Geurbelasting berekenen
Geurverspreidingsmodel V-Stacks vergunning
Met het geurverspreidingsmodel ‘V-Stacks vergunning’ wordt de geurbelasting van een individuele
veehouderij berekend zodat deze getoetst kan worden aan de normen die er gelden voor de woningen in de omgeving. De provincie Noord-Brabant heeft in 2014 aangegeven te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het geurverspreidingsmodel V-stacks vergunning. Als gevolg van deze twijfels
zijn er destijds bij gemeenten en omgevingsdiensten vragen gerezen over de vergunningverlening.
Moeten we nog gebruik maken van V-stacks of is er een alternatief?
Alternatief
Gelet op deze twijfels heeft het college van de gemeente Oirschot in 2014 besloten om in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld waar de uitkomsten van de geurberekening erg dicht bij de norm zitten) te vragen om aanvullende gegevens bij een aanvraag omgevingsvergunning milieu van een veehouderij. Namelijk een extra
berekening van de geurbelasting op basis van een uitgebreid verspreidingsmodel.
Na een anderhalf jaar gewerkt te hebben zoals hierboven beschreven, is de vraag gerezen of het zinvol is
om naast de (wettelijke) V-Stacks berekening een berekening met een alternatief rekenmodel te vragen
(een uitgebreid verspreidingsmodel). Gebleken is namelijk dat het uitgebreide verspreidingsmodel vrijwel
altijd een lagere geurbelasting berekent vergeleken met V-Stacks vergunning. De afwijkingen in de berekende geurbelasting zijn in de meeste gevallen in de praktijk niet groot genoeg om tot een ander besluit te
komen. Om deze reden heeft het college dan ook besloten om geen extra berekening van de geurbelasting
meer te vragen op basis van een uitgebreid verspreidingsmodel.
Toekomstige ontwikkeling
Het geurstelsel gaat veranderen met de komst van de Omgevingswet in 2018 (het geurstelsel wordt geïntegreerd in de Omgevingswet met een aangepaste berekeningsmethode). De evaluatie van de Wet geurhinder en veehouderij is dan ook in volle gang.
V-Stacks vergunning blijft echter van toepassing, tot inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018. De
bestaande versie van V-Stacks vergunning blijft voorlopig dus wettelijk verplicht. Deze keuze is gemaakt in
samenspraak met verschillende belanghebbenden, zoals de VNG, de LTO en bewonersgroepen. Het college van de gemeente Oirschot zal dan ook het geuraspect in een aanvraag omgevingsvergunning milieu
uitsluitend beoordelen met het wettelijk verplichte geurverspreidingsmodel V-Stacks vergunning.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op www.infomil.nl.
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