Praktijkkring
wethouders
geslaagd

LOCATIE: Barneveld, 12 oktober 2007
WIE: zes wethouders uit de Provincies Overijssel en Gelderland
WAT: elkaar feedback geven en adviseren bij lastige onderwerpen
DIT KEER: geurwetgeving

Op deze bijeenkomst van de praktijkkring Wethouders OverijsselGelderland ging het over geurwetgeving. Na andere vrijdagmiddagen over onderwerpen als natuurontwikkeling of landgoederen,
wilde gastheer De Kruijf, wethouder Milieu en Ruimte in
Barneveld, graag eens met zijn collega’s van gedachten wisselen
over de gevolgen van de nieuwe stankwetgeving voor zijn gemeente. Die nieuwe geurwet brengt namelijk nogal wat veranderingen
met zich mee, vooral door de overstap van geurcirkels naar geurcontouren (zie kader). In Barneveld, een gemeente met veel menging van wonen en bedrijvigheid in het buitengebied, is dat een
fors probleem. Zo kunnen gehuchten, waar de mensen voorheen
geur heel normaal vonden, ineens zorgen dat bedrijven op slot
gaan. Anderzijds kan de geurhinder voor recreatieterreinen volgens de nieuwe wet zwaarder uitvallen.
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PRAKTIJKKRINGEN

GEURWETGEVING

In een praktijkkring – soms ook wel
Community of Practice (CoP) genoemd organiseren deelnemers zich rondom een
thema of onderwerp. Ze werken toe naar
een bepaald doel, waarna de praktijkkring
weer ontbonden wordt.

Per 1 januari 2007 heeft de overheid in het stankbeleid een switch gemaakt van ‘geurcirkels’
naar ‘geurcontouren’. De geurcirkel was een
vrij theoretische benadering van de eventuele
geurhinder die een agrarisch bedrijf veroorzaakt. Er wordt letterlijk een cirkel getrokken
rondom een bron (bedrijf). Op basis hiervan
werden vergunningen verstrekt, bestemmingsplannen gemaakt etcetera. Bij de nieuwe
benadering, de geurcontour, worden vele
factoren meegenomen zoals aantal dieren,
windrichting, soort ondergrond, soort ventilatoren en andere zaken. De uitkomst van de
berekening geeft een overlastcontour aan
rondom een bedrijf.

Het initiatief voor de praktijkkring
Wethouders Overijssel-Gelderland lag bij het
Netwerk Platteland. Het Netwerk Platteland
heeft met praktijkkringen van 2005 tot 2007
ervaring opgedaan met een aantal
voorlopers in gebiedsverantwoordelijkheid.
Sinds de start in het voorjaar van 2007 zijn
in diverse regio’s praktijkkringen in het
leven geroepen.
De praktijkkringen zijn een zeer geschikt
instrument voor het uitwisselen van
informatie en kennis. In de praktijkkring
Wethouders worden verschillende thema’s
en onderwerpen besproken zonder dat er
meteen een gezamenlijk project wordt
afgerond. Voor de deelnemers vormt de
praktijkkring dus een klankbord en een
leerplaats voor het ontwikkelen van
bestuurlijke praktijkkennis. Daarin hebben
de wethouders zelf het voortouw, maar
kunnen ook anderen worden betrokken,
zoals samenwerkingspartners in gebieden,
ambtenaren of de politiek.

De nieuwe benadering houdt rekening met
veel variabelen en is veel realistischer dan de
cirkelbenadering. De berekening is een stuk
ingewikkelder en daardoor moeilijker uit te
leggen aan buitenstaanders. In de praktijk kan
echter beter rekening worden gehouden met
stankoverlast.
In de praktijk zorgen bedrijven nu voor meer
overlast benedenwinds en minder overlast
bovenwinds. Wanneer er benedenwinds
woningen of andere bestemmingen gepland
zijn die geurhinder kunnen ondervinden,
ontstaat er door de nieuwe wetgeving een
probleem. Omgekeerd betekent het dat sommige bedrijven kunnen uitbreiden omdat
woningen bovenwinds liggen. In dit spanningsveld probeert de gemeente Barneveld haar
beleid te voeren. Een uitdaging die niet gemakkelijk is.

<

Landbouw in de Gelderse Vallei
< De Kruijf, wethouder Milieu en
Ruimte in Barneveld

Bijkomend probleem voor Barneveld
is dat de geurwetgeving zo nieuw is
dat er nog weinig jurisprudentie over
bestaat. Er zitten veel termen in de
wet die niet eenduidig zijn gedefinieerd, en die dus aanleiding kunnen
geven tot discussie of zelfs rechtszaken. Wat is bijvoorbeeld een ‘geurgevoelig object’ en wanneer spreek je
van ‘bebouwde kom’? Is dat bij 40
huizen en een winkel, of zeg je dat
ook al van een gehucht van 5 woningen? Door daarmee te spelen, kun je
je beleidsruimte vergroten. Maar hoe
ver moet je als gemeente voorop
lopen? Dat is een vraag die De Kruijf
aan zijn collega-wethouders stelde
tijdens de praktijkkring.

Nu, een half jaar na de bijeenkomst,
concludeert De Kruijf dat het een nuttige bijeenkomst is geweest. “Zo’n praktijkkring is een goed klankbord. Hierdoor komen vooraf vaak valkuilen aan
het licht die ik anders mogelijk over het
hoofd had gezien.”
Tijdens de praktijkkring kwamen de
wethouders na een uitvoerige discussie
tot de conclusie dat de gemeente Barneveld in forse problemen zou komen als
ze niets doet. De collega’s raadden De
Kruif aan niet meteen ‘alles op de schop
te nemen’, maar zich te concentreren op
specifieke gevallen waar de nieuwe wetgeving de balans verstoort. Hij moet
niet alle speelknoppen die de wet biedt
meteen willen hanteren en vooral zor-

gen dat het geurbeleid consistent is
met ander beleid, zoals de reconstructie en het bestemmingsplan.
De adviezen van zijn collega’s neemt
De Kruijf zeker ter harte. “Ik ben
gesterkt in mijn opvattingen, maar
tegelijkertijd ben ik me ervan bewust
dat ik keuzes zal moeten maken waar
niet iedereen blij van zal worden.”
Echt een radicale omslag heeft de bijeenkomst dus niet teweeggebracht,
maar dat hoeft ook niet. “Ik neem
iedere keer weer een stukje extra
bagage mee van zo’n bijeenkomst, van
al die kennis die verschillende mensen
hebben over verschillende onderwerpen. Ik wil dan ook graag verdergaan
met de praktijkkring.”
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