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Geachte College,

Met verbazing hebben wij kennis genomen van het in procedure brengen van het aanpassen van
de geurverordening. U beschrijft dat dit in het kader van nieuw omgevingswet plaatsvindt.
Belangrijk punt bij de nieuwe wet is een goede participatie van burgers en ondernemers waaryoor
het besluit gevolgen heeft. We constateren dat de gemeente Meierijstad bij dit onderwerp op dat
punt ernstig tekort schiet. Er zijn in het verleden twee klankbordgroepen bij elkaar geweest, maar
daar is een concreet voorstel voor normen nooit besproken. Strengere normen kunnen grote
gevolgen hebben voor onze leden. Vooral de aanscherping naar 8 ou" in het verwevingsgebied doet
zeer. We vragen dan ook om voor het hele verwevingsgebied de norm van 12 oue te hanteren. Ook
tijdens de inspraakperiode hebben we verschillende keren gevraagd om overleg of toelichting. Daar
is geen respons op gekomen.

We missen de onderbouwing waarom bepaalde normen gekozen worden.
Gemeente doet het voorstel wel erg gemakkelijk af door te zeggen dat omliggende gemeenten ook
strengere normen gekozen hebben. Op basis van de beschikbare documenten kunnen wij niet
bepalen of de genoemde normen terecht gekozen zijn en ons inziens kan de gemeenteraad op
basis van deze summiere informatie ook geen goede keuze maken. Bij het kiezen van de normen
had de gemeente erbij stil moeten staan wat er de komende jaren gaat gebeuren. Wat is het
huidige de woon- en leefklimaat? Wat gaat er veranderen? Veel veehouderijbedrijven zijn gestopt
of gaan stoppen (autonoom, stoppersregeling ammoniak, saneringsregeling varkenshouderij).
Bedrijven die doorgaan zullen hun stallen voor2024 aan moeten passen. Watbetekenen de
strengere normen nu precies voor bedrijven en wat zijn de gevolgen voor omwonenden en nieuwe
functies in het buitengebied? We zijn ook erg bang dat allerlei nieuwe ontwikkelingen in het
buitengebied geen doorgang kunnen vinden.

Daarnaast hebben we nog een nog paar inhoudelijk opmerkingen, De relatie tussen gezondheid en
geur wordt nogal scherp gelegd. De relatie is hoogstens indirect en is alleen te leggen bij veel
overlast. Die is er volgens ons nauwelijks. Heeft de gemeente het aantal klachten in beeid over
geuroverlast van agrarische bedrijven? Hoeveel zijn het er dan? De tekst suggereert dat er een
groot agrarisch gebied is waar de norm van 12 ou" wordt gehanteerd. In werkelijkheid is dat maar
een klein gebied.

Ook hebben we ernstige twijfels over de kaart. Hoe is de gebiedsindeling tot stand gekomen?
Welke keuzes zijn gemaaK? Zo'n kaart heeft grote gevolgen voor índividuele bedrijven.

Gezien de grote veranderingen die op stapel staan, lijkt het ons verstandiger om het geurbeleid nu
niet aan te passen, maar te wachten tot het moment dat inzichtelijk is welke keuzes veehouders
gaan maken. Vanuit de omgevingswet is er geen enkele druk om nu al de geurnormen aan te
passen. Gemeente Meierijstad krijgt ruim de tijd om een nieuwe omgevingsverordening te maken.
We vragen daarom de gemeente de behandeling van het raadsvoorstel uit te stellen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur ZLTO-afdeling de Meierij
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