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De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ……….., nummer …….
gezien de uitwerking en onderbouwing in de geurbeleidsvisie;
overwegende dat:
- De Wet Geurhinder en Veehouderij in artikel 6 de mogelijkheid geeft om afwijkende geurnormen
vast te stellen via een gemeentelijke verordening;
- De ontwerp geurverordening vanaf 2 juli 2014, gedurende vier weken, ter inzage heeft gelegen
en daarnaast is verzonden aan buurgemeenten en LTO;
- Er tijdens de ter inzage legging geen zienswijzen zijn ingediend;
gelet op artikel 6 Wet Geurhinder en Veehouderij;
b e s l u i t:
vast te stellen “Geurverordening gemeente Dalfsen”

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) Geurgevoelig object (ggo):
zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;
Artikel 2 Veehouderijen zonder geuremissiefactoren
In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand van een
bestaande veehouderij tot een geurgevoelig object in de gemeente Dalfsen:
A. Binnen bebouwde kom: 50 meter;
B. Buiten bebouwde kom: 25 meter.
Artikel 3 Slotbepalingen
1. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Geurverordening gemeente Dalfsen’.
2. Deze verordening treedt daags na publicatie in werking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn (openbare) vergadering van 22 september
2014
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