
gemeente

clruntpn
No. B18.002705

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het college van 6 november 2018, no. B18.002704; 

gezien het advies van de raadscommissie van 6 december 2018;

gelet op het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 en artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening; 

overwegende dat:
ten behoeve van het realiseren van de uitbreiding van een ligboxenstal en de aanleg van 
tv/ee sleufsilo's op het perceel aan de Spieringweg 2 te Dronten het bestemmingsplan 
‘Dronten - Spieringweg 2 (D4012)’ is opgesteld;

- het ontwerpbestemmingsplan ‘Dronten - Spieringweg 2 (D4012)’ van 9 augustus tot en 
met 19 september 2018 (zes weken) voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

- er gedurende deze periode één zienswijze is ingediend;
- er is beslist over de zienswijze overeenkomstig hetgeen is opgenomen in de 'Reactienota 

zienswijze bestemmingsplan Dronten - Spieringweg 2 (D4012)';
- dat er geen exploitatieplan nodig is;

BESLUIT:

I. De zienswijze, zoals samengevat en beantwoord in de 'Reactienota zienswijze 
bestemmingsplan Dronten - Spieringweg 2 (D4012)', ongegrond te verklaren;

II. Het bestemmingsplan Dronten - Spieringweg 2 (D4012) (plan ID: 
NL.IMR0.0303.D4012-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) ongewijzigd vast te stellen;

III. Geen exploitatieplan voor het onder II genoemde bestemmingsplan vast te stellen.

Dronten, 20 december 2018.

D. Kattenberg 
griffier

De raadyoornoemd,
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1. INLEIDING 
 
De ontwerpbestemmingsplan “Dronten – Spieringweg 2 (D4012)” heeft van 
9 augustus tot en met 19 september 2018 ter inzage gelegen. Tijdens de 
periode van terinzagelegging was een ieder in de gelegenheid een 
zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. Er is één 
zienswijze ingediend. 
 
De zienswijze is binnen de termijn ingekomen (14 augustus 2018) en is 
ontvankelijk. De zienswijze is beoordeeld, waarbij is nagegaan óf en hoe 
het plan bijgesteld moet worden. Deze reactienota is het eindresultaat. 
 
In het volgende hoofdstuk is een samenvatting van de zienswijze gegeven, 
gevolgd door het gemeentelijke standpunt. 
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2. BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN 
 
2.1 Inhoud zienswijze 
 
Reclamant maakt bezwaar tegen de uitbreiding van het agrarische bedrijf 
en stelt dat hij als bewoner op circa 250 meter afstand met grote regelmaat 
last heeft van stankoverlast. Hierover is al tweemaal tevergeefs bij de 
gemeente geklaagd en bij de provinciale milieudienst.  
Het is volgens reclamant onbegrijpelijk dat het huidige bedrijf op een 
dergelijk korte afstand van de bebouwde kom enkele jaren geleden 
vergunning heeft gekregen. Met grote overlast wordt door de bewoners van 
zuid- en zuidoostelijk Dronten stankoverlast ervaren. Uitbreiding van de 
veestapels is in het kader van de huidige grote milieuproblematiek in 
Nederland en globaal een issue dat op grote weerstand stuit, aldus 
reclamant. Reclamant vraagt zich af waarom een gemeente als Dronten 
met een hoog ambitieniveau op het gebied van milieu hier geen gehoor aan 
kan geven. 
 

Reactie gemeente: 
De woning van reclamanten ligt aan de zuidoostelijke rand van Dronten 
waar de woonwijk wordt begrensd door een groene parkachtige 
inrichting die als buffer fungeert tussen de woonwijk en het 
buitengebied. Het bestaande bouwperceel van het bedrijf aan de 
Spieringweg 2 ligt op meer dan 435 meter van de woning van 
reclamant. Een deel van de beoogde uitbreiding van het bouwperceel 
ligt weliswaar enigszins in de richting van de woonwijk, maar de afstand 
is nog altijd ruim 410 meter tot de woning van reclamanten. 
 
Zoals in paragraaf 4.1 van de toelichting van het bestemmingsplan al is 
aangegeven, gaat het om een uitbreiding van een melkrundveehouderij. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet een afstand in 
acht worden genomen van minimaal 100 meter tussen de 
huisvestingssystemen waar het melkrundvee en het jongvee wordt 
gehouden en de dichtstbij gelegen woningen. Hieraan wordt ruim 
voldaan.  
 
De gemeente is zich ervan bewust dat een veehouderij geurhinder kan 
veroorzaken op woningen en andere geurgevoelige objecten in de 
directe omgeving van de veehouderij. De Wet geurhinder en 
veehouderij vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor geur. 
Deze wet geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object. Voor dieren waarvoor een 
geuremissiefactor is opgenomen in de Regeling geurhinder en 
veehouderij wordt de geurbelasting berekend en getoetst met het 
verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Op de locatie worden geen 
dieren gehouden waarvoor een geuremissiefactor is opgenomen. Voor 
dierverblijven met dieren waarvoor geen geuremissiefactor is 
opgenomen gelden minimale afstanden. 
In art. 5 van de Wet geurhinder en veehouderij is bepaald dat moet 
worden voldaan aan een minimale afstand van de dichtstbijzijnde gevel 
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van een buitenzijde van een dierenverblijf tot aan de buitenzijde van 
een geurgevoelig object van 25 meter. Tevens is bepaald dat de mest- 
en kuilvoeropslagen moeten voldoen aan de minimale afstand tot een 
dichtstbijzijnde geurgevoelig object van 50 meter.  
In artikel 4 van de Wet geurhinder en veehouderij is verder bepaald dat 
een afstand van minimaal 100 meter moet worden aangehouden tussen 
veehouderijbedrijven en geurgevoelige objecten als het gaat om 
situaties waarbij de woningen van derden binnen de bebouwde kom 
liggen. Dat is hier het geval. 
 
Gelet op het vorenstaande wordt ruimschoot voldaan aan zowel de 
planologische normafstanden als de wettelijk voorgeschreven 
geurafstanden en voldoet de uitbreiding van het bedrijf aan een goede 
ruimtelijke ordening. 
Voorgesteld wordt de zienswijze ongegrond te verklaren. 
 
 



 

 

 
  



 

 

BIJLAGE: BRIEF MET ZIENSWIJZEN 
  



 

 

 


