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Waar gaat het over

• Even voorstellen

• Aanpak basisadvies omgevingsplan

• Samen aan de slag: geur veehouderij



Even voorstellen



Daniel Hake

• Beleidsadviseur ROM (ruimtelijke ordening en 

milieu)

– Advies over plannen en projecten 

gebiedsontwikkeling

– Afspraken met gemeenten en andere OD’s

– Implementatie Omgevingswet
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• Zes gemeenten, 1 provincie

• Breed takenpakket

• Groene Hart:

– Kaas

– Kassen

– Sierteelt

– Distributie

– Kleinstedelijk

Omgevingsdienst Midden-Holland



Breed takenpakket

• Vergunningverlening toezicht en handhaving milieuregels

• Bouw- en woningtoezicht

• Toezicht zwemwater Zuid-Holland

• Advisering en uitvoering van 

duurzaamheidsbeleid

• Advies over: 
– milieuaspecten ruimtelijke plannen

– bodem

– externe veiligheid

– geluid- en luchtkwaliteit

– archeologie

– ecologie

– milieueducatie
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Basistaken = 20% begroting



• Uitvoerende taken

• Faciliteren regionale 
afstemming Ow

– Overleg 
programmamanagers 
Ow

– Overleg projectleiders 
omgevingsplan

– Afstemmen beleid 
geluid, bodem, lucht, 
etc.

ODMH en Omgevingswet



Aanpak basisadvies 

omgevingsplan



Basisadvies omgevingsplan

• Aanleiding:
– Veel milieuregels naar het OP

– Expertise bij OD

• 2020: 
– Inventarisatie wat we in het OP geregeld willen hebben 

(regionaal beleid e.d.) 

– wens om voorbeeldregels te maken

– Pilot: te vroeg, te veel

• 2021:
– Staalkaarten VNG > systematiek al bedacht

– Vakgroepen weten nu meer

>> Herstart



Advies ODMH en omgevingsbeleid gemeenten

Omgevingsvisie

•1) Strategisch 
beleidsadvies ODMH (per 
gemeente)

Gebiedspaspoorten

Nota van uitgangspunten

Handboek omgevingsplan

•2) Basisadvies 
omgevingsplan 
(regionaal)

•3) Advies per gemeente

Omgevingsplan

•4) Advies planregels 
ODMH (per gemeente)



Aanpak

• Per onderwerp een format

– Ontwerpvragen VNG

• Vakgroep vult in, ROM begeleidt

– Zo nodig afstemmen met gemeenten, VR, GGD

• Batches per kwartaal

• Formats landen in een (groei)document met 

toelichting



Welke onderwerpen

Prioritering Bruidsschat Rest

Vóór inwerkingtreding in OP - Maatwerkregels Mba in aanvulling op 

Bal

• Peilbuis OBAS

• voorschriftengebiedenLPG

tankstations en propaantanks

Kan na inwerkingtreding -

gebiedsgericht

Bruidsschat vervangen door 

gebiedsgerichte regels - Q1 ‘22

• § 22.3.4 Geluid Mba

• § 22.3.5 Trillingen Mba

• § 22.3.6 Geur Mba

Aandachtsgebieden - Q1 ‘22

• EV (buis, weg, spoor, Mba)

• Geluid (weg, spoor, industrie) incl. 

hogere waarde beleid

• Luchtkwaliteit

Duurzame leefomgeving Q2 ‘22

• Natuur

• Klimaatadaptatie

• Energietransitie

Bodem en ondergrond - Q3 ‘22

• Archeologie

• Lokaal bodembeleid n.e.g.

Kan na inwerkingtreding - rest 

Bruidsschat

Rest bruidsschat in overeenstemming 

maken met Bkl

Start Q3 ‘22

Klaar uiterlijk Q4 ’29

-
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Ontwerpvragen VNG

1. Wat wil ik regelen in het omgevingsplan?

2. Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? 

3. Keuze

a) welke beleidskeuze maak je voor het 

omgevingsplan?

b) Hoe wil ik het regelen?
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Hulpmiddel: formulier met ontwerpvragen
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Samen aan de slag: 

geur veehouderij



Gesprek over beleidskeuze
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Geur veehouderij in het omgevingsplan

• Standaard waarden (instructieregel Bkl)
– Xx meter tot woning

– Yy odour units op gevel woning

• Lager beschermingsniveau tot grenswaarde
– Meer ruimte voor veehouders

– Sommige gemeente nu al obv geurverordening

• Zorgen over geur en gezondheid rond 
veehouderijen
– GGD advies: 5 x strenger dan standaardwaarden

– 25m of 250 meter: een groot verschil!



Stelling 1

• Gezondheid is belangrijk volgens de 

omgevingsvisie. Dus we moeten niet slechter 

dan de standaardwaarde toestaan.
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Ons antwoord op stelling 1

• Bij niet voldoen aan standaardwaarden is een 

goed woon- leefklimaat niet meer gewaarborgd.

• ODMH en GGD adviseren gemeenten met een 

geurverordening om de verkorte afstanden te 

heroverwegen, mede gezien de recente 

inzichten en onrust over fijnstof en zoönose.

– GGD adviseert 250 meter tot gevoelige gebouwen. 

Binnen die afstand terughoudend zijn met 

bouwplannen.
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Stelling 2

• Het aantal klachten in een gebied moet 

meetellen bij de keuze voor een geurnorm
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• Nu veel klachten over 
geur uit de gemeente 
Krimpenerwaard

• Wij adviseren om per 
gemeente 
klachtenpatroon 
zichtbaar te maken

• Dit meenemen bij 
heroverweging 
geurbeleid

• Hiermee sluit je de 
beleidscyclus
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Ons antwoord op stelling 2



Ons 

antwoord in 

format 

basisadvies 

(a)
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Ons 

antwoord in 

format 

basisadvies 

(b)
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Vragen en meer informatie

Zie posts op:

• VNG Fora (Netwerk Omgevingsplan)

• Kennisnet ODNL

En anders dhake@odmh.nl
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https://forum.vng.nl/do/note?id=3432417-6e6f7465
https://omgevingsdienstnl.mett.nl/kennisplatforms+nieuw/omgevingswet+landelijk/Forum+Omgevingswet/2142295.aspx
mailto:dhake@odmh.nl

