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zienswijze in te dienen, en alle rechtsmiddelen te gebruiken die mijn cliënten ter beschikking staan, 
terwijl dit mogelijk voorkomen had kunnen worden. 

Mijn cliënten verzoeken uitdrukkelijk om het conceptbestemmingsplan niet vast te stellen omdat de 
schade die zij hierdoor lijden in geen verhouding staat tot de belangen van de Geestdorp 10. 

Reactie 
Alleen de woning is bestemd als bouwvlak. Verder is het gehele perceel met de bestemming ‘wonen’ 
voorzien van de gebiedsaanduiding ‘milieuzone – geurzone’. In de regels staat: Ter plaatse van de 
aanduiding 'milieuzone - geurzone' zijn geen geurgevoelige objecten als bedoeld in de Wet geurhinder en 
veehouderij toegestaan, tenzij sprake is van een bouwwerk dat voldoet aan de afwijkende afstanden 
conform de 'Verordening lokaal geurbeleid veehouderijen landelijk gebied Woerden' (vastgesteld d.d. 28 
mei 2009) en diens rechtsopvolger(s).  
Door deze bepaling is het niet mogelijk om bestaande gebouwen die nu geen geurgevoelig object zijn om 
te zetten naar een mantelzorgwoning. Bij het gebruik van bestaande gebouwen naar een 
mantelzorgwoning is er namelijk sprake van een nieuw geurgevoelig object. De afstand van 25 meter in 
de geurverordening geldt dan niet. Aan de afstand van 50 meter wordt niet voldaan. De bestaande woning 
is een bouwwerk waarbij wordt voldaan aan de afstanden en waarvoor de uitzondering ‘tenzij’ geldt. Deze 
uitzondering geldt niet voor alle andere gebouwen, omdat dit geen bestaande geurgevoelige objecten zijn 
waarvoor een kortere afstand geldt. Dit betekent dat het op basis van de regels voor de 
gebiedsaanduiding ‘milieuzone – geurzone’ niet mogelijk is om bestaande gebouwen om te zetten naar 
een mantelzorgwoning. 

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, is artikel 22.90 van de bruidsschat onderdeel van 
het tijdelijk omgevingsplan van kracht. Op grond van dit artikel zijn de afstanden voor paardenstallen1 (zie 
paragraaf 22.3.6.2) voor een geurgevoelig object dat is toegelaten voor een duur van niet meer dan 10 
jaar niet van toepassing. Dit zou betekenen dat voor een tijdelijke mantelzorgwoning de afstanden niet 
gelden. De mantelzorgwoning kan dan wel worden gerealiseerd en zal dan de manege niet belemmeren.  

Artikel 22.90 Toepassingsbereik 
1. Deze paragraaf is van toepassing op de geur door een activiteit op een geurgevoelig object.
2. In afwijking van het eerste lid zijn de waarden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2 en 22.3.6.5, en de
afstanden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2 en 22.3.6.4 en artikel 22.245, niet van toepassing op de
geur door een activiteit op een geurgevoelig object dat is toegelaten op grond van een omgevingsplan of
een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor een duur van niet meer dan tien jaar.

2. Hooimijt in gebruik nemen voor mantelzorg
In de ruimtelijke onderbouwing wordt op pagina 13 het volgende geschreven: “Het voornemen is 
om de hooimijt in gebruik te nemen voor mantelzorg. Hiervoor is geen omgevingsvergunning 
nodig.” Het punt van de mantelzorg is nu juist onderdeel van het probleem. Het gebouw waar de 
mantelzorg verleend moet worden staat op 8 meter afstand van de bedrijfsgebouwen van de 
manege. [..] Op dit moment is mantelzorg namelijk niet toegestaan. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
eigenaar op dit moment geen gebruik mag maken van de woning. De woning mag immers op dit moment 
niet voor burgerbewoning worden gebruikt en daardoor kan er geen mantelzorg worden verleend. 

Reactie 
Zie onze reactie bij nr. 1. 

3. Omzetten voormalige paardenstal naar wonen
In de voormalige paardenstal is wordt een douchegelegenheid gerealiseerd. De manege maakt 
zich zorgen dat een badkamer in de voormalige paardenstal niet uitsluitend een 
badkamer douchegelegenheid blijft. Dit is het begin van een bed & breakfast of een nachtverblijf. 
In de regels wordt een zelfstandige wooneenheid weliswaar beperkt, maar niet een onzelfstandige 
wooneenheid. Mijn cliënten verwachten dat dat de badkamer gebruikt gaat worden als onderdeel 

1 Als de afstanden niet van toepassing zijn, zijn ook de afw jkende afstanden in de geurverordening niet van toepassing. 
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van de gewenste mantelzorg in de hooimijt. Dit is in het ontwerpbestemmingsplan niet verboden. 
Het toestaan van de douchegelegenheid badkamer zal een beperking gaan vormen voor mijn 
cliënten. Mijn cliënten verzoeken aan de gemeenteraad om dit niet toe te laten en het 
ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen. 

Reactie 
Voor het omzetten van de voormalige paardenstal naar wonen of verblijven geldt hetzelfde als voor de 
hooimijt. Op grond van de gebiedsaanduiding ‘milieuzone – geurzone’ is dit niet mogelijk. Zie onze reactie 
bij nr. 1. 

4. Milieuzonering richtafstanden
In de paragraaf over milieuzonering is aangesloten bij de richtlijnafstanden van de VNG ‘Bedrijven en 
milieuzonering’ (2009). Bij het meten van de de werkelijke afstand tussen het plangebied en de 
omliggende bedrijvigheid is gemeten vanaf de woning tot de grens van het bestemmingsplan van de 
bedrijfsactiviteiten in het vigerend bestemmingsplan. Deze toetsing is onjuist uitgevoerd. Het klopt dat de 
afstand tussen de manege en het woonhuis 26 meter bedraagt, echter er dient niet tussen de woning en 
de manege gemeten te worden, maar tussen de plaats van de mantelzorgwoning en de manege. De 
mantelzorgwoning is immers ook een gevoelig object. Dit betekent dat de afstand slechts 3 meter 
bedraagt. Dit betekent dat er aan geen enkele richtlijnafstand wordt voldaan, niet aan geurafstand, niet 
aan geluidafstand en niet aan stofafstand. Dit betekent dat de conclusie van de daaropvolgende paragraaf 
‘geur’ niet klopt. “Om te voorkomen dat binnen de geurcirkel van de manege nieuwe geurgevoelige 
objecten worden gerealiseerd, is het noodzakelijk om de realisatie van nieuwe geurgevoelige objecten 
binnen 50 meter van het bouwvlak te verbieden. Dit om te voorkomen dat de manage in zijn 
bedrijfsvoering wordt ingeperkt. Om dit te verduidelijken is op de verbeelding de aanduiding 'milieuzone 
geurzone' (50 m) aangegeven. Op grond van de planregels zijn binnen deze zone geen nieuwe 
geurgevoelige objecten als bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij toegestaan, tenzij sprake is van 
een bouwwerk dat voldoet aan de afwijkende afstanden conform de 'Verordening lokaal geurbeleid 
veehouderijen landelijk gebied Woerden' en diens rechtsopvolger(s). “ 

Vaststelling van dit bestemmingsplan heeft tot gevolg dat mijn cliënten hoe dan ook beperkt worden in de 
bedrijfsvoering omdat gevoelige objecten binnen de cirkel van 25 meter kunnen worden gerealiseerd. De 
mantelzorgwoning komt op een afstand (gemeten vanaf het bedrijfsgebouw tot de mantelzorgwoning) van 
8 meter te liggen. Ruim binnen de vergunde geurcirkel van mijn cliënten. De beperking die gesuggereerd 
wordt houdt geen enkele beperking in voor de mantelzorgwoning. Op grond van artikel 2 lid 22 Bijlage 2 
Bor mag deze namelijk vergunningsvrij gerealiseerd worden en dan kan de beperking uit het 
bestemmingsplan genegeerd worden. Het bestemmingsplan is derhalve in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. 

Reactie 
Zoals reeds is vermeld in reactie 1 is het oprichten van een mantelzorgwoning niet mogelijk gezien de 
regels die gelden voor de gebiedsaanduiding ‘milieuzone – geurzone’. Zie onze reactie bij nr. 1.  

5. Milieuzonering geluid
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient onderzocht te worden of er sprake is van een 
akoestisch aanvaardbare situatie. In de toelichting op het bestemmingsplan is niet onderzocht of er sprake 
is van een goed woon en leefklimaat in het kader van geluid op de locatie. In het kader van een goede 
ruimtelijke ordening is dit een verplichting om te onderzoeken. 

Het bedrijf van mijn cliënten voldoet aan alle geldende normen, maar de Raad van State heeft meerdere 
malen geoordeeld dat enkel toetsing aan de normen niet voldoende is. In het kader van een goede 
ruimtelijke ordening dienen alle geluidsbronnen, ook waarvoor geen normen zijn vastgesteld, getoetst te 
worden. Hoewel de vergunde geluidsruimte in de omgevingsvergunning voor vergunningplichtige 
inrichtingen of de standaard geluidsruimte in het Activiteitenbesluit een belangrijk aspect is bij de 
beoordeling van een goede ruimtelijke ordening en de belangenafweging, dient in dit geval een nog 
uitgebreidere afweging uitgevoerd te worden. Dat komt omdat niet alle relevante geluidsemissies die 
gerelateerd zijn aan het bedrijf, genormeerd zijn in het Activiteitenbesluit. Voorbeelden hiervan zijn de 
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geluidsbelasting van het laden en lossen (ABRvS 200601373 1 ), de verkeersaantrekkende werking van 
een bedrijf (ABRvS 200606508 1) of het menselijk stemgeluid (ABRvS 200509319 1). 

Bij de manege van mijn cliënten komen veel gasten waardoor er sprake is van menselijk stemgeluid. Een 
manage is nu eenmaal een plek waar veel mensen samenkomen. Mensen dienen te parkeren en dit zorgt 
weer voor verkeersbewegingen. Daarbij worden er ook regelmatig vrachtwagens gelost voor het voer van 
de dieren. Dit alles zorgt voor geluidsproductie welke in het kader van een goede ruimtelijke ordening in 
kaart dient te worden gebracht. Er zijn hier meerdere redenen om dit onderzoek te verlangen: Ten eerste 
het omschakelen van een bedrijfswoning naar een burgerwoning Ten tweede het realiseren van een 
mantelzorgwoning. De initiatiefnemer wil een mantelzorgwoning realiseren in de hooimijt. De 
mantelzorgwoning is ook een geluidsgevoelig object welke een volwaardige toetsing dient te krijgen in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening. De mantelzorgwoning wordt op 8 meter van de manege 
gesitueerd. Deze afstand is natuurlijk veel te dichtbij om nog te kunnen spreken van een goed woon en 
leefklimaat. Dit betekent dat voor het omschakelen naar een burgerwoning en het realiseren van een 
mantelzorgwoning een volwaardig akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Uitsluitend het 
wegverkeerslawaai is op dit moment onderzocht maar het onderzoek naar het industrielawaai ontbreekt 
volledig. Dit is wel vereist in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Hieruit zal naar de mening van 
mijn cliënten blijken dat er geen sprake is van een goed woon en leefklimaat en dat dit betekent dat het 
bestemmingsplan niet vastgesteld kan worden. 

Reactie 
Het gaat om de functiewijziging van bedrijfswoning naar burgerwoning. Het is en blijft een woning. Op dit 
moment moet de manege voldoen aan de geluidnormen die gelden op de bedrijfswoning. Straks moet de 
manege voldoen aan de geluidnormen die gelden op dezelfde woning. Deze geluidnormen zijn hetzelfde. 
Voor de manege heeft dit geen nadelige gevolgen. Zoals al eerder is vermeld is vanwege de 
gebiedsaanduiding ‘milieuzone – geurzone’ niet mogelijk om nieuwe geurgevoelige gebouwen te 
realiseren of bestaande gebouwen om te zetten, c.q. een mantelzorgwoning te realiseren. Dit betekent dat 
er ook geen nieuwe geluidgevoelige gebouwen ontstaan. Ook wordt voldaan aan de richtafstand van 10 
meter voor geluid in gemengd gebied. De functiewijziging geeft vanwege geluid geen extra 
belemmeringen voor de manege. Er is geen reden om geluid nader te onderzoeken.  

Kanttekening 
In paragraaf 2.3.4.2 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is vermeld dat een 
mantelzorgwoning gerealiseerd kan worden. Het is nu onduidelijk of het bestemmingsplan daar wel of niet 
op voorziet. Op grond van de regels in het bestemmingsplan en de geurregels is het omzetten van 
bestaande niet geurgevoelige gebouwen naar een mantelzorgwoning niet mogelijk. Dit kan pas na 
inwerkingtreding van de Omgevingswet als het gaat om een gebouw voor een duur van niet meer dan 10 
jaar, zie onze reactie bij nr. 1. 

Wat is getoetst? 
 Zienswijze, onderdelen milieuzonering; 
 Ontwerpbestemmingsplan, NL.IMRO.0632.bpgeestdorp10-bOW1. 

Waaraan is getoetst? 
 Wet milieubeheer; 
 VNG-Handreiking; 
 Wgv/Activiteitenbesluit/Geurverordening. 




