STINKEN PAARDEN?
Liefhebbers van paarden houden van de geur van hun paard.
Paarden stinken niet. Toch denken klagende buren daar vaak
anders over. En dat geldt ook voor de overheid. Daarom
gelden er allerlei regels voor de huisvesting van paarden n
pony's om geuroverlast te voorkomen. Hoe zit dit precies
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van de woning en het dichtstbij gelegen emis-

een goed woon- en leefklimaat te worden vei-

in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit be-

siepunt in de stal. Emissiepunten zijn openingen

lig gesteld. Maar ook het belang van de paar-

sluit geldt niet voor het hobbymatig houden

waardoor geur kan ontsnappen. Dat kan een

denhouderij dient te worden geborgd. Nieuwe
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van paarden. Voor het oprichten, uitbreiden of

staldeur zijn of een raam, maar ook ventilatie-

woningen mogen niet te kort op de paarden-

wijzigen van een dierenverblijf (stal) moet een

openingen. Een rijhal is geen dierenverblijf. En

houderij komen. Dat zou immers beperkingen
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afstand van ten minste 50 meter worden aan-

dat geldt ook voor een buitenbak. Daarvoor gel-

voor het bedrijf kunnen opleveren. Ook uitbrei-
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gehouden tot 'geurgevoelige objecten (vaak

den de vaste afstanden dus niet. Maar als er in

dingsmogelijkheden voor de paardenhouderij

woningen). Die afstand geldt buiten de be-

de rijhal ook stalling wordt geboden, dan gelden

dienen te worden beschermd. Woningen die te
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bouwde kom. Binnen de bebouwde kom geldt

openingen in de rijhal weer wel als emissiepunt.

een afstand van ten minste 100 meter. Met be-

Kort samengevat: tussen bedrijfsmatige huis-

kunnen dat bedrijf anders volledig op slot zet-

bouwde kom wordt niet het blauwe bord uit de

vesting van paarden en woningen moet een

ten. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Wegenverkeerswetgeving bedoeld. De aard en
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het karakter van de omgeving is hiervoor door-
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DE OPSLAG VAN MEST
Overigens is niet alleen de geurhin-

Als op een bedrijf meer dan 100 paarden wor-
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den gehouden is een omgevingsvergunning

De regels om geurhinder rond stallen te voor-

leveren. De regels die gelden voor de

milieu nodig. Maar ook dan gelden (maar nu

komen zijn ook van belang bij de regeling van

opslag van vaste mest zijn besproken

op grond van de Wet geurhinder en veehou-
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Zeker als er vlak bij het bedrijf woningen staan,
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is het zaak om erop toe te zien dat voldoende
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andere minimumafstanden vaststellen. Het is

geurruimte blijft bestaan. Daarbij is het niet vol-

der vanwege stallen relevant. Ook de
opslag van mest kan geurhinder op-

Voor de gemeente bestaan er verschillende
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kunnen namelijk ook geurgevoelige objecten zijn

handvatten om dit op te lossen. De Vereniging

Gemeenten kunnen echter ook aansluiting zoe-

als die bestemd zijn en 'blijkens aard, indeling en

voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de
Handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' opge-

ken bij het Activiteitenbesluit en de Wet geur-

inrichting geschikt zijn voor menselijk verblijf en

hinder en veehouderij. Dan komen we weer op
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steld. Die handreiking geeft richtafstanden om

de afstanden van 50 en 100 meter. Om even-

den gebruikt. In dit geval werd een afstand van

de juiste afstand tussen woningen en bedrijven

tuele uitbreidingsmogelijkheden veilig te stellen

48 meter gemeten. Die kleine afwijking oordeelde

te bepalen. Van die afstanden kan gemotiveerd

warden deze afstanden dan gemeten tussen de

de Raad van State acceptabel Een afwijking van

worden afgeweken. Uitgangspunt is echter dat

grens van het bouwvlak voor de paardenhoude-

2 meter leverde in de ogen van de Raad van

een afstand van 50 meter tussen een woning

rij en de woning (met inachtneming van de mo-

State geen onaanvaardbare aantasting van het

en het bouwvlak voor het paardenbedrijf wordt

gelijkheid dat ook die woning wordt uitgebreid).

woon- en leefldimaat bij de buren op.

aangehouden. Op die manier wordt een aan-

Via www.ruimtelijkeplannen.n1 valt de bestem-

vaardbaar woon- en leefklimaat bij de woning

mingsplanregeling in te zien. Deze benadering

veilig gesteld en worden ook eventuele uitbrei-

is overigens veel preciezer en daarmee veiliger

Geurhinder vanwege paardenbedrijven wordt

dingsmogelijkheden voor het paardenbedrijf

dan de benadering via de Handreiking 'Bedrijven
en milieuzonering'.

dus geregeld door vaste afstanden aan te hou-

geborgd.
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den tussen dierenverblijven en woningen. Het
Activiteitenbesluit en de Wet geurhinder en vee-

Nuances zijn soms mogelijk. Een mooi voorbeeld

houderij stellen dan scherpe, maar ook duide-

daarvan is te vinden in de uitspraak van de Afde-

lijke grenzen. Er is meteen duidelijk of een stal
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ling bestuursrechtspraak van de Raad van State

wel of niet kan worden gebouwd. Bij de regeling
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van 22 februari 2017 met betrekking tot Ponyhof

van een paardenbedrijf in een bestemmingsplan

werkzaam bij Hekkelman Advocaten

Femke. Daar werd niet gemeten vanaf de rand

is waakzaamheid geboden. Niet de feitelijke si-

en Notarissen te Nijmegen bij de sectie

van het bouwvlak, maar vanaf feitelijk gereali-

tuatie is dan doorslaggevend. Als er nog ruimte

Overheid en Vastgoed, praktijkgroep

seerde bebouwing. De Raad van State vond dat

is om te bouwen, dan moet er op worden toe-

Agribusiness en landelijk gebied.

acceptabel omdat uitgesloten was dat op het

gezien dat bedrijven niet op slot worden gezet

Voor advies kunt u contact opnemen

bouwvlak nog dichter naar een woning toe kon

Het bestemmingsplan moet dan voldoende

via p.goumans@hekkelman.n1 of

worden gebouwd. Er bestond dus geen reële

geurruimte veilig stellen. Helaas wordt dat nogal

uitbreidingsmogelijkheid meer. Bij de woning

eens over het hoofd gezien. Wees daarom alert

werden ook bijgebouwen meegenomen. Dat

bij bestemmingsplanherzieningen.

www.hekkelman.nl.
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