
Bezoekadressen 

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle 

Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer 

Consultatiebureaus: zie onze website 

Contactgegevens 

T  038 - 428 14 28 

E  info@ggdijsselland.nl 

I   www.ggdijsselland.nl 

 

 

Centraal postadres 

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle 

 

Gemeente Ommen 

t.a.v. Omgevingsdienst IJsselland, K. Arkink  

Postbus 40252 

8004 DG Zwolle 

 

Datum: 11 augustus 2020 
Kenmerknummer: A87619-2/ME 

Telefoon: 06-30979477 
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Geachte mevrouw Arkink, beste Karin, 

 

Op 17 februari heeft GGD IJsselland de gemeente Ommen –via de Omgevingsdienst - geadviseerd 

over de MER-beoordelingsnotitie Knolsdijk 1 Beerzerveld, kenmerk A87619/ME.   

Kort samengevat adviseerde de GGD de gemeente Ommen om terughoudend te zijn in het 

verlenen van een vergunning aan dit initiatief, omdat de geurbelasting voor veel woningen in de 

omgeving verslechterde ten opzichte van de huidige, feitelijke situatie. Ook werden de 

gezondheidskundige advieswaarden voor geurbelasting overschreden (maximale voorgrond 

geurbelasting van 5 OUE/m3 en een maximaal 10 OUE/m3 als achtergrond geurbelasting in het 

buitengebied)1. 

 

NB. In het eerdere advies is ook geadviseerd geen nieuwe veehouderij te laten ontwikkelen binnen 

250 meter van bestaande gevoelige bestemmingen. De ontwikkeling van de Knolsdijk 1 betreft 

echter een uitbreiding van een bestaande veehouderij. GGD IJsselland benadrukt dat het 

afstandsadvies ten opzichte van gevoelige bestemmingen óók geldt voor uitbreiding van 

bestaande veehouderijen.  

 

Aangepaste aanvraag 

Naar aanleiding van het GGD advies heeft de ondernemer extra maatregelen genomen om de 

geuremissie op de omgeving te verlagen. Waaronder het verhogen van het emissiepunt, en het 

verhogen van de uitstroomsnelheid.  

In de aanvullende MER notitie van 23 juni 2020 is het effect van deze aanvullende maatregelen op  

o.a. de geurbelasting op de omwonenden door gerekend. 

- De voorgrond geurbelasting neemt op de meeste adressen niet toe. Daar waar in de 

aangevraagde situatie wel een toename van de geurbelasting plaatsvindt, blijft de 

geurbelasting onder de 5 OUE/m3.  

                                                      
1
 GGD GHOR Nederland (2015) Acceptabele geurhinder bij ontwikkeling veehouderij.  



Bezoekadressen 

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle 

Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer 

Consultatiebureaus: zie onze website 

Contactgegevens 

T  038 - 428 14 28 

E  info@ggdijsselland.nl 

I   www.ggdijsselland.nl 

 

 

Centraal postadres 

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle 

 

- Op 3 adressen blijft de voorgrond geurbelasting boven de gezondheidskundige advieswaarde 

van 5 OUE/m3, namelijk tussen de 6,1 en 6,7 OUE/m3. Waarbij op Beerzerhaar 10A een 

verbetering van de geurbelasting plaatsvindt, van 7,5 naar 6,2 OUE/m3. Op deze adressen valt 

geurhinder niet uit te sluiten.  

- De achtergrondgeurbelasting in de nieuwe aangevraagde situatie is in de meeste gevallen 

lager dan in de eerste aanvraag, en in sommige gevallen blijft het gelijk. Op alle adressen ligt 

de achtergrond geurbelasting (ruim) onder de gezondheidskundige advieswaarde van 10 OU-

E/m3 buiten de bebouwde kom, en 5 OUE/m3 binnen de bebouwde kom. 

 

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de geluidbelasting op de dichtstbijzijnde gevels binnen de 

gezondheidskundige adviesnormen valt. De GGD adviseert de gemeente in aanvulling om in de 

vergunning op te nemen dat de initiatiefnemer bij activiteiten in avond en nacht, die piekgeluiden 

kunnen veroorzaken, de buurtbewoners te informeren. Goede communicatie over de te 

verwachten geluidsniveaus, zodat bewoners weten wat ze kunnen verwachten, kunnen bijdragen 

aan het verminderen van schrikreacties en/of slaapverstoring. 

 

GGD Advies 

Ondanks dat op 3 adressen de gezondheidskundige advieswaarde voor de voorgrond 

geurbelasting (5 OUE/m3) niet wordt gehaald, ziet de GGD dat de aangepaste aanvraag een flinke 

verbetering kent ten opzichte van het eerst ingediende initiatief. Met het huidig ingediende 

initiatief vindt in ieder geval op geen enkel adres meer een verslechtering plaats van de 

geursituatie ten opzichte van de huidige situatie. GGD IJsselland vindt dit een positieve 

ontwikkeling van de aanvraag.  

Tot slot een afsluitende procesopmerking: een goede dialoog tussen initiatiefnemer, gemeente en 

omgeving blijft erg belangrijk. Om met elkaar in gesprek te blijven over de verandering, en eventuele 

ongerustheid of problemen die men van het initiatief ondervindt. Het aangevraagde initiatief kan, door 

omvang van het initiatief zelf, alsook de toename van (vracht)verkeer, nog steeds een sociaal-

maatschappelijke impact hebben op de omgeving. Voor de volledigheid verwijst de GGD nog naar haar 

eerdere adviezen (A87619, 17/2/2020) over dialoog, landschappelijke inpassing en transport en 

veiligheid.  

Met vriendelijke groet, 

Marja Elders 

Adviseur Milieu en Gezondheid, GGD IJsselland 

i.a.a. Gemeente Ommen, t.a.v. dhr. G. van der Sleen 


