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HOOFDSTUK 1  INLEIDING  

De gemeente Lopik is bezig met een bestemmingsplanwijziging voor het plan-
gebied De Uitweg.  
 
Ons bureau is door mevrouw M. van Schaik van de gemeente Lopik verzocht in-
zichtelijk te maken waar de geurcontouren van de meest bepalende omliggen-
de veehouderijen liggen. Aan de hand van deze geurcontouren en de bereken-
de geurbelasting op de beoogde woningen in het plangebied zijn de volgende 
belangenafwegingen gemaakt: 

• Is ter plaatse een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd? (belang 
geurgevoelig object); 

• Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen 
veehouderij en derden). 

 
 

 

Figuur 1___________________  

Luchtfoto van het plangebied 

De Uitweg te Lopik 

Bron: ArcGIS Explorer 
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HOOFDSTUK 2 INFORMATIE EN TOETSINGSKADER   

2.1  INFORMATIEBRONNEN 

Bij het opstellen van dit advies is gebruik gemaakt van gegevens verstrekt door 
de gemeente Lopik. 

 

2.2  TOETSINGSKADER 

Voor de geurbeoordeling van agrarische bedrijven in het kader van de Wet 
geurhinder en veehouderij geldt een specifiek toetsingsregime. Dit toetsings-
regime dient andersom ook te worden toegepast bij de RO-beoordeling van 
mogelijke nieuwe projectlocaties volgens het principe van de omgekeerde 
werking. 
 
Wettelijk kader 
Vanaf 1 januari 2007 vormt de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) het toet-
singskader als het gaat om geurhinder afkomstig van dierenverblijven van vee-
houderijen. De geuremissie is afhankelijk van het aantal en soort dieren dat 
binnen de inrichting aanwezig is. In de aan de Wgv gekoppelde Regeling geur-
hinder en veehouderij (Rgv) is per diercategorie een geuremissiefactor vastge-
steld, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid per dier 
(ouE/s/dier). De totale geuremissie van een veehouderij is de som van alle 
geuremissies van de verschillende diercategorieën die binnen de inrichting 
aanwezig zijn. Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vast-
gesteld, gelden minimaal aan te houden afstanden. Daarnaast zijn minimale 
afstanden opgenomen vanaf een veehouderij tot een geurgevoelig object be-
horende bij een (voormalige) veehouderij en vanaf de buitenzijde van een die-
renverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object. 
 
De gemeente Lopik is gelegen in een niet-concentratiegebied, zoals geregeld in 
de Meststoffenwet. Dit betekent dat de geurnormen voor de geurgevoelige ob-
jecten in de bebouwde kom en het buitengebied, ingevolge artikel 3, lid 1b 
van de Wgv respectievelijk 2,0 en 8,0 odour units per kubieke meter lucht 
(ouE/m

3) bedragen. 
 
Gemeentelijke verordening 
In de Wgv is in artikel 6.1 opgenomen dat gemeenten in een concentratiege-
bied bij gemeentelijke verordening binnen een bandbreedte van 0,1 tot 14,0 
ouE/m

3 lucht binnen de bebouwde kom en 3,0 tot 35,0 ouE/m
3 lucht buiten de 

bebouwde kom kunnen afwijken van de wettelijke standaardnorm. Ter voorbe-
reiding van een dergelijke verordening kunnen gemeenten een aanhoudingsbe-
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sluit nemen om vergunningaanvragen aan te houden tot de verordening in wer-
king treedt. Dit tot maximaal een jaar na het in werking treden van het aan-
houdingsbesluit. 
 
In de gemeentelijke geurgebiedsvisie is ter plaatse van geurgevoelige objecten 
die gelegen zijn in het plangebied De Uitweg een geurnorm van 2,0 dan wel 4,0 
ouE/m

3 opgenomen.  
 

 
 
 
Beoordeling ruimtelijke ordeningsplannen 
In de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij, Aanvulling: Paragraaf 
3.4, Beoordeling ruimtelijke ordeningsplannen staat het volgende beschreven: 
De Wgv schrijft voor op welke wijze een bevoegd gezag de geurhinder vanwege 
dierenverblijven moet beoordelen indien een veehouderij een milieuvergun-
ning aanvraagt. Indirect heeft de Wgv ook consequenties voor de totstandko-
ming van geurgevoelige objecten en dus voor de ruimtelijke ordening, dit 
wordt wel de ‘omgekeerde werking’ genoemd. De reden hiervoor is duidelijk: 
een geurnorm is bedoeld om mensen te beschermen tegen overmatige geur-
hinder, omgekeerd moet een bevoegd gezag dan ook niet toestaan dat mensen 
zichzelf blootstellen aan die overmatige hinder. 
 
De ruimtelijke plannen waarvoor de omgekeerde werking moet worden beoor-
deeld, zijn met name bestemmingsplannen waarin locaties voor woningbouw, 
zoals een woonwijk of een ruimte-voor-ruimte-woning, of recreatie en toeris-
me worden vastgelegd. In gevallen dat een bouwplan niet past binnen het be-
stemmingsplan, bijvoorbeeld bij vergroting van een bouwblok of bij wonings-
plitsing, kan vrijstelling van het bestemmingsplan worden gevraagd. Bij be-
sluitvorming over deze vrijstelling moet opnieuw de milieutoets op de omge-
keerde werking worden uitgevoerd, er wordt immers opnieuw bestemd. Als het 
bouwblok al bestemd is, behoeft het bestemmingsplan geen aanpassing en is 
ook geen toets op de omgekeerde werking nodig of mogelijk1. 

                                                           

1
 Wanneer een locatie eenmaal bestemd is voor woningbouw en hiervoor een aanvraag om een bouwvergunning binnenkomt, 
dan is de milieutoets op de omgekeerde werking niet meer nodig en ook niet mogelijk, deze heeft immers plaatsgevonden 

Figuur 2__________________  

Gemeentelijke normstelling 
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Bij besluitvorming omtrent (wijziging van) een bestemmingsplan moet worden 
bepaald of sprake is van een goede ruimtelijke ordening en of het plan niet in 
strijd is met het recht. Ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming moet 
worden nagegaan of een partij onevenredig in haar belangen wordt geschaad; 
de rechtspositie van de betrokkenen moet worden gehandhaafd. Dat is tevens 
van belang voor eventuele planschade. Er zijn in ieder geval twee relevante 
partijen: de veehouderij en de toekomstige bewoner of andere ondernemer 
(bijvoorbeeld recreatie en toerisme). De veehouderij heeft twee belangen: 
voortzetting van de bestaande bedrijfsactiviteiten en indien hij concrete uit-
breidingsplannen heeft (bijvoorbeeld een reeds vergunde uitbreiding), deze 
ook te realiseren. De toekomstige bewoner heeft belang bij een goed woon- en 
leefklimaat. 
 
Voor wat betreft geurhinder van veehouderijen betekent dit dat de volgende 
aspecten in ogenschouw moeten worden genomen: 

• Is ter plaatse een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd? (belang 
geurgevoelig object); 

• Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen 
veehouderij en derden). 

 
Volgens bestaande jurisprudentie (Oss: ABRvS 200705538/2, d.d. 4-10-2007 en 
Oisterwijk: ABRvS 200700646/1, d.d. 22-08-2007) geldt dat bouwen binnen 
stankcirkels niet toelaatbaar is. Bij de oude geurregelgeving moesten geplande 
geurgevoelige objecten daarom de minimumafstanden tot veehouderijen in 
acht houden. Als deze lijn wordt doorgetrokken naar de Wgv, is het niet toe-
laatbaar om geurgevoelige objecten te bouwen binnen de geurcontouren van 
de geldende norm. 
 
Als binnen de contour van de norm al geurgevoelige objecten liggen, wordt de 
veehouderij niet in alle gevallen in zijn belangen geschaad door nieuwbouw 
binnen de contour. Als de veehouderij niet in zijn belangen wordt geschaad en 
tevens een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd, is 
het toelaatbaar om binnen de contour van de geldende norm geurgevoelige ob-
jecten te bouwen (Laarbeek: ABRvS 200900801/1, d.d. 7-10-2009 en Weert: 
ABRvS 200908940/1, d.d. 28-07-2010). 

 

2.3  GEGEVENS VAN DE BEREKENDE AGRARISCHE BEDRIJVEN 

Om inzichtelijk te maken hoe de geurcontouren zijn gelegen, is informatie be-
nodigd van de relevante omliggende bedrijven, in dit geval de intensieve vee-
houderij aan de Lopikerweg Oost 109a - 111a te Lopik. Door de gemeente Lopik 
zijn van dit bedrijf gegevens uit de vigerende milieuvergunning d.d. 18 augus-
tus 2009 aangeleverd, deze zijn weergegeven in bijlage 1.  
 
Hierbij wordt opgemerkt dat in eerdere versies van V-Stacks werd geadviseerd 
aan te sluiten bij de minimale invoerwaarde in Stacks, en een uittreesnelheid 
van 1 m/s te hanteren waar de Gebruikershandleiding V-Stacks vergunning 0,4 
m/s voorschrijft. Het oude model gaf een ongewenste afronding van een uit-
treesnelheid van 0,4 m/s, dit had een onlogisch effect op de berekende geur-
belasting. In de huidige versie van V-Stacks (2010) is deze "bug" verholpen en 
kan weer met 0,4 m/s worden gerekend. Om een zo realistisch mogelijke 
geurbelasting te berekenen is voor de stallen waar een uittreesnelheid van 1 
m/s in de vergunning is opgenomen een uittreesnelheid van 0,4 m/s in de be-
rekeningen meegenomen. 
 

                                                                                                                                                                                     
bij het aanwijzen van de bestemming. De bouwvergunning moet verleend worden indien die in overeenstemming is met het 
geldende bestemmingsplan. 
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In navolgende tabel 1 zijn deze gegevens kort weergegeven. 
 
BronID X-

coord. 
Y-
coord. 

EP 
Hoogte 

Gem. 
gebouw-
hoogte 

EP 
Diam. 

EP 
Uittr. 
snelh. 

E-
Aanvraag 

Kraamzeugenstal 5 129411 444056 3,7 3,7 0,5 4,0 223,2 

G/dr. zeugenstal 5 129404 444062 1,5 1,5 0,5 0,4 430,1 

Vleesvarkensstal 8 129371 444140 1,5 1,5 0,5 0,4 6.569,4 

 
Voor de x- en y-coördinaten van de emissiepunten dient in de berekeningen 
van de voorgrondbelasting voor de omgekeerde werking in eerste instantie uit 
te worden gegaan van (het) bepalende punt(en) op de rand van het bouwblok.  

Tabel 1__________________   

Gegevens vigerende milieu-

vergunning veehouderij Lopi-

kerweg Oost 109a – 111a te 

Lopik 
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HOOFDSTUK 3 BEREKENINGSSYSTEMATIEK   

Voor de berekeningen in dit rapport is gebruik gemaakt van het rekenmodel V-
Stacks gebied, versie 2010.1 van 2 april 2010. Dit rekenmodel berekent de 
geurbelasting op geurgevoelige objecten, welke enkel voor de intensieve vee-
houderij wordt uitgedrukt in aantallen Europese odourunits per volume-
eenheid lucht (ouE/m

3). Voor de extensieve veehouderij gelden vaste afstan-
den. 
 
Bij de berekeningen is conform bijlage 3 van de Gebruikershandleiding V-
Stacks vergunning, Versie 2010.1 voor de klimatologische omstandigheden ge-
bruik gemaakt van de gegevens van het meteo-station Schiphol. 
 
Voor de veehouderij aan de Lopikerweg Oost 109a - 111a te Lopik is, op basis 
van de door de gemeente Lopik aangeleverde gegevens, met het versprei-
dingsmodel V-Stacks gebied vanuit het meest bepalende punt van het bouw-
blok (worst case) een berekening gemaakt van de voorgrondbelasting op de 
beoogde woningen in het plangebied De Uitweg te Lopik. De gebruikte invoer-
gegevens en resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Naast de berekende geurbelasting op het geurgevoelige object, zijnde de be-
oogde woningen in het plangebied De Uitweg te Lopik, zijn de output bestan-
den van V-Stacks gebied gebruikt om de geurcontouren in beeld te brengen. 
Vervolgens zijn alle berekende gridpunten in een GIS-omgeving geïnterpoleerd 
naar een grid met cellen van 4x4 meter. Op basis van dit grid zijn vervolgens 
door een GIS-toepassing de geurcontouren verkregen, welke zijn weergegeven 
in bijlage 3 en 4. 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN EN BEOORDELING  

4.1  GEURHINDER EN WOON- EN LEEFKLIMAAT 

In de gemeentelijke geurgebiedsvisie is in tabel 13 aangegeven dat, voor bepa-
ling van wat voor de achtergrondbelasting een aanvaardbaar woon- en leefkli-
maat is, de in onderstaande tabel opgenomen milieukwaliteitscriteria gebruikt 
zijn. Voor het afweegbaar geurniveau en de slechte geursituatie is de cumula-
tieve geur (achtergrondbelasting), aan de hand van de tabellen A en B uit bij-
lage 6 van de Handreiking bij Wgv, vertaald naar enkelvoudige geur (voor-
grondbelasting). 
 
 bebouwde kom 

enkelvoudige geur cumulatieve geur 

ouE/m
3
 % ouE/m

3
 % 

Acceptabel geurniveau 2,0 11 4 0-11 

Afweegbaar geurniveau 3,0 15 7 11-15 

Slechte geursituatie 8,0 29 18 15-EH 

 Buitengebied 

enkelvoudige geur cumulatieve geur 

ouE/m
3
 % ouE/m

3
 % 

Acceptabel geurniveau 8,0 29 18 0-29 

Afweegbaar geurniveau 15,0 40 32 29-EH 

Slechte geursituatie > 15,0 > 40 >32 EH 

 
Als vuistregel hierbij geldt dat de voorgrondbelasting bepalend is voor de geur-
hinder indien die tenminste de helft bedraagt van de achtergrondbelasting. 
 

Tabel 2__________________   

Milieukwaliteitscriteria ge-

meentelijke geurgebiedsvisie 
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4.2  GEURHINDER EN VOORGRONDBELASTING 

In de gemeentelijke geurgebiedsvisie is ter plaatse van geurgevoelige objecten 
die gelegen zijn in het plangebied De Uitweg een geurnorm van 2,0 dan wel 4,0 
ouE/m

3 opgenomen.  
 
Om te bepalen wat de maatgevende voorgrondbelasting op het plangebied De 
Uitweg te Lopik is, is met het verspreidingsmodel V-Stacks gebied vanuit het 
meest bepalende punt van het bouwblok (x: 129422 , y: 444016) berekend wat 
de voorgrondbelasting van het vergunde veebestand vanuit de veehouderij aan 
de Lopikerweg Oost 109a - 111a te Lopik is (worst case). 
De resultaten hiervan zijn weergegeven in onderstaande tabel 3. Voor de 
daadwerkelijke outputbestanden wordt verwezen naar bijlage 2. Daarnaast 
zijn de geurcontouren in beeld gebracht in bijlage 3. 
 
 

 Emissiepunt  V-Stacks gebied (ouE/m
3) 

Toetspunt X-coörd. Y-coörd. norm rand bouwblok emissiepunten 

Lopikerweg Oost 110 129430 443983 2,0 60,708 4,536 

Lopikerweg Oost 112 129453 444031 2,0 36,466 5,104 

Batuwseweg 5 129418 443955 2,0 16,995 3,587 

Lopikerweg Oost 111b 129425 444077 8,0 18,875 10,499 

De Uitweg woning 1 129458 444001 4,0 35,213 3,992 

De Uitweg woning 2 129463 444006 4,0 30,341 3,790 

De Uitweg woning 3 129477 443972 2,0 12,681 2,773 

 
 
In een worst case situatie wordt op geen enkele berekende woning aan de 
vastgestelde normen uit de gemeentelijke geurgebiedsvisie voldaan. Er is ech-
ter sprake van een reeds overbelaste situatie op de reeds bestaande woningen 
aan de Lopikerweg Oost 110, 112 en 111b en de Batuwseweg 5. 
 
Volgens de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij, Aanvulling: Para-
graaf 3.4 Beoordeling ruimtelijke ordeningsplannen kan in een overbelaste si-
tuatie worden uitgegaan van de vergunde emissiepunten, in die windrichting 
waarin de geurgevoelige objecten binnen de contour liggen. Derhalve is om te 
bepalen wat de feitelijke voorgrondbelasting op het plangebied De Uitweg te 
Lopik is, is met het verspreidingsmodel V-Stacks gebied vanuit de emissiepun-
ten van de veehouderij aan de Lopikerweg Oost 109a - 111a te Lopik een bere-
kening gemaakt. 
 
In de feitelijke situatie wordt op woning “3” en daaraan grenzende 3 woningen 
in het plangebied De Uitweg niet aan de vastgestelde norm uit de gemeentelij-
ke geurgebiedsvisie voldaan. 
 
Het berekende resultaat is eveneens weergegeven in tabel 2. Voor het daad-
werkelijke outputbestand wordt verwezen naar bijlage 2. Daarnaast zijn de 

geurcontouren in beeld gebracht in bijlage 4.  
 

4.3  BELANGENAFWEGING 

De in de omgeving van de beoogde woningen in het plangebied De Uitweg te 
Lopik gelegen veehouderijen hebben twee belangen: voortzetting van de be-

Tabel 3__________________   

Voorgrondbelasting vanuit 

meest bepalende punt op de 

rand van het bouwblok en 

vanuit emissiepunten  
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staande bedrijfsactiviteiten en indien er concrete uitbreidingsplannen zijn 
(bijvoorbeeld een reeds vergunde uitbreiding), deze ook te kunnen realiseren. 
 
Op basis van de in §4.1 berekende feitelijke voorgrondbelasting op de beoogde 
woningen in het plangebied De Uitweg te Lopik wordt op woning “3” en daar-
aan grenzende 3 woningen in het plangebied De Uitweg niet aan de vastgestel-
de norm uit de gemeentelijke geurgebiedsvisie voldaan. 
 
Toch wordt de veehouderij aan de Lopikerweg Oost 109a - 111a te Lopik niet 
verder in zijn belangen geschaad aangezien er reeds in de bestaande situatie 
sprake is van een overbelaste situatie op de reeds bestaande geurgevoelige ob-
jecten aan de Lopikerweg Oost 110 en 112 en Batuwseweg 5 en de voorgrond-
belasting op de nieuw te realiseren woningen niet hoger is dan die op het be-
staande geurgevoelige object. 
 

4.4  GOED WOON- EN LEEFKLIMAAT 

Zoals reeds aangehaald in § 2.2 wordt een veehouderij niet in alle gevallen in 
zijn belangen geschaad door nieuwbouw binnen de contour, als binnen de con-
tour van de norm al geurgevoelige objecten liggen. Als de veehouderij niet in 
zijn belangen wordt geschaad (zie § 4.3) én tevens een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat kan worden gegarandeerd, is het toelaatbaar om binnen de con-
tour van de geldende norm geurgevoelige objecten te bouwen (Laarbeek: 
ABRvS 200900801/1, d.d. 7-10-2009 en Weert: ABRvS 200908940/1, d.d. 28-07-
2010). 
 
Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat op basis van het percentage 
geurgehinderden dient bepaald te worden of hiervoor de voorgrond- of achter-
grondbelasting maatgevend is. De achtergrondbelasting is in dit onderzoek niet 
exact berekend. Deze zal echter, aangezien er in de directe omgeving geen 
andere veehouderijen waar dieren worden gehouden van een diercategorie 
waarvoor bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld aanwe-
zig zijn, nooit meer bedragen dan twee keer de voorgrondbelasting. Derhalve 
is de voorgrondbelasting in dit geval maatgevend. 
 
Op basis van bovenstaande blijkt dat, volgens de milieukwaliteitscriteria ge-
meentelijke geurgebiedsvisie (tabel 2), voor woning “3” en daaraan grenzende 
3 woningen in het plangebied De Uitweg een “afweegbaar geurniveau” geldt. 
 
Het is in dergelijke gevallen aan de gemeenteraad om te besluiten dat ter 
plaatse een aanvaardbaar geurniveau kan worden gewaarborgd. Er zijn binnen 
het plangebied geen mogelijkheden om deze woningen elders te realiseren en 
door de ligging van zowel bestaande woningen als andere binnen het plange-
bied te realiseren woningen zal de geurhinder ter plaatse in de toekomst nooit 
kunnen toenemen. 
 

4.5  GEURHINDER EN VASTE AFSTAND 

Omdat binnen de veehouderij aan de Lopikerweg Oost 109a - 111a te Lopik ook 
dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële 
regeling een geuremissiefactor is vastgesteld geldt hiervoor, conform artikel 3 
lid 2 van de Wgv, een vaste afstand van 50 meter tot een geurgevoelig object. 
Conform artikel 4 lid 1 van de Regeling geurhinder en veehouderij dient deze 
afstand gemeten te worden vanaf de buitenzijde van het geurgevoelig object 
tot het dichtstbijzijnde emissiepunt. Aangezien de dichtst bij de beoogde wo-
ningen in plangebied De Uitweg gelegen stal waar dieren worden gehouden van 
een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor 
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is vastgesteld, voorzien is van natuurlijke ventilatie is met behulp van GIS de 
50 meter geurhindercontour vanaf de buitenzijde van deze stal bepaald en 
weergegeven op kaart in bijlage 5. 
 
Hierop is te zien dat alle beoogde woningen in plangebied De Uitweg buiten 
deze 50 meter contour liggen en dat de reeds bestaande woning aan de Lopi-
kerweg Oost 112 binnen deze contour ligt. Dit betekent dat de veehouderij aan 
de Lopikerweg Oost 109a - 111a, voor wat betreft geurhinder en vaste afstand 
conform artikel 3 lid 2 van de Wgv, door de beoogde woningen in plangebied 
De Uitweg niet in haar bedrijfsvoering wordt gehinderd. 
 

4.6  MINIMALE AFSTAND VANAF BUITENZIJDE DIERENVERBLIJF 

In artikel 5 van de Wgv zijn, overminderd artikel 3 lid 2 van de Wgv, minimale 
afstanden opgenomen vanaf de buitenzijde van een dierenverblijf tot de bui-
tenzijde van een geurgevoelig object. Voor een geugevoelig object binnen de 
bebouwde kom dient deze afstand tenminste 50 meter te bedragen (zie ook 
bijlage 5). De beoogde woningen in het plangebied De Uitweg te Lopik voldoen 
hieraan. 



 

 

Geuronderzoek bestemmingsplanwijziging De Uitweg te Lopik 14 

 

HOOFDSTUK 5  CONCLUSIE  

 
Aan de hand van de berekende geurcontouren en geurbelasting op de beoogde 
woningen in het plangebied De Uitweg te Lopik zijn de volgende belangenaf-
wegingen gemaakt: 

• Is ter plaatse een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd? (belang 
geurgevoelig object); 

• Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen 
veehouderij en derden). 

 
Uit de beoordeling kunnen de volgende deelconclusies worden getrokken: 

1. Op basis van de berekende voorgrondbelasting op de beoogde woningen 
in het plangebied De Uitweg te Lopik wordt de veehouderij aan de Lopi-
kerweg Oost 109a - 111a te Lopik niet verder in zijn belangen geschaad; 

2. Het leefklimaat als gevolg van de maatgevende voorgrondbelasting vol-
doet ter plaatse van woning “3” en daaraan grenzende 3 woningen in 
het plangebied De Uitweg aan de gemeentelijke norm van 15% geurge-
hinderden in de bebouwde kom, derhalve geldt ter plaatse een afweeg-
baar woon- en leefklimaat. Het is in dergelijke gevallen aan de gemeen-
teraad om te besluiten dat ter plaatse een aanvaardbaar geurniveau kan 
worden gewaarborgd. Er zijn binnen het plangebied geen mogelijkheden 
om deze woningen elders te realiseren en door de ligging van zowel be-
staande woningen als andere binnen het plangebied te realiseren wonin-
gen zal de geurhinder ter plaatse in de toekomst nooit kunnen toene-
men; 

3. De veehouderij aan de Lopikerweg Oost 109a - 111a wordt, voor wat be-
treft geurhinder en vaste afstand conform artikel 3 lid 2 van de Wgv, 
door de beoogde woningen in plangebied De Uitweg niet in haar be-
drijfsvoering gehinderd. Aan de vaste afstanden vanuit de beoogde wo-
ningen in plangebied De Uitweg te Lopik tot aan de meest dichtbij gele-
gen veehouderij en aan de gevel-gevel afstand wordt derhalve voldaan. 

 
Er kan worden geconcludeerd dat in de omgeving van de beoogde woningen in 
het plangebied De Uitweg te Lopik niemand onevenredig in zijn belangen ge-
schaad wordt en dat ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ge-
waarborgd kan worden. 
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Bijlage 1 

Vergunninggegevens via gemeente   

Lopik 







 

 

 

 

Bijlage 2 

Voorgrond berekeningen V-Stacks ge-

bied 



Gegenereerd op:  8-31-2011 met V-Stacks-Gebied Versie 2010.1 (c) KEMA Nederland B.V.  

Naam van de berekening: 2810go0111 rand bouwblok 

Gemaakt op: 8-31-2011   13:09:31 

Rekentijd :  0:10:12 

Naam van het gebied: 2810go0111 Plangebied Uitweg 

 

Berekende ruwheid: 0,17 m 

Meteo station: Schiphol 

Rekenuren: 20 % 

Bronbestand: N:\Overheid\Lopik\RO_Uitweg\Vstacks\input\rand_bouwblok.dat 

Receptorbestand: N:\Overheid\Lopik\RO_Uitweg\Vstacks\input\ggo_woningen.dat 

Resultaten weggeschreven in: N:\Overheid\Lopik\RO_Uitweg\Vstacks\output 

 

Rasterpunt linksonder x: 128922 m 

Rasterpunt linksonder y: 443516 m 

Gebied lengte  (x): 1000 m , Aantal gridpunten: 41  

Gebied breedte (y): 1000 m , Aantal gridpunten: 41  

 

 



Gegenereerd op:  8-31-2011 met V-Stacks-Gebied Versie 2010.1 (c) KEMA Nederland B.V.  

Naam van de berekening: 2810go0111 emissiepunten 

Gemaakt op: 8-31-2011   12:15:20 

Rekentijd :  0:10:07 

Naam van het gebied: 2810go0111 Plangebied Uitweg 

 

Berekende ruwheid: 0,17 m 

Meteo station: Schiphol 

Rekenuren: 20 % 

Bronbestand: N:\Overheid\Lopik\RO_Uitweg\Vstacks\input\emissiepunten.dat 

Receptorbestand: N:\Overheid\Lopik\RO_Uitweg\Vstacks\input\ggo_woningen.dat 

Resultaten weggeschreven in: N:\Overheid\Lopik\RO_Uitweg\Vstacks\output 

 

Rasterpunt linksonder x: 128922 m 

Rasterpunt linksonder y: 443516 m 

Gebied lengte  (x): 1000 m , Aantal gridpunten: 41  

Gebied breedte (y): 1000 m , Aantal gridpunten: 41  

 

 



 

 

 

 

Bijlage 3 

Geurcontouren voorgrondbelasting 

(worst case) 
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Bijlage 4 

Geurcontouren voorgrondbelasting 

(emissiepunten) 
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Bijlage 5 

Geurcontouren vaste afstand                   
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