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Recent is geconstateerd dat op een tweetal locaties in de kern Waardhuizen de realisatie van een 

zelfstandig hoofdgebouw (woning) tot de mogelijkheden behoort in een als ‘geurgevoelig’ aan te 

merken gebied/zone, waardoor het aangrenzende agrarische bedrijf, gevestigd aan het adres 

Waardhuizen 8 te Waardhuizen, mogelijk in zijn belangen kan worden belemmert. In het huidige 

bestemmingsplan Uitwijk- Waardhuizen 2007, het  bestemmingsplan ‘Uitwijk-Waardhuizen 2007, 

wijziging Waardhuizen 2013’en het ontwerp van het bestemmingsplan WAAU-2017 is hier nu geen 

regeling voor opgenomen die dat voorkomt. Dat is in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

ongewenst en moet bij het vaststellen van het bestemmingsplan WAAU-2017 door middel van het 

stellen van aanvullende regels worden gerepareerd. Met het alsnog opnemen van de aanduiding 

‘milieuzone - geurzone’ in de begripsomschrijvingen van de regels, de legenda  en op de verbeelding 

 van het plan WAAU-2017 wordt voorkomen dat het agrarische bedrijf aan het adres Waardhuizen 8 

te Waardhuizen door de woningbouwontwikkeling op de locatie Schouten-Waardhuizen zou kunnen 

worden belemmert.  Tevens dient in de begripsomschrijvingen van het bestemmingsplan ‘WAAU-

2017 ‘de begripsomschrijving ‘geurgevoelig object’ te worden toegevoegd overeenkomstig de 

definitie, zoals die is opgenomen in de regels van het vastgestelde bestemmingsplan  ‘Uitwijk-

Waardhuizen 2007, wijziging Waardhuizen 2013 ‘ . Verder zal  aan de betreffende bestemming 

‘Wonen-1’ een lid moeten worden toegevoegd, luidende als volgt: een geurgevoelig object is niet 

toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘milieuzone-geurzone’.  Tot slot verdient het aanbeveling 

om in de begripsbepalingen, de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan WAAU-2017  de 

gevellijn op te nemen conform het bestemmingsplan ‘Uitwijk-Waardhuizen 2007, wijziging 

Waardhuizen 2013’. Deze gevellijn geeft aan waar de voorgevel van de (nieuw) binnen het plan 

Schouten-Waardhuizen te realiseren woning(en) moet komen. Uit ingewonnen extern juridisch 

advies is gebleken dat het opnemen van de vorenbedoelde aanvullingen bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan WAAU-2017 juridisch houdbaar is.  Gelet op het vorenstaande wordt voorgesteld 

om: 

1. De aanduiding ‘milieuzone-geurzone’ toe te voegen aan de verbeelding, de legenda en de 
begripsomschrijvingen van de regels van het bestemmingsplan ‘WAAU-2017’. Deze 
aanduiding moet worden toegevoegd op de twee locaties, zoals die met een *-aanduiding 
zijn aangegeven op de bijgevoegde uitsnede van het bestemmingsplan; 

2. De begripsomschrijving ‘geurgevoelig object’, zoals opgenomen in het vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Uitwijk-Waardhuizen 2007, wijziging Waardhuizen 2013’, toe te voegen 
aan de begripsomschrijvingen van het bestemmingsplan ‘WAAU-2017’; 

3. Aan de betreffende bestemming ‘Wonen-1 een apart sublid toevoegen, luidende als volgt: 
een geurgevoelig object is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding milieuzone-
geurzone’; 

4.    In de begripsbepalingen, de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan WAAU 2017 
de aanduiding ‘gevellijn’ op te nemen conform het vastgestelde  bestemmingsplan ‘Uitwijk-
Waardhuizen 2007, wijziging Waardhuizen 2013’.  

Wij stellen uw raad voor om hiertoe te besluiten. 




