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1 8 Reg.nr. 

1341388 

Vaststellen 

Bestemmingsplan 

Volgerweg 14 

Op blz. 19 4.7 Bedrijfszonering wordt omschreven: “Aan 

de Volgerweg 15 is een agrarisch bedrijf gevestigd waar 

schapen en geiten worden gehouden, gecombineerd met 

het houden van melkvee.”                                                

In het kader van leesbaarheid van de stukken, én in de 

wetenschap dat het hier een volwaardige 

melkveehouderij betreft met 90 stuks melkvee. Is het niet 

relevanter dit zo ook te benoemen? 

 

Dat kan, maar hoeft niet. De activiteit betreft het houden 

van melkvee, schapen en geiten.  

Het aantal is belangrijk om te bepalen of de inrichting 

vergunningplichtig of meldingsplichtig is voor de Wet 

milieubeheer.  

 

2 8 Dito. Bent u het met BPP eens dat tot behoud van een 

duurzame landbouw met ontwikkelingspotentie er zo min 

mogelijk functiewijzigingen, als bv nu wonen, 

aan de orde moeten komen die toekomstige 

ontwikkelingen als schaalvergroting (aantal 

diereenheden) met mogelijk aanpassing geurcirkel in de 

toekomst tot 100 mtr. Waardoor toekomstbestendigheid 

en courantheid in het geding kunnen komen?                                                                                

En dat de status Plattelandswoning, welke nog niet bij 

wet toepasbaar is, hier de oplossing zou kunnen/ moeten 

zijn? 

 

Politieke vraag 

3 8 Dito. Na raadplegen Bestemmingsplankaart Buitengebied 2012 

kaart 1 Zuidwest. Is het college ervan op de hoogte dat 

de gemeten afstand van de voorgevel te bestemmen 

object op Volgerweg 14 een afstand betreft van 42 mtr. 

tot de 1e Bestemmingsgrens agrarisch bouwvlak op 

Volgerweg 13/ 15.  

Het college constateert dat de kortste afstand van de 

woning te Volgerweg 14 tot de grens van het agrarisch 

bouwvlak van nr. 13/15 44 meter bedraagt. Deze afstand 

is enkel aan de orde ter plaatse van de bedrijfswoning te 

nr. 13. 

Vanuit milieuwet- en regelgeving wordt in de Wet 
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geurhinder en veehouderij 50 meter als richtafstand 

gehanteerd. Deze afstand wordt echter gemeten tussen 

gevel van het gevoelig object en het dichtstbijzijnde 

emissiepunt. In de bestaande situatie is deze afstand 

meer dan 50 meter. Ook voor toekomstige 

ontwikkelingen binnen (het nog onbebouwde deel van) 

het agrarisch bouwvlak op nr. 13/15 zal deze afstand van 

50 meter gehaald worden. 

 

Daarnaast moet gezegd worden dat het agrarisch bedrijf 

te nr. 13/15 zich dient te houden aan de voorschriften 

van het Activiteitenbesluit. Diezelfde regels waren ook al 

van toepassing voor nr. 13/15, ingeval van de 

aanwezigheid van een agrarische bedrijfswoning op nr. 

14 (zoals nog in de huidige planologische situatie). 

Daarvoor maakt de bestemmingswijziging geen verschil. 

 

4 8 Dito Kan het college aangeven hoe zich dit verhoud tot de 

minimale 50 mtr. grens volgens het Bestemmingsplan LG 

2012 ? 

 

Zie antwoord vorige vraag  

5 7 blz 2 Zijn DVO’s in de organisatie van Odijmond goed te 

bewaken qua uurbesteding / kostentoerekening voor niet 

basistakenpakket met nog meer deelnemers? 

 

De bewaking van de uurbesteding en de 

kostentoerekening zal in de praktijk niet wijzigen. De 

ODIJmond voert nl de taken al uit voor de nieuwe 

deelnemers in de GR en brengt de kosten daarvan 

uiteraard ook in rekening. Er geldt een uurtarief. De 

uurbesteding werd dus al bijgehouden 

Enige dat wijzigt is de grondslag op basis waarvan de 

basistaken worden uitgevoerd (wordt op basis van GR, 

was op basis van een contract).  

Er zijn straks weliswaar meer deelnemers in de GR, 

maar het aantal gemeenten waarvoor de ODIJmond 
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werkt, neemt niet toe en het takenpakket evenmin. 

 

6 7 blz 2 Is de voordeelsleutelmethode voor de bijdrage uitvoering 

basistakenpakket een transparant middel? Wie is 

betrokken bij deze methode? 

 

Ja, dit is een transparant middel. Het eigen vermogen 

van de GR is vastgelegd in de begroting voor 2017 van 

de dienst. Conform de GR worden periodiek op basis 

van werkelijk afgenomen uren het aantal uur dat iedere 

(zittende) deelnemer binnen de GR afneemt en de 

verdeelsleutel, die daarop is gebaseerd, geactualiseerd. 

Het AB stelt deze vast. Door het eigen vermogen te 

delen door het totaal aantal uur dat door de zittende 

gemeenten binnen de GR wordt afgenomen, wordt een 

inkoopbedrag bepaald per afgenomen uur. 

In de gewijzigde GR is vervolgens vastgelegd voor 

hoeveel uur iedere nieuwe deelnemer toetreedt tot de 

GR. 

 

 


