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Beslispunten 
Op grond van artikel 2 van de Inspraakverordening de op te stellen geurverordening van de gemeente 
Groesbeek vrij te geven voor inspraak door het college conform artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht 
 
Aan de gemeenteraad, 
 

Inleiding 
Op dit moment wordt een geurverordening voorbereid voor de gemeente Groesbeek. Deze verordening is 
gebaseerd op de Wet geurhinder en veehouderij. Er is al een deelverordening opgesteld voor het gebied 
rondom Bredeweg 96 in Groesbeek. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om te reageren op het 
concept van de verordening, wordt het concept ter inzage gelegd voor inspraak. 
 
Beoogd effect 
Alle belanghebbenden in de gelegenheid stellen hun mening over de conceptverordening kenbaar te ma-
ken.  
 
Argumenten 
De verordening zal betrekking hebben op het hele gebied van de gemeente Groesbeek. Daar waar ruim-
telijk noodzakelijk, kan worden gekozen voor een hogere normstelling. De gemeente heeft hier een mate 
van beleidsvrijheid en het wordt nodig geacht om een ieder in kennis te stellen van de voorgenomen ver-
ordening. Gedurende zes weken na publicatie kan een ieder schriftelijk danwel mondeling reageren. Wij 
vragen u vast te stellen dat deze inspraakprocedure gestart kan worden, zodra het concept van de veror-
dening gereed is. Ons college zal dan het ontwerp van de verordening ter inzage leggen. Alle inspraakre-
acties worden verzameld en er wordt een inspraaknota opgesteld. Deze inspraaknota wordt samen met 
de verordening ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.  
 

Communicatie 
Nadat de conceptverordening gereed is, wordt in het Groesbeeks weekblad gepubliceerd dat de stukken 
gedurende zes weken ter inzage liggen voor inspraak. 
 
Burgemeester en wethouders van Groesbeek, 
 
De gemeentesecretaris,     De burgemeester, 
J.W. Looijen G.E.W. Prick 
 
De raad der gemeente G r o e s b e e k ; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek van 7 
april 2009; 
 
 
 
b e s l u i t  :  



 

 
Op grond van artikel 2 van de Inspraakverordening de op te stellen geurverordening van de gemeente 
Groesbeek vrij te geven voor inspraak door het college conform artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Groesbeek 
op 16 april 2009 
 
 
De raadsgriffier, De voorzitter, 
 
 

 


