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Nummer:    374-9  
 
Portefeuillehouder:           T. van Eijk  
Onderwerp:                  Vaststellen Verordening geurhinder en veehouderij 
                                                            Waterland 2021 
 
 
De raad van de gemeente Waterland, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2021; 
 
Gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij; 
 
 
B E S L U I T : 
vast te stellen de navolgende Verordening geurhinder en veehouderij Waterland 2021: 
 
Artikel 1. Begripsomschrijving  
De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de 
Wet geurhinder en veehouderij (verder ook aangeduid met ‘Wgv’) en de bijbehorende uitvoeringsregeling 
(Regeling geurhinder en veehouderij).  
 
Artikel 2. Wettelijke grondslag  
Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is rekening 
gehouden met de voorwaarden uit artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij.  
 
Artikel 3. Andere waarde voor afstanden 
Het gebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is aangegeven op de ‘Kaart behorende 
bij Verordening geurhinder en veehouderij Waterland 2021’. Die kaart is als bijlage bij deze verordening 
opgenomen.  
 
In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig 
object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) is als waarde van toepassing 50 meter.  
 
Artikel 4. Motivering  
Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar het rapport ‘Geurgebiedsvisie 
Marken, gemeente Waterland’, met het kenmerk 20201647.v01 d.d. 15 februari 2021. Dat rapport is als bijlage 
bij deze verordening opgenomen.  
 
Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel  
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. De verordening 
kan worden aangehaald als ‘Verordening geurhinder en veehouderij Waterland 2021. 
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Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, gehouden op  
 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
Th.G.L. Greep    drs. M.C. van der Weele 
griffier     voorzitter 
 


