeving1, besluiten, richtlijnen, 
handreikingen e.d. De Wgv heeft uitsluitend betrekking op ‘geurhinder vanwege dierenver-
blijven’, dus niet op andere geurbronnen, zoals mestopslagen. De Wgv treedt voor het 
geuraspect in de plaats van de Wet milieubeheer. De Wgv geeft een standaard landsdekkend 
beoordelingskader voor de toelaatbaarheid van de geurbelasting ten gevolge van 
veehouderijbedrijven. Dit beoordelingskader bestaat uit twee soorten maatstaven. Voor 
diercategorieën waarvan de geuremissie per dier wettelijk is vastgesteld2, geldt als maatstaf de 
hoogst toelaatbare geurbelasting op een geurgevoelig object, uitgedrukt in het aantal 
geureenheden (oftewel: odour units) per kubieke meter lucht. Voor de overige diercategorieën 
geldt als maatstaf een wettelijk vastgestelde waarde voor de afstand die ten minste moet worden 
aangehouden tussen een geurgevoelig object en een veehouderijbedrijf. 
 
In artikel 3 lid 1 van de Wvg is bepaald dat een vergunning moet worden geweigerd wanneer de 
in dat artikel genoemde geurnormen worden overschreden. De geurbelasting wordt berekend aan 
de hand van geuremissiefactoren die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld. Deze 
geuremissiefactoren zijn een weergave van de geuremissie van één dier van een bepaalde 
diercategorie, rekening houdend met het toegepaste stalsysteem3. 
 
Toelichting 
Voor diersoorten waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld wordt de geuremissie per dier 
vermenigvuldigd met het aantal dieren in een dierenverblijf. De geuremissie vanuit de 
gezamenlijke dierenverblijven (bij elkaar opgeteld) is de geuremissie vanuit een veehouderij. De 
vastgestelde geuremissie vanuit een veehouderij wordt vervolgens ingevoerd in het 
geautomatiseerde rekenprogramma ‘V-Stacks vergunning’. Dit rekenprogramma berekent op 
basis van een geurverspreidingsmodel de geurconcentratie uit op van te voren ingevoerde 
plaatsen in de omgeving (in casu: de geurgevoelige objecten).  
 
De berekende geurbelasting op een geurgevoelig object moet op grond van artikel 3 van de Wgv 
worden getoetst aan de volgende normen.  
 


Geurbelasting ouE/m3 (P98) Niet-concentratiegebied Concentratiegebied 


Bebouwde kom  2,0 3,0 
Buiten bebouwde kom  8,0 14,0 


                                                 
1 In casu: de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij 
2 De Regeling geurhinder en veehouderij 
3 Stalsysteem conform de regeling ammoniak en veehouderij 
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Onder concentratiegebied wordt verstaan een gebied dat als zodanig op grond van de 
Meststoffenwet is aangewezen. De beschouwde geurgevoelige objecten liggen allemaal buiten 
de concentratiegebieden. Dit betekent dat de standaard toetsingswaarden zijn: 
- 2,0 odour units per kubieke meter lucht voor geurgevoelige objecten gelegen binnen de 


bebouwde kom; 
- 8,0 odour units per kubieke meter lucht voor geurgevoelige objecten, gelegen buiten de 


bebouwde kom. 
Voor diersoorten waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden de volgende normen 
voor de minimum afstanden tussen het dichtstbijzijnde emissiepunt van de veehouderij en een 
geurgevoelig object. 
  


Plaats van geurgevoelig object In bebouwde kom Buiten bebouwde kom 


Minimum afstand  100 m. 50 m. 


 
Voor bepaalde soorten woningen (zoals voormalige bedrijfswoningen bij veehouderij-bedrijven) 
gelden op grond van artikel 14 Wgv afwijkende afstandsnormen.  


2.2 Toetsing bij nieuwe geurgevoelige objecten 


In de Wet geurhinder en veehouderij is bepaald op welke wijze een bevoegd gezag het aspect 
‘geurhinder vanwege dierenverblijven’ moet beoordelen, indien voor een veehouderij een 
uitbreidings-, veranderings- of oprichtingsvergunning wordt aangevraagd. Deze wet is weliswaar 
primair gericht op de behandeling van vergunningaanvragen voor veehouderijen, maar heeft 
indirect ook consequenties voor de totstandkoming van nieuwe geurgevoelige objecten binnen de 
vastgestelde geurcontouren. Die uitstraling van de geurregelgeving naar de ruimtelijke ordening 
wordt wel aangeduid met de term ‘omgekeerde werking’. Met de vastgestelde geurnormen wordt 
beoogd mensen te beschermen tegen overmatige geurhinder ten gevolge van nieuwe 
vestigingen, veranderingen of uitbreidingen van veehouderijbedrijven. Omgekeerd moet zo veel 
mogelijk worden voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan die overmatige hinder door 
nieuwe geurgevoelige objecten toe te staan binnen de vastgestelde geurcontouren.  
 
Bij de besluitvorming met betrekking tot de wijziging van een bestemmingsplan om 
woondoeleinden mogelijk te maken moet ondermeer worden afgewogen of: 
a. er sprake is van een geschikt woon- en verblijfklimaat voor woondoeleinden; 
b. belangen van derden onevenredig worden geschaad. 
 
Ad a. 
Uit vaste jurisprudentie kan worden afgeleid dat binnen een vastgesteld geurcontour geen sprake 
is van een goed woon- en verblijfklimaat4, uitgaande van de realisatie van nieuwe situaties. 
 
Ad b. 
Een veehouderijbedrijf heeft twee belangen, namelijk voortzetting van de bedrijfsactiviteiten en 
behoud van bestaande uitbreidingsmogelijkheden. De Wgv biedt waarborgen om de huidige 
(gelegaliseerde) bedrijfsactiviteiten ongestoord voort te zetten (er bestaat geen verplichting tot 
sanering in overbelaste situaties). Een veehouderij heeft echter geen objectief recht op behoud 
van uitbreidingsmogelijkheden of een recht op financiële tegemoetkoming wegens het vervallen 
van de uitbreidingsmogelijkheden5.  
De geurbelasting tengevolge van de veehouderijbedrijven inclusief de reeds aanwezige 
achtergrondbelasting wordt berekend met het rekenprogramma ‘V-Stacks gebied’. 


                                                 
4 Zie voor nadere informatie de handreiking ‘Bouwen binnen stankcirkels’ uitgegeven door Infomil.  
5 Dit is gesteld bij de behandeling in de Tweede Kamer (TK 2005-2006, 30453, nr. 23, p 6)  







Projectnummer: 1077-1001-008  Onderzoek geurbelasting in verband met  


              het uitbreidingsplan Lemelerveld 


 


 Pagina 7 van 13                                  www.foppenadvies.nl 


 


2.3 Aanpassen van de geurnormen 


De gemeenteraad is bevoegd afwijkende geurnormen (waarden of afstanden) te stellen voor 
nader te bepalen gebieden binnen de gemeentegrenzen. Dit gebiedsgericht beleid moet worden 
vastgelegd in een geurverordening. De bevoegdheid om afwijkende normen te stellen is geregeld 
in artikel 6 van de Wgv. 
 
De normen kunnen worden verruimd of aangescherpt, afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden die de aanleiding vormen voor het stellen van afwijkende geurnormen. Door in 
een geurverordening de geurnormen naar beneden bij te stellen wordt extra bescherming 
geboden aan de bestaande geurgevoelige objecten en worden de mogelijkheden voor nieuwe 
vestiging of uitbreiding van veehouderijbedrijven beperkt. Door de geurnormen te verruimen (dus 
een hogere geurbelasting op geurgevoelige objecten acceptabel te achten) worden meer 
mogelijkheden gecreëerd voor het realiseren van nieuwe geurgevoelige objecten en kunnen 
tevens de belangen van de veehouderijen meer worden veiliggesteld. 
 
In artikel 8 van de Wgv zijn de eisen vastgelegd die de gemeente moet betrekken bij het 
vaststellen van aangepaste geurnormen. Deze eisen luiden als volgt.  
1. Bij het bepalen van de andere waarde of afstand, bedoeld in artikel 6, betrekt de 


gemeenteraad in elk geval: 
a. de huidige en de te verwachten geursituatie vanwege de veehouderijen in het gebied; 
b. het belang van een geïntegreerde aanpak van de verontreiniging; 
c. de noodzaak van een even hoog niveau van de bescherming van het milieu. 


2. Bij het bepalen van de andere waarde of afstand betrekt de gemeenteraad tevens: 
a. de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied, of 
b. de afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder. 


 
Het spreekt dus voor zich dat het specifieke geurbeleid voor een bepaald gebied binnen de 
gemeente deugdelijk moet worden onderbouwd met argumenten. 
 
De elementen genoemd in artikel 8 van de Wgv worden in dit rapport nader uitgewerkt.  
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3 Berekening geurbelasting  


3.1 Inventarisatie relevante informatie 


De veehouderijbedrijven in de omgeving van het plangebied en de geurgevoelige objecten zijn 
geïnventariseerd. Daarbij is de volgende informatie verzameld: 
- de situering van de huidige en geplande woningen (de geurgevoelige objecten) en eventuele 


andere gevoelige objecten die van belang zijn bij de beoordeling van de geurbelasting; 
- de situering van de omliggende agrarische bedrijven; 
- de veebezettingen en de hoeveelheid odour units per veehouderijbedrijf zoals die 


gelegaliseerd zijn (middels een melding of vergunning); 
- diverse parameters die van invloed zijn op de geurcontouren per veehouderijbedrijf; 
- relevante informatie uit de vigerende bestemmingsplannen. 
Bovengenoemde informatie is ontleend aan kaartmateriaal en dossiers die door de gemeente 
Dalfsen beschikbaar zijn gesteld. 
 
De geuremissies per dier zijn vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De 
geuremissie per dier is uitgedrukt in European odour units per tijdseenheid per dier (ouE/s/dier). 
Door de geuremissie per dier te vermenigvuldigen met het aantal dieren dat binnen een bedrijf 
aanwezig is wordt de geuremissie per bedrijf vastgesteld. Alle relevante input is ingevoerd in het 
rekenprogramma ‘V-stacks gebied’. Dit betreft een geautoriseerd programma voor de bepaling 
van het verspreidingsmodel. In dit verspreidingsmodel is door berekening vastgesteld hoe hoog 
de geurbelasting is voor diverse locaties waar geurgevoelige objecten aanwezig en/of gepland 
zijn. In het geval een gevoelig object binnen de invloedsfeer ligt van meerdere 
veehouderijbedrijven berekent het rekenprogramma de totale geurbelasting veroorzaakt door de 
betreffende veehouderijbedrijven. 
 
Alle geïnventariseerde veehouderijbedrijven zijn vermeld in bijlage 1. Hierbij is gemotiveerd 
aangegeven of de geuremissie van deze bedrijven, uitgaande van de huidige veestapel +  100%, 
al dan niet van invloed is op het plangebied. Vervolgens zijn de bedrijven die inderdaad van 
invloed zijn op de geurconcentratie binnen het plangebied geselecteerd en weergegeven in 
bijlage 2. 


3.2 Twee varianten: de huidige en toekomstige veebezetting 


In overleg met de opdrachtgever zijn berekeningen uitgevoerd op basis van: 
1. de huidige, gelegaliseerde veebezetting binnen de bedrijven; 
2. de toekomstige veebezetting met een verdubbeling van de huidige geuremissie. 
Hierbij geldt een uitzondering voor de veehouderijbedrijven gevestigd op het perceel Landweg 2, 
Brandweg 13 en Brandweg 15. Voor Landweg 2 is niet gerekend met een uitbreiding van de 
huidige geurbelasting. Een uitbreiding van de huidige geurbelasting, die wordt veroorzaakt door 
vergunde geuremissie van de inrichting op de locatie Landweg 2 is namelijk niet reëel, omdat de 
situering van de dichtstbijzijnde woning van derden zodanig is dat deze uitbreiding niet kan 
worden gelegaliseerd. Voor Brandweg 13 en Brandweg 15 is gerekend met een verdubbeling van 
de huidige veebezetting. Dit omdat de huidige stalsystemen niet meer voldoen aan het besluit 
huisvesting. De emissie die ontstaat door de verdubbeling van de huidige veebezetting op 
Brandweg 13 en Brandweg 15 is berekend aan de hand van de maximale geuremissienorm die 
geldt voor huisvestingssystemen die voldoen aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting 
veehouderij (Besluit huisvesting). 
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3.3 Rekenresultaten en de interpretatie daarvan 


De situering van de relevante veehouderijbedrijven alsmede de ligging van de geurgevoelige 
objecten zijn weergegeven op de kaarten in de bijlagen 3 en 4. Op deze kaarten zijn ook de 
rekenresultaten visueel gemaakt. 
 
Bijlage 3 geeft geurcontouren aan in de huidige situatie (dat wil zeggen met de huidige, 
gelegaliseerde veebezettingen). 
 
Bijlage 4 geeft de geurcontouren aan in de toekomstige situatie (dat wil zeggen de situatie zoals 
beschreven in paragraaf 3.2 onder punt 2.). 
 
Toelichting bij de kaarten in bijlage 3 en 4 
- De veehouderijbedrijven zijn aangeduid met gele stippen. Bij deze stippen zijn een tweetal 


getallen vermeld. Het eerste getal betreft het nummer dat voor de invoer in het 
rekenprogramma gekoppeld is aan het betreffende bedrijf. Van dit getal komt het laatste 
cijfer overeen met de nummering in bijlage 2. Het tweede getal geeft de geuremissie aan 
uitgedrukt in odour units. 


- De beschouwde huidige en toekomstige geurgevoelige objecten (GGO) zijn aangegeven 
met groene stippen en een nummer. 


- In een drietal kleuren zijn de deelgebieden aangegeven waar sprake is van een 
geurbelasting in de volgende ranges: 
Wit:    lager dan 2,0 odour units per kubieke meter lucht; uitgedrukt in ouE/m3; P986; 
Crème: hoger dan 2,0 maar kleiner dan 8,0 ouE/m3; P98; 
Bruin: hoger dan 8,0 ouE/m3; P98. 


De concentratiewaarden 2,0 en 8,0 komen overeen met de wettelijke grenswaarden in artikel 3, 
lid 1 van de Wgv (zie paragraaf. 2.2). 
 
Uit de berekende verspreidingsmodellen (weergegeven op de kaarten in bijlage 3 en 4) blijkt:  
1. het grootste deel van de bebouwde kom van Lemelerveld in de huidige situatie te liggen in 


een zone waar de geurconcentratie tussen 2 en 8 odour units per kubieke meter lucht 
bedraagt; 


2. dat in de toekomstige situatie - gerekend met 100% uitbreiding van de geuremissie of 
veebezettingen - het deel van de bebouwde kom waar de geurconcentratie tussen de 2 en 
8 odour units per kubieke meter lucht bedraagt slechts een fractie groter is.  


Met andere woorden: de geurbelasting op het grootste deel van de bebouwde kom is in de 
huidige situatie reeds hoger dan de standaard wettelijke norm. Een uitbreiding van de 
veebezetting met 100% heeft daarbij nauwelijks negatieve consequenties voor wat betreft de 
geurbelasting.  
 
In bijlage 5 zijn de ingevoerde data en de rekenresultaten opgenomen.  


3.4 Knelpunt bij hantering van standaard normering 


In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat de geurbelasting in het grootste deel van de 
bebouwde kom van Lemelerveld zodanig hoog is dat de wettelijke norm wordt overschreden. Dit 
betekent ondermeer dat de beoogde uitbreiding van de woningbouw in het nieuwe plangebied 
niet toegestaan kan worden, tenzij in een gemeentelijke geurverordening ruimere geurnormen 
worden gesteld. 
 
In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet welke feiten en omstandigheden een rol spelen bij de 
beoordeling of er voldoende aanleiding is om een gebiedsgericht geurbeleid vast te stellen met 
aanpassing van de geurnormen.  


                                                 
6 De geurconcentratie wordt weergegeven als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), 
gemeten volgens het normblad NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische 
olfactometrie”. Hierbij wordt gerekend met het gebruikelijke 98- percentiel geurconcentratie. Dit betekent dat de – met het 
verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.  
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4 Beoordeling of aanpassing van de geurnorm gewenst is 


In artikel 8 van de Wgv is weergegeven welke aspecten betrokken moeten worden bij het stellen 
van aangepaste geurnormen (zie paragraaf 2.3). In de vorige hoofdstukken is aandacht besteed 
aan de huidige en de te verwachten geursituatie vanwege de veehouderijen in het gebied. Met 
het oog op de ontwikkelingen in het gebied moet verder nog aandacht worden besteed aan: 
a. het belang van een geïntegreerde aanpak van de verontreiniging; 
b. de noodzaak van een even hoog niveau van de bescherming van het milieu; 
c. de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied. 
 
Ad a. Het belang van een geïntegreerde aanpak van de verontreiniging. 
Bij het aanpassen van de geurnormen moet niet alleen met de geursituatie maar ook met de 
andere milieucompartimenten rekening worden gehouden. Op deze geïntegreerde aanpak ten 
aanzien van de preventie en bestrijding van de milieuverontreiniging is de IPPC-richtlijn van 
toepassing. Afwenteling van een verontreiniging van het ene naar het andere milieucompartiment 
moet worden voorkomen, ten einde een hoog niveau van bescherming voor ‘het milieu in zijn 
geheel’ te bevorderen (overwegingen 7 en 9 van de richtlijn). In het belang van een 
geïntegreerde aanpak van de verontreiniging is met betrekking tot de normstelling het volgende 
in beschouwing genomen: 
- een hogere geurnorm voor het uitbreidingsplan Lemelerveld zal niet leiden tot een hogere 


concentratie aan ammoniak ten aanzien van ammoniak kwetsbare gebieden, daar op basis 
van de huidige geurnorm ter plaatse van het plangebied dezelfde mogelijkheden voor 
veehouderijen worden geboden. In zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie zal 
de geurnorm ter plaatse van het plangebied 8,0 odour units per kubieke meter lucht 
bedragen; 


- een hogere geurnorm staat een geïntegreerde aanpak van de verontreiniging door het 
toepassen van de best beschikbare technieken niet in de weg (daarbij is het tevens van 
belang dat verwacht mag worden dat veehouderijbedrijven in toenemende mate duurzaam 
zullen worden ingericht gezien de diverse stimuleringsmaatregelen die daartoe op 
landelijke schaal worden ingezet); 


- een hogere geurnorm kan de noodzaak tot het toepassen van luchtwassers enigszins 
verminderen (luchtwassers hebben, behalve een positief effect op geur tevens een negatief 
effect op de andere milieuaspecten, zoals geluid, energiegebruik en afvalwater). 


 
Hieruit mag geconcludeerd worden dat de aanpassing van de geurnormering niet zal leiden tot de 
afwenteling of versterking van de verontreiniging in een ander milieucompartiment, waardoor de 
bestrijding van andere verontreinigingen waardoor de duurzame ontwikkeling in het gebied zou 
worden gefrustreerd. 
 
Ad b. De noodzaak van een even hoog niveau van de bescherming van het milieu. 
De centrale vraag bij beschouwingen over een toelaatbare geurconcentratie binnen de bebouwde 
kom is of een goed woon- en verblijfklimaat kan worden gegarandeerd. Geur kan in de 
leefomgeving hinder veroorzaken. Een te hoge geurbelasting zal kunnen leiden tot vermindering 
van het welzijn van de bewoners/gebruikers van geurgevoelige objecten. Geurhinder kan ook 
leiden tot lichamelijke en psychische klachten. Het algemene stankbeleid is door het ministerie 
van VROM beschreven in de Herziene Nota Stankbeleid uit 1994 en in aanvulling daarop in de 
Brief rijksbeleid geur uit 1995. De brief is opgenomen in de Nederlandse emissierichtlijn lucht 
(NeR).7 
 


                                                 
7 Als algemeen uitgangspunt in het geurbeleid is dat (nieuwe) hinder moet worden voorkomen. Daarvan afgeleid is de 
volgende beleidslijn: 
- als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
- indien er sprake van hinder is, dan moeten passende maatregelen worden getroffen bericht op het zo veel mogelijk 
verlagen van de geurhinder.  
De mate van de hinder die wordt ondervonden kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, 
hinderenquête, klachtenregistratie etc. 
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Veehouderijen veroorzaken niet alleen geur ten gevolge van de geuremissie uit de 
dierenverblijven, maar ook ten gevolge van de aanwezige mestbassins, mestverwerking en 
opslag van voer. Om te beoordelen of de geurgevoelige objecten in voldoende mate worden 
beschermd tegen geur is het van belang te beoordelen in hoeverre een bepaalde 
geurconcentratie als hinderlijk wordt ervaren. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Voor wat 
betreft de bebouwde kom van Lemelerveld geldt het volgende: 
- De huidige (mate van) geurbelasting kan worden beschouwd als een typerend 


gebiedskenmerk van Lemelerveld en omstreken. 
- De huidige geurbelasting in de dorpskern is het gevolg van landbouwbedrijven die van 


oudsher in de directe omgeving aanwezig waren en die zich langzamerhand hebben 
ontwikkeld tot de huidige aard en omvang. 


- In de huidige situatie zijn bij de gemeente met betrekking tot geurhinder ten gevolge van 
veehouderijbedrijven in en nabij Lemelerveld geen klachten bekend. 


- De huidige geurbelasting in het grootste deel van de dorpskern heeft een aanvaardbaar 
hinderniveau tot gevolg. 


- Bij het eventueel aanpassen van de geurnormen wordt als uitgangspunt genomen dat het 
te ontwikkelen uitbreidingsgebied bestemd voor woningbouw niet wordt blootgesteld aan 
een hogere geurbelasting dan het grootste deel van de bestaande dorpskern. 


 
Geconcludeerd kan worden dat een aangepaste geurnormering tot 8,0 odour units per kubieke 
meter lucht het woon- en verblijfklimaat op een voldoende hoog niveau beschermt. Deze 
geurnorm komt immers overeen met de huidige geurconcentratie in het grootste deel van de 
dorpskern. 
 
Ad c. de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied. 
De raad van de gemeente Dalfsen heeft op 23 april 2007 de ‘Plattelandsvisie gemeente Dalfsen’ 
vastgesteld. Hierin zijn de verschillende ontwikkelingen in het buitengebied in beeld gebracht en 
zijn de toekomstige ontwikkelingsrichtingen van het landelijke gebied en de kleine kernen 
aangegeven. De plattelandsvisie vormt in de eerste plaats een toetsingskader voor nieuwe 
initiatieven in het buitengebied van Dalfsen. 
 
Met het oog op de geurnormering is het volgende van belang. 
a. In een situatie waarin een nieuw initiatief voor uitbreiding of nieuwe vestiging van een 


veehouderijbedrijf wel past binnen de plattelandsvisie, maar strijdig is met het 
Bestemmingsplan buitengebied, dan zal zo mogelijk medewerking worden verleend aan 
het realiseren van het voorgenomen plan. Hiervoor moeten uiteraard de benodigde 
planologische procedures worden gevolgd. 


b. Voor wat betreft het deelgebied Dalmsholte/Lemelerveld is in de plattelandsvisie 
vastgesteld dat: 
- nieuwe vestiging van intensieve veehouderijen niet is toegestaan; 
- nieuwe vestiging en hervestiging van grondgebonden bedrijven wel is toegestaan. 


Voor wat betreft de omgeving van het dorp Lemelerveld betekent de ontwikkeling van de 
plattelandsvisie een fixatie van het huidige aantal intensieve veehouderijen. De reeds aanwezige 
intensieve veehouderijen kunnen zich blijven ontwikkelen. De aanwezigheid van grondgebonden 
veehouderijbedrijven wordt voor nu en in de toekomst wenselijk geacht. 
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Voor één van de bedrijven welke in de geurberekeningen is meegenomen, namelijk het 
veehouderijbedrijf aan de Posthoornweg 11, geldt een bijzondere status omdat deze is gelegen in 
het zogenaamde verwevingsgebied van het Reconstructieplan Salland-Twente8. Binnen dit 
verwevingsgebied kunnen eventueel nog nieuwe intensieve veehouderijen worden gevestigd. 
Met betrekking tot de gewenste ruimtelijke inrichting en de economische structuur van het gebied 
rondom Lemelerveld kan worden geconcludeerd dat veehouderijbedrijven daarin blijvend 
thuishoren. 
 
Aan het eind van dit hoofdstuk kan de conclusie worden getrokken dat de geïntegreerde aanpak 
van milieuverontreiniging door veehouderijbedrijven, het te realiseren hoge beschermingsniveau 
tegen geuroverlast en de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied geen belemmering 
vormen voor het aanpassen van de geurnormen. 


                                                 
8 In een verwevingsgebied geldt dat verschillende functies zijn toegestaan. Landbouw, wonen en natuur, waar 
hervestiging en/of uitbreiding van intensieve veehouderijen zijn in zo’n gebied mogelijk zijn, mits de ruimtelijke kwaliteit of 
de functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten. In een verwevingsgebied is de intensieve veehouderij dus één 
van de toegestane functies. 
In 2004 is door de Provincie Overijssel het Reconstructieplan Salland- Twente vastgesteld en door de ministers van LNV 
en VROM goedgekeurd. Het belangrijkste onderdeel van het reconstructieplan bestaat uit de zonering voor de intensieve 
veehouderij. Het reconstructiegebied is opgedeeld in een drietal gebieden, waar verschillende ontwikkelingsrichtingen 
voor de intensieve veehouderij worden nagestreefd. Er worden landbouwontwikkelings-gebieden, verwevingsgebieden en 
extensiveringsgebieden onderscheiden. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 


Geconcludeerd kan worden dat: 
a. het grootste deel van de bebouwde kom van Lemelerveld in de huidige situatie in een zone 


ligt waar de geurconcentratie tussen 2,0 en 8,0 odour units per kubieke meter lucht 
bedraagt; 


b. in de toekomstige situatie - gerekend met 100% uitbreiding van de geuremissie of 
veebezettingen – het deel van de bebouwde kom waar de geurconcentratie tussen de 2,0 
en 8,0 odour units per kubieke meter lucht bedraagt, slechts een fractie groter is ten 
opzichte van de huidige situatie; 


c. het hanteren van de wettelijke standaard geurnorm tot gevolg heeft dat de beoogde 
uitbreiding van het woningbouwgebied te Lemelerveld niet kan worden gerealiseerd; 


d. dit goede redenen zijn voor het vaststellen van een gebiedsgericht geurbeleid voor de 
dorpskern Lemelerveld inclusief beoogde uitbreiding. 


 
Aanbevolen wordt om in een geurverordening de geurnorm voor het uitbreidingsgebied te stellen 
op 8,0 odour units per kubieke meter lucht. Een concept voor de Geurverordening Lemelerveld is 
bij dit rapport als bijlage toegevoegd. 
 
Voor wat betreft de procedure tot vaststelling van de geurverordening wordt verder aanbevolen 
om de ingezetenen en belanghebbenden conform de Inspraakverordening voor de gemeente 
Dalfsen te betrekken bij de voorbereiding van het gebiedsgericht geurbeleid. Dit rapport kan 
dienen als toelichting bij het beleidsvoornemen. Na afloop van de inspraakprocedure kan het 
beleidsvoornemen tot het vaststellen van het gebiedsgericht geurbeleid met de concept 
Geurverordening aan de raad worden aangeboden, waarna besluitvorming zal plaatsvinden. 
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Bijlage I Inventarisatie van veehouderijbedrijven 
 
 
1. Landweg 2 


Betreft een veehouderijbedrijf voor het huisvesten van varkens. Totaal produceert deze 
inrichting 40.220,5 odour units. Het bedrijf is meegenomen in de geurberekening. 


 
2. Hoenderweg 16 


Betreft een veehouderijbedrijf dat is opgekocht door de gemeente. Binnen de inrichting 
worden geen dieren meer gehouden. De verleende vergunningen zijn ingetrokken. 
Bedoeling is om dit gebied in de toekomst gereed te maken voor woningbouw. Het gebied 
is betrokken in de geurberekening. 


 
3. Hoenderweg 1 


Inrichting valt onder het Besluit landbouw. Er is een melding ingediend voor het 
huisvesten van 5 vleesstieren en 10 zoogkoeien. Voor het voorkomen van stankhinder 
dient te worden voldaan aan vaste afstanden. Gezien de ligging van de inrichting ten 
opzichte van het plangebied is duidelijk dat aan deze afstand blijvend wordt voldaan. 
Derhalve is deze inrichting niet betrokken in de berekening op het plangebied. 
 
Op grond van het Besluit heeft de inrichtinghouder voldoende uitbreidingsmogelijkheden 
waarmee in het kader van deze geurverordening rekening moet worden houden. Het 
bedrijf heeft ruimschoots de mogelijkheid om met meer dan 100% uit te breiden. 
 


4. Hoenderweg 2 
Inrichting viel onder het Besluit landbouw. Het agrarisch gebruik is echter vervallen. De 
milieumelding is van rechtswege vervallen. Derhalve is deze inrichting niet betrokken in 
de berekening op het plangebied. 
 


5. Hoenderweg 8 
Inrichting valt onder het Besluit landbouw. Er is een melding ingediend voor het 
huisvesten van 6 vleesstieren, 6 melk- en kalfkoeien > 2 jaar en 10 stuks vrouwelijk 
jongvee. Voor het voorkomen van stankhinder dient te worden voldaan aan vaste 
afstanden. Gezien de ligging van de inrichting ten opzichte van het plangebied is duidelijk 
dat aan deze afstand blijvend wordt voldaan. Derhalve is deze inrichting niet betrokken in 
de berekening op het plangebied. 
 
Op grond van het Besluit heeft de inrichtinghouder voldoende uitbreidingsmogelijkheden 
waarmee in het kader van deze geurverordening rekening moet worden houden. Het 
bedrijf heeft ruimschoots de mogelijkheid om met meer dan 100% uit te breiden. 


 
6. Hoenderweg 10 


Inrichting valt onder het Besluit landbouw milieubeheer. Binnen de inrichting zijn 4 
vleesstierkalveren 0-6 mnd, 34 fokstieren en overige rundvee, 22 stuks vrouwelijk jongvee 
tot 2 jr. en 10 volwassen paarden aanwezig. Tijdens de controle op 11 september 2006 is 
geconstateerd dat binnen de inrichting enkel nog 23 pony’s en 9 veulens aanwezig 
waren. Voor het voorkomen van stankhinder dient conform het Besluit landbouw te 
worden voldaan aan vaste afstanden. Gezien de ligging van de inrichting ten opzichte van 
het plangebied is duidelijk dat aan deze afstand blijvend wordt voldaan. De inrichting doet 
mee met rood voor rood. Hierdoor zullen de dieren komen te vervallen. Daarom is deze 
inrichting niet betrokken in de berekening op het plangebied. 


 
7. Hoenderweg 12 


Binnen de inrichting worden geen varkens meer gehuisvest. De vergunning voor het 
houden van varkens is inmiddels van rechtswege vervallen. Momenteel bestaat het 
veebestand uit 90 honden en 31 katten. Voor deze diercategorieën zijn in de Wgv geen 
geuremissienormen opgesteld en dient te worden voldaan aan de vaste afstandsnormen. 
De afstand tussen het plangebied en de inrichting is voldoende groot, zodat aan de 
afstandnorm wordt voldaan. De inrichting is wat betreft geurbelasting niet van invloed om 
het plangebied en is daarom niet meegenomen in de berekening. 
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8. Hoenderweg 14 
Betreft een inrichting die van rechtswege valt onder het Besluit landbouw milieubeheer, 
zie brief gemeente, kenmerk 2963, d.d. 25 juli 2007. Binnen de inrichting worden 6 
zoogkoeien gehouden. Op grond van het Besluit heeft de inrichtinghouder voldoende 
uitbreidingsmogelijkheden waarmee in het kader van dit onderzoek rekening moet worden 
houden. Het bedrijf heeft ruimschoots de mogelijkheid om met meer dan 100% uit te 
breiden. 
 
Omdat het gebied dat bij dit onderzoek is betrokken nabij de inrichting aan de 
Hoenderweg 14 is gelegen is het echter wel reëel om de vaste afstanden voor het 
huisvesten van vee en de opslag van mest aan te houden, zodat de inrichting ook in de 
toekomst kan blijven vallen onder het Besluit. De afstanden bedragen 100 meter ten 
opzichte van woonbebouwing. Voorgesteld wordt dan ook om binnen 100 meter van de 
erfgrens van deze inrichting geen woningen te situeren. In de opgestelde berekening is 
reeds de grens van 100 meter aangehouden. 
 


9. Vilstersedijk 4 (gemeente Ommen) 
Binnen de inrichting worden 55 melk- en kalfkoeien, 41 stuks jongvee 2 jr. en 22 
vleesstieren gehuisvest. De inrichting valt onder het Besluit landbouw milieubeheer. Voor 
het voorkomen van stankhinder dient conform het Besluit landbouw te worden voldaan 
aan vaste afstanden. Gezien de ligging van de inrichting ten opzichte van het plangebied 
is duidelijk dat aan deze afstand blijvend wordt voldaan. Derhalve is deze inrichting niet 
betrokken in de berekening op het plangebied. 
 
Op grond van het Besluit heeft de inrichtinghouder voldoende uitbreidingsmogelijkheden 
waarmee in het kader van deze geurverordening rekening moet worden houden. Het 
bedrijf heeft ruimschoots de mogelijkheid om met meer dan 100% uit te breiden. 
 


10. Vilstersedijk 9 
Aan dit perceel zijn een tweetal inrichtingen gelegen (v/d Vegt en Troost-Janse). Voor het 
houden van vee is de vergunning op 27 februari 2001 ingetrokken. Momenteel wordt 
binnen de inrichting geen vee meer gehouden. In het kader van de geurbelasting op het 
plangebied behoeft deze inrichting niet te worden meegenomen. 
 


11. Vilstersedijk 13 
De inrichting valt onder het Besluit landbouw milieubeheer. Vanuit het Besluit landbouw 
worden vaste afstanden gehanteerd. De inrichting ligt op dusdanige afstand van het 
plangebied dat aan deze afstand blijvend kan worden voldaan. De inrichting is daarom 
niet meegenomen in de berekening. 
 


12. Vilstersedijk 10 (gemeente Ommen) 
Betreft een veehouderijbedrijf voor het huisvesten van varkens. Totaal produceert deze 
inrichting 41.241,6 odour units, 2304 x 17,9 vleesvarkens. Het bedrijf is meegenomen in 
de geurberekening. 
 


13. Vilstersedijk 17 
Betreft voormalig veehouderij. Geheel beschikt niet over een vergunning en dient niet te 
worden meegenomen in de beoordeling. 
 


14. Vilstersedijk 17 a 
Betreft een veehouderijbedrijf voor het huisvesten van varkens. Totaal produceert deze 
inrichting 28.261 odour units. Het bedrijf is meegenomen in de geurberekening. 
 


15. Binnenweg 2 
De inrichting viel onder het Besluit landbouw milieubeheer. Het agrarisch gebruik is echter 
vervallen. De milieumelding is van rechtswege vervallen. Derhalve is deze inrichting niet 
betrokken in de berekening op het plangebied. 
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16. Binnenweg 5 
Tijdens controle op 25 februari 2008 is gebleken dat binnen de inrichting geen vee is 
gehuisvest. Volgens informatie van de gemeente betreft het een woonboerderij. 
 


17. Binnenweg 6 
Binnen de inrichting wordt geen vee meer gehouden. Vergunningen zijn ingetrokken. Er is 
geen aanleiding deze inrichting in de beoordeling mee te nemen. 
 


18. Dijkweg 3 
Binnen de inrichting worden 80 melk- en kalfkoeien en 70 stuks jongvee tot 2jr. 
gehuisvest. De inrichting valt onder het Besluit landbouw milieubeheer. Voor het 
voorkomen van stankhinder dient conform het Besluit landbouw te worden voldaan aan 
vaste afstanden. Gezien de ligging van de inrichting ten opzichte van het plangebied is 
duidelijk dat aan deze afstand blijvend wordt voldaan. Derhalve is deze inrichting niet 
betrokken in de berekening op het plangebied. 
 
Op grond van het Besluit heeft de inrichtinghouder voldoende uitbreidingsmogelijkheden 
waarmee in het kader van deze geurverordening rekening moet worden houden. Het 
bedrijf heeft ruimschoots de mogelijkheid om met meer dan 100% uit te breiden. 
 


19. Dijkweg 4 
Binnen de inrichting worden 12 paarden > 3 jr., 24 paarden < 3 jr. en 4 pony’s > 3 jr. 
gehuisvest. De inrichting beschikt over een vergunning maar valt van rechtswege onder 
het Besluit landbouw milieubeheer. Voor het voorkomen van stankhinder dient conform 
het Besluit landbouw te worden voldaan aan vaste afstanden. Gezien de ligging van de 
inrichting ten opzichte van. het plangebied is duidelijk dat aan deze afstand blijvend wordt 
voldaan. Derhalve is deze inrichting niet betrokken in de berekening op het plangebied. 
 
Op grond van het Besluit heeft de inrichtinghouder voldoende uitbreidingsmogelijkheden 
waarmee in het kader van deze geurverordening rekening moet worden houden. 
 


20. Dijkweg 5 
Binnen de inrichting worden 239 melk en kalfkoeien en 197 stuks jongvee < 2 jr. 
gehuisvest. Voor deze diercategorieën zijn in de Wgv geen geuremissienormen opgesteld 
en dient te worden voldaan aan de vaste afstandsnormen. De afstand tussen het 
plangebied en de inrichting is voldoende groot, zodat blijvend aan de afstandnorm wordt 
voldaan. De inrichting is wat betreft geurbelasting niet van invloed om het plangebied en 
is daarom niet meegenomen in de berekening. 
 


21. Dijkweg 6 
Binnen de inrichting wordt geen vee gehouden. Vergunningen zijn ingetrokken. Er is geen 
aanleiding deze inrichting in de beoordeling mee te nemen. 
 


22. Brandweg 4 
Het betreft een voormalig veehouderij. Geheel beschikt niet over een vergunning en dient 
niet te worden meegenomen in de beoordeling. 
 


23. Brandweg 13 
Binnen deze inrichting worden 1160 vleesvarkens, 25 vleesstieren, 43 zoogkoeien, 35 
stuks vrouwelijk jongvee en 10 geiten gehuisvest. 
Totaal produceert deze inrichting: 
1160 x 23,0 (vleesvarkens) + 25 x 35,6 (vleesstieren) + 10 x 18,8 (geiten) = 27.758 odour 
units, dezen zijn meegenomen in de geurberekening. 
 
Voor het huisvesten van rundvee dient aan vaste afstanden te worden voldaan. Realisatie 
van het plangebied is niet op deze vaste afstanden van invloed en behoeft niet te worden 
meegenomen in de berekening. 
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24. Brandweg 8b 
Binnen deze inrichting worden 21 volwassen paarden > 3 jaar en 46 paarden in opfok < 3 
jaar gehuisvest.  
 
Voor het huisvesten van paarden dient aan vaste afstanden te worden voldaan. Realisatie 
van het plangebied is niet op deze vaste afstanden van invloed en behoeft niet te worden 
meegenomen in de berekening. 
 


25. Brandweg 15 
Betreft een veehouderijbedrijf voor het huisvesten van varkens (287), rundvee, vrouwelijk 
jongvee (55) en paarden(20). Totaal produceert deze inrichting: 
287 x 23,0 =6.601 odour units, dezen zijn meegenomen in de geurberekening. 
 
Voor het huisvesten van rundvee en paarden dient aan vaste afstanden te worden 
voldaan. Realisatie van het plangebied is niet op deze vaste afstanden van invloed en 
behoeft niet te worden meegenomen in de berekening. 
 


26. Weerdhuisweg 15 
Binnen de inrichting worden 80 melk- en kalfkoeien en 50 stuks jongvee tot 2 jr. 
gehuisvest. De inrichting valt onder het Besluit landbouw milieubeheer. Voor het 
voorkomen van stankhinder dient conform het Besluit landbouw te worden voldaan aan 
vaste afstanden. Gezien de ligging van de inrichting ten opzichte van het plangebied is 
duidelijk dat aan deze afstand blijvend wordt voldaan. Derhalve is deze inrichting niet 
betrokken in de berekening op het plangebied. 
 
Op grond van het Besluit heeft de inrichtinghouder voldoende uitbreidingsmogelijkheden 
waarmee in het kader van deze geurverordening rekening moet worden houden. Het 
bedrijf heeft ruimschoots de mogelijkheid om met meer dan 100% uit te breiden. 
 


27. Weerdhuisweg 31 
Betreft een veehouderijbedrijf voor het huisvesten van 100 vleesvarkens. Volgens de 
informatie van de gemeente is het bedrijf niet meer aanwezig, maar is nog wel een 
vergunning vigerend. Gebleken is dat de stallen inmiddels zijn gesloopt. De vergunning 
zal worden ingetrokken. Het bedrijf hoeft niet te worden meegenomen in de beoordeling. 
 


28. Weerdhuisweg 35 
Binnen de inrichting worden 21 melk- en kalfkoeien, 3 stuks jongvee tot 2 jr, 11 
vleesstieren tot 6 maanden en 7 vleesstieren van 6 – 24 maanden gehuisvest. De 
inrichting valt onder het Besluit landbouw milieubeheer. Veebestand was tijdens laatste 
controle behoorlijk kleiner. Voor het voorkomen van stankhinder dient conform het Besluit 
landbouw te worden voldaan aan vaste afstanden. Gezien de ligging van de inrichting ten 
opzichte van het plangebied is duidelijk dat aan deze afstand blijvend wordt voldaan. 
Derhalve is deze inrichting niet betrokken in de berekening op het plangebied. 
 
Op grond van het Besluit heeft de inrichtinghouder voldoende uitbreidingsmogelijkheden 
waarmee in het kader van deze geurverordening rekening moet worden houden. Het 
bedrijf heeft ruimschoots de mogelijkheid om met meer dan 100% uit te breiden. 
 


29. Dwarsweg 6 
Betreft een inrichting waar enkel nog op hobbymatige wijze vee wordt gehouden. Na 
overleg met gemeente is besloten de inrichting niet mee te nemen. 
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30. Dwarsweg 9 
Binnen de inrichting worden 470 fokzeugen, 24 kraamzeugen, 71 guste en dragende 
zeugen, 34 vleesvarkens en 45 stuks melk- en kalfkoeien gehuisvest. Totaal produceert 
deze inrichting: 
470 x 7,8 + 24 x 27,9 + 71 x 18,7 + 34 x 23 = 6.445,3 odour units, dezen zijn 
meegenomen in de geurberekening. 
 
Voor het huisvesten van rundvee dient aan vaste afstanden te worden voldaan. Realisatie 
van het plangebied is niet op deze vaste afstanden van invloed en behoeft niet te worden 
meegenomen in de berekening. 
 


31. Dwarsweg 11 
Binnen deze inrichting worden 40 schapen inclusief lammeren, 138 vleesvarkens, 5 
zoogkoeien en 5 stuks jongvee tot 2 jr. gehuisvest. Totaal produceert deze inrichting: 
40 x 7,8 + 138 x 23,0 = 3.486,0 odour units, dezen zijn meegenomen in de 
geurberekening. 
 
Voor het huisvesten van rundvee dient aan vaste afstanden te worden voldaan. Realisatie 
van het plangebied is niet op deze vaste afstanden van invloed en behoeft niet te worden 
meegenomen in de berekening. 
 


32. Buurtweg 3 
Betreft voormalig veehouderij. De inrichting beschikt niet over een vergunning voor het 
houden van dieren en wordt daarom niet meegenomen in de beoordeling. 
 


33. Stenkhaarsweg 7 
Binnen de inrichting worden 4320 gespeende biggen, 60 opfokzeugen, 964 guste en 
dragende zeugen, 236 kraamzeugen en 2 dekberen gehuisvest. Totaal produceert deze 
inrichting: 
4320 x 5,4 + 60 x 17,9 + 964 x 18,7 + 236 x 27,9 + 2 x 18,7 = 49.050,6 odour units, dezen 
zijn meegenomen in de geurberekening. 


 
34. Stenkhaarsweg 10 


Binnen de inrichting worden 21 melk- en kalfkoeien en 13 stuks jongvee tot 2jr. 
gehuisvest. De inrichting valt onder het Besluit landbouw milieubeheer. Voor het 
voorkomen van stankhinder dient conform het Besluit landbouw te worden voldaan aan 
vaste afstanden. Gezien de ligging van de inrichting ten opzichte van het plangebied is 
duidelijk dat aan deze afstand blijvend wordt voldaan. Derhalve is deze inrichting niet 
betrokken in de berekening op het plangebied. 
 
Op grond van het Besluit heeft de inrichtinghouder voldoende uitbreidingsmogelijkheden 
waarmee in het kader van deze geurverordening rekening moet worden houden. Het 
bedrijf heeft ruimschoots de mogelijkheid om met meer dan 100% uit te breiden. 
 


35. Parallelweg 18 
Betreft geen veehouderij (meer). De inrichting beschikt niet over een vergunning voor het 
houden van dieren en wordt daarom niet meegenomen in de beoordeling. 
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36. Posthoornweg 11 
Binnen de inrichting worden 2356 (2066 + 290) fokzeugen, 160 kraamzeugen, 488 ( 188 
+ 300) guste en dragende zeugen, 90 vleesvarkens en 2 dekberen gehuisvest. De 
inrichting is gelegen in een verwevingsgebied, zie inhoud onderzoeksrapport. Totaal 
produceert deze inrichting: 
2066 x 5,4 + 290 x 7,8 + 160 x 19,5 + 188 x 18,7 + 300 x 13,1 + 90 x 17,9 + 2 x 5,6 =  
25.606,2 odour units, deze zijn meegenomen in de geurberekening. 
 


37. Migaweg 2 
Binnen de inrichting worden 398 melk en kalfkoeien en 306 stuk jongvee < 2 jr. 
gehuisvest. Voor deze diercategorieën zijn in de Wgv geen geuremissienormen opgesteld 
en dient te worden voldaan aan de vaste afstandsnormen. De afstand tussen het 
plangebied en de inrichting is voldoende groot, zodat aan de afstandnorm wordt voldaan. 
De inrichting is wat betreft geurbelasting niet van invloed om het plangebied en is daarom 
niet meegenomen in de berekening. 


 
38. Vilstersestraat 28 


Binnen de inrichting worden 298 melk- en kalfkoeien, 300 stuks jongvee < 2 jr. en 2 
paarden gehuisvest. Voor deze diercategorieën zijn in de Wgv geen geuremissienormen 
opgesteld en dient te worden voldaan aan de vaste afstandnormen. De afstand tussen 
het plangebied en de inrichting is voldoende groot, zodat aan de afstandnorm wordt 
voldaan. De inrichting is wat betreft geurbelasting niet van invloed op het plangebied en is 
daarom niet meegenomen in de berekening. 







BIJLAGE 2 
 
 


BEDRIJVEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE GEURCONCENTRATIE
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Bijlage II Bedrijven die van invloed zijn op de geurconcentratie 
 
 


1. Landweg 2 
Betreft een veehouderijbedrijf voor het huisvesten van varkens. Totaal produceert deze 
inrichting 40.220,5 odour units. Het bedrijf is meegenomen in de geurberekening. 


 
2. Vilstersedijk 10 (gemeente Ommen) 


Betreft een veehouderijbedrijf voor het huisvesten van varkens. Totaal produceert deze 
inrichting 41.241,6 odour units, 2304 x 17,9 vleesvarkens. Het bedrijf is meegenomen in 
de geurberekening. 


 
3. Vilstersedijk 17 a 


Betreft een veehouderijbedrijf voor het huisvesten van varkens. Totaal produceert deze 
inrichting 28.261 odour units. Het bedrijf is meegenomen in de geurberekening. 


 
4. Brandweg 13 


Binnen deze inrichting worden 1160 vleesvarkens, 25 vleesstieren, 43 zoogkoeien, 35 
stuks vrouwelijk jongvee en 10 geiten gehuisvest. 
Totaal produceert deze inrichting: 
1160 x 23,0 (vleesvarkens) + 25 x 35,6 (vleesstieren) + 10 x 18,8 (geiten) = 27.758 odour 
units, dezen zijn meegenomen in de geurberekening. 
 
Voor het huisvesten van rundvee dient aan vaste afstanden te worden voldaan. Realisatie 
van het plangebied is niet op deze vaste afstanden van invloed en behoeft niet te worden 
meegenomen in de berekening. 


 
5. Brandweg 15 


Betreft een veehouderijbedrijf voor het huisvesten van varkens (287), rundvee, vrouwelijk 
jongvee (55) en paarden(20). Totaal produceert deze inrichting: 
287 x 23,0 =6.601 odour units, dezen zijn meegenomen in de geurberekening. 
 
Voor het huisvesten van rundvee en paarden dient aan vaste afstanden te worden 
voldaan. Realisatie van het plangebied is niet op deze vaste afstanden van invloed en 
behoeft niet te worden meegenomen in de berekening. 


 
6. Dwarsweg 9 


Binnen de inrichting worden 470 fokzeugen, 24 kraamzeugen, 71 guste en dragende 
zeugen, 34 vleesvarkens en 45 stuks melk- en kalfkoeien gehuisvest. Totaal produceert 
deze inrichting: 
470 x 7,8 + 24 x 27,9 + 71 x 18,7 + 34 x 23 = 6.445,3 odour units, dezen zijn 
meegenomen in de geurberekening. 
 
Voor het huisvesten van rundvee dient aan vaste afstanden te worden voldaan. Realisatie 
van het plangebied is niet op deze vaste afstanden van invloed en behoeft niet te worden 
meegenomen in de berekening. 


 
7. Dwarsweg 11 


Binnen deze inrichting worden 40 schapen inclusief lammeren, 138 vleesvarkens, 5 
zoogkoeien en 5 stuks jongvee tot 2 jr. gehuisvest. Totaal produceert deze inrichting: 
40 x 7,8 + 138 x 23,0 = 3.486,0 odour units, dezen zijn meegenomen in de 
geurberekening. 
 
Voor het huisvesten van rundvee dient aan vaste afstanden te worden voldaan. Realisatie 
van het plangebied is niet op deze vaste afstanden van invloed en behoeft niet te worden 
meegenomen in de berekening. 
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8. Buurtweg 1a 
Binnen deze inrichting worden 210 vleesvarkens, 13 zoogkoeien en 12 stuks jongvee tot 
2 jr. gehuisvest. Totaal produceert deze inrichting: 
210 x 23,0 =  4.830,0 odour units, dezen zijn meegenomen in de geurberekening. 
 
Voor het huisvesten van rundvee dient aan vaste afstanden te worden voldaan. Realisatie 
van het plangebied is niet op deze vaste afstanden van invloed en behoeft niet te worden 
meegenomen in de berekening. 


 
9. Strenkhaarsweg 7 


Binnen de inrichting worden 4320 gespeende biggen, 60 opfokzeugen, 964 guste en 
dragende zeugen, 236 kraamzeugen en 2 dekberen gehuisvest. Totaal produceert deze 
inrichting: 
4320 x 5,4 + 60 x 17,9 + 964 x 18,7 + 236 x 27,9 + 2 x 18,7 = 49.050,6 odour units, dezen 
zijn meegenomen in de geurberekening. 


 
10. Posthoornweg 11 


Binnen de inrichting worden 2356 (2066 + 290) fokzeugen, 160 kraamzeugen, 488 ( 188 
+ 300) guste en dragende zeugen, 90 vleesvarkens en 2 dekberen gehuisvest. De 
inrichting is gelegen in een verwevingsgebied, zie inhoud onderzoeksrapport. Totaal 
produceert deze inrichting: 
2066 x 5,4 + 290 x 7,8 + 160 x 19,5 + 188 x 18,7 + 300 x 13,1 + 90 x 17,9 + 2 x 5,6 =  
25.606,2 odour units, deze zijn meegenomen in de geurberekening. 
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INGEVOERDE DATA V-STACKS GEBIED 
 
 







Bijlage V Ingevoerde data V-stacks gebied  
 
 
Bronbestand emissie veehouderijen, vergund. 
IDNR X Y ST-


hoogte 
GemGebH ST-


bindiam 
ST-
uittree 


E-vergund E-MaxVerg Adres 


1001 219489 496561 6.08 4.28 0.68 4.2 40221 40220.5 Hulsman, landweg 2 


1002 220031 497496 5.66 4.43 0.63 4.0 41242 41242 Ommen, Vilstersedijk 10 


1003 219881 497662 5.5 3.825 0.85 3.175 28261 28261.0 Mts Jansen Hunnenman, 
Vilstersedijk 17a 


1004 219316 497451 3.15 2.55 0.5 0.4 27758 27758.0 Koekoek, Brandweg 13 


1005 219730 497401 3.05 3.55 0.5 4.0 6601 6601.0 Ogink, Brandweg 15 


1006 218347 495522 5 4 0.5 4.0 6445 6445 Noordman, Dwarsweg 9 


1007 218310 495468 5 4 0.5 4.0 3486 3486.0 Kogelman, Dwarsweg 11 


1008 218502 495151 5 4 0.5 4.0 4830 4830.0 Reimink-Umans, Buurtweg 
1A 


1009 219064 494930 5 4 0.5 4.0 49051 49050.6 Marsman, Stenkhaarsweg 7 


1010 219280 494794 5 4 0.5 4.0 25606 25606 Schrijver, Posthoornweg 11 


 
 
Bestand geurgevoelige objecten, huidige situatie 
ID X Y NORM 


OU 
Postcode V K Type Zone punt 


1001 219212 496446 2 nvt K b. woning bebouwd 1 


1002 219405 496437 2 nvt K b. woning bebouwd 2 


1003 219531 496437 2 nvt K b. woning bebouwd 3 


1004 219532 496317 2 nvt K b. woning bebouwd 4 


1005 219672 496304 2 nvt K b. woning bebouwd 5 


1006 219671 496277 2 nvt K b. woning bebouwd 6 


1007 219608 496260 2 nvt K b. woning bebouwd 6A 


1008 219543 496280 2 nvt K b. woning bebouwd 7 


1009 219407 496177 2 nvt K b. woning bebouwd 7A 


1010 219407 496063 2 nvt K b. woning bebouwd 7B 


1011 219407 495949 2 nvt K b. woning bebouwd 8 


1012 219296 495978 2 nvt K b. woning bebouwd 8A 


1013 219296 496024 2 nvt K b. woning bebouwd 9 


1014 219212 496040 2 nvt K b. woning bebouwd 10 


1015 219211 496139 2 nvt K b. woning bebouwd 10A 


1016 219212 496261 2 nvt K b. woning bebouwd 11 


1017 219211 496344 2 nvt K b. woning bebouwd 11A 


1018 219340 496400 2 nvt K b. woning bebouwd 12 


1019 219404 496330 2 nvt K b.woning bebouwd 13 


1020 219211 496347 2 nvt K woning bebouwd 14 


 
 







 
Bronbestand emissie veehouderijen, toekomst. 
IDNR X Y ST-


hoogte 
GemGebH ST-


bindiam 
ST-
uittree 


E-vergund E-MaxVerg Adres 


1001 219489 496561 6.08 4.28 0.68 4.2 40221 40221 Hulsman, landweg 2 


1002 220031 497496 5.66 4.43 0.63 4.0 41242 82483 Ommen, Vilstersedijk 10 


1003 219881 497662 5.5 3.825 0.85 3.175 28261 56522 Mts Jansen Hunnenman, 
Vilstersedijk 17a 


1004 219316 497451 5 4 0.5 4.0 27758 43684 Koekoek, Brandweg 13 


1005 219730 497401 5 4 0.5 4.0 6601 10275 Ogink, Brandweg 15 


1006 218347 495522 5 4 0.5 4.0 6445 12891 Noordman, Dwarsweg 9 


1007 218310 495468 5 4 0.5 4.0 3486 6972 Kogelman, Dwarsweg 11 


1008 218502 495151 5 4 0.5 4.0 4830 9660 Reimink-Umans, Buurtweg 
1A 


1009 219064 494930 5 4 0.5 4.0 49051 98101 Marsman, Stenkhaarsweg 7 


1010 219280 494794 5 4 0.5 4.0 25606 51212 Schrijver, Posthoornweg 11 


 
 
Bestand geurgevoelige objecten, toekomstige situatie 
ID X Y NORM 


OU 
Postcode V K Type Zone punt 


1001 219212 496446 8 0 K woning bebouwd 1 


1002 219405 496437 8 0 K woning bebouwd 2 


1003 219531 496437 8 0 K woning bebouwd 3 


1004 219532 496317 8 0 K woning bebouwd 4 


1005 219672 496304 8 0 K woning bebouwd 5 


1006 219671 496277 8 0 K woning bebouwd 6 


1007 219608 496260 8 0 K woning bebouwd 6A 


1008 219543 496280 8 0 K woning bebouwd 7 


1009 219407 496177 8 0 K woning bebouwd 7A 


1010 219407 496063 8 0 K woning bebouwd 7B 


1011 219407 495949 8 0 K woning bebouwd 8 


1012 219296 495978 8 0 K woning bebouwd 8A 


1013 219296 496024 8 0 K woning bebouwd 9 


1014 219212 496040 8 0 K woning bebouwd 10 


1015 219211 496139 8 0 K woning bebouwd 10A 


1016 219212 496261 8 0 K woning bebouwd 11 


1017 219211 496344 8 0 K woning bebouwd 11A 


1018 219340 496400 8 0 K woning bebouwd 12 


1019 219404 496330 8 0 K woning bebouwd 13 


1020 219211 496347 8 0 K woning bebouwd 14 
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Bijlage VI Geurverordening Lemelerveld (concept) 
 
 
Geurverordening uitbreidingsgebied Lemelerveld (concept) 
 
De raad van de gemeente Dalfsen 
 
- gelezen het collegevoorstel d.d. …………; 
- gezien de onderzoeksresultaten die zijn opgenomen in het rapport “onderzoek 


geurbelasting Lemelerveld” opgesteld door Foppen Milieu-advies, rapportnummer 1077-
0801 


- gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet geurhinder en veehouderij; 
 
besluit vast te stellen de volgende Geurverordening: Uitbreidingsgebied Lemelerveld. 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
 
a. Veehouderij: 
inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie 
behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren; 
 
b. Wet: 
de Wet geurhinder en veehouderij; 
 
c. Bebouwde kom: 
gebied dat een zodanige bebouwings- en mensdichtheid heeft dat het voor de toepassing van de Wet 
geurhinder en veehouderij moet worden aangemerkt als bebouwde kom; 
 
d. Kaart: 
de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, met aanduidingen voor de 
geldende bebouwde komgrenzen en de grenzen van het uitbreidingsgebied waarvoor met toepassing 
van artikel 6, eerste lid, van de Wet geurhinder en veehouderij, een afwijkende norm voor de 
geurbelasting is vastgesteld; 
 
e. Geurbelasting: 
de waarde ter plaatse van de gevel van het geurgevoelig object, uitgedrukt in Europese odour units 
per tijdseenheid, berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks gebied versie 1.1; 
 
f. Geurgevoelig object (ggo): 
zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij; 
 
g. Odour units (ouE/m3; P98): 
geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten 
volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische 
olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-
percentiel geurconcentratie. Dit betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende 
geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden. 
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Artikel 2 Geurbelasting in het uitbreidingsgebied 
Voor geurgevoelige objecten, gelegen in het gedeelte van de bebouwde kom van Lemelerveld die op 
de kaart zijn aangeduid als zone waar de geurbelasting maximaal 8,0 odour units per kubieke meter 
lucht bedraagt  wordt met  toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Wet, een waarde 
aangehouden van ten hoogste 8,0 odour units per kubieke meter lucht. 
 
Artikel 3 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 4 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Geurverordening Lemelerveld. 
 
 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dalfsen, 
 
de griffier, de voorzitter, 
 





