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1 2 Mr. W.A. Verbeek 
Advocaat

9722NN 32 

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,


mevrouw drs. C.J. Schouten


Postbus 20401


2500 EK Den Haag


Groningen, 	 18 juni 2018


Onderwerp: 	Staat | stankbeleid


Geachte mevrouw Schouten,


Namens mijn in de bijlage gespecificeerde cliënten vraag ik uw aandacht voor het volgende.


Zij wonen allen in de buurt van een inrichting voor intensieve veehouderij en ondervinden daarvan 

ernstige overlast, met name geurhinder.


De regelgeving op het gebied van geurhinder is zodanig dat zij niet adequaat worden beschermd 

tegen deze overlast.


Woongenot is een grondrecht. De Staat handelt onrechtmatig jegens mijn cliënten door dit 
grondrecht onvoldoende te verzekeren in zijn regelgeving en door zijn verantwoordelijkheid niet te 

nemen bij het verzoenen van dit grondrecht met de economische belangen van de veehouders; de 

economische belangen van de veehouders moeten — voor zover daarvoor aanleiding bestaat — niet 

worden beschermd door aantasting van de grondrechten van andere burgers maar door 

economische steunmaatregelen. 


Mijn cliënten zijn van plan de Staat aan te spreken voor de schade die zij lijden door dit 

onrechtmatige handelen.


Ik voeg hierbij een conceptdagvaarding (bijlage) waaruit blijkt wie mijn cliënten zijn, welke verwijten zij 

de Staat maken en wat zij van de Staat verlangen. De producties zijn niet bijgevoegd, behalve 5 en 6, 

omdat het verder allemaal stukken zijn waarover u zelf ook beschikt.


U treft hierin nog geen specificatie aan van de gemeenten die mijn cliënten in een aantal gevallen 

naast de Staat willen dagvaarden vanwege hun aandeel in de gebrekkige bescherming van het 

woongenot van mijn cliënten. 
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2 2 Mr. W.A. Verbeek 
Advocaat

Graag verneem ik binnen een maand na dagtekening van deze brief van u of u bereid bent met mij 

en mijn cliënten te overleggen over de verwijten die zij u maken en de compensatie die zij verlangen 
van de door hen geleden schade, en te bezien of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om buiten 

rechte tot een vergelijk te komen.


Hoogachtend,


W.A. Verbeek,
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> Retouradres Postbus 2040 1 2500 EK Den Haag 

De heer W .A. Verbeek 
Nolenslaan 32 
9722 NN GRONINGEN 

Datum 
Betreft 

. 4 JUL 2018 
Concept-dagvaarding Staat stankbeleid 

Geachte heer Verbeek, 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Naar aanleid ing van uw brief van 18 juni jongstleden, waarin u mij een concept-
dagvaard ing doet toekomen met betrekk ing tot het geu rbeleid en de Wet 
geurhinder en veehouder ij, deel ik u mede dat ik de behandeling heb 
overgedragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. 
Zij is pol itiek verantwoordelij ~ bewindspersoon voor het geurbeleid en de 
vigerende wet - en regelgeving. 

Hoogachtend, 

Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Direct ora at -gene raal Agro e n 
Nat uur 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwe lzijn 

Be zoeka dr es 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Post adr es 
Postbus 2040 l 
2500 EK Den Haag 

Ove rh eidsident if icati e nr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.r ijksoverheid.nl/lnv 

Beh an de ld door 
ir. A.C.M . van St raaten 

T 070 378 4231 
A.C. M. vanStraaten@m inez.nl 

Ons ke nmer k 
DGAN·DAD / 18152260 

Uw ke nme rk 
Uw brief van 18 juni 2018 
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Staat | stankbeleid | bespreking ministerie

Bespreking
Datum: 25 september 2018
Tijd: 11630-12652
Plaats: Ministerie IenW, Rijnstraat 8, Den Haag, zaal X.404

Aanwezig
Christian Zuidema (MT-lid directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire 
Economie)

Frank Bouman (beleidsmedewerker Duurzame Leefomgeving en Circulaire 
Economie)

Joost Pikkemaat (Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken)

Sjeanne de Haan (Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridisch Zaken)

Nout Verbeek (advocaat eisers)

Valentijn Wösten (jurist agrarisch bestuursrecht)

Cor Peeters (eiser)

Piet Catsburg (eiser)

Gert van Dooren (eiser)

Agenda

1.
Is het ministerie met ons van mening dat de huidige regelgeving over 
geurhinder niet in overeenstemming is met de Herziene nota stankbeleid 
en de omwonenden van veehouderijen onvoldoende bescherming biedt 
tegen stankoverlast?

Inleiding
De veehouders veroorzaken de overlast. De overheid probeert de 
veehouders zo veel mogelijk te faciliteren. De omwonenden betalen de 
rekening in stank. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden. Alleen de 
overheid kan die doorbreken. Naar de mate waarin dit tijd kost moeten de 
omwonenden gecompenseerd worden, bijvoorbeeld door middel van een 
schadevergoeding per odour unit overbelasting.
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Als de overheid niet bereid is de regels voor vergunningverlening aan te 
passen, zijn de omwonenden genoodzaakt hun belangen civielrechtelijk te 
verdedigen. Dat zal uiteindelijk leiden tot grote financiële problemen voor 
de veehouders. De veehouders zullen het op den duur afleggen.

Aanpassing normen
De normen uit de Wgv zijn niet gebaseerd op een dosis-effect relatie maar 
op de wens van de Tweede Kamer om de uitbreidingsruimte voor de 
veehouderij in stand te houden, op het niveau van de Wet stankemissie 
veehouderij. 

De normen in de Wgv moeten worden aangepast. 

De gemeentelijke speelruimte tot 35 odour units moet verdwijnen 
(maximaal 10 odour units).

Onderscheid concentratiegebied en niet-concentratiegebied moet worden 
afgeschaft.

Als uitgangspunt zou moeten gelden dat er geen sprake is of blijft van een 
overbelaste situatie voor geur (voorgrond of achtergrond).

Maximale geurbelasting 

2.
Is het ministerie bereid de regelgeving ten gunste van de omwonenden aan 
te passen overeenkomstig de adviezen van de GGD GHOR van 29 mei 2015 
(kenmerk: 15-063-JD), opgesteld door dr. L. Geelen en drs. R. Nijdam, en 
zo ja, op welke termijn?

Wil het ministerie iets aanpassen?

Wat wil het ministerie aanpassen?

Hoe en op welke termijn wil het ministerie de aanpassing verwezenlijken?

3.
Is het ministerie met ons van mening dat ten aanzien van de gebleken 
mindere effectiviteit van luchtwassers in afwachting van de aanbevelingen 
van de commissie Biesheuvel niet kan worden volstaan met handhaving in 
het algemeen van reeds verleende vergunningen, maar dat per geval zal 
moeten worden onderzocht of handhaving van de vergunning 
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gerechtvaardigd is en hoe de betrokken omwonenden in dat geval zullen 
worden gecompenseerd voor de bovenmatige overlast?

Een financiële compensatie per odour unit overbelasting.

De Staat en/of de gemeente betaalt de omwonende een bepaald bedrag 
voor elke odour unit boven de 5 waarmee de veehouder overeenkomstig de 
vergunning zijn woning mag belasten. 

Naarmate de overbelasting langer duurt wordt het bedrag per odour unit 
hoger.

De ambtelijke delegatie van het ministerie zei: 
na bovenstaande uitleg onze bezwaren tegen de regelgeving te begrijpen;

niet bij machte te zijn concrete toezeggingen te doen;

bereid te zijn tot verder overleg.

De ambtelijke delegatie van het ministerie heeft aangegeven dat: 
de opdracht van de commissie Biesheuvel zich niet beperkt tot het 
probleem van de luchtwassers maar zich uitstrekt tot de regelgeving over 
geurhinder in het algemeen;

de huidige regelgeving niet in beton is gegoten;

de commissie naar verwachting eind van dit jaar/begin volgend jaar met 
haar bevindingen zal komen.
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2018–2019 

29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu 

28 973 Toekomst veehouderij 

Nr. 319 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 23 april 2019 

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, het rapport aan van de Commissie Geurhinder Veehou-
derij1. De commissie heeft met veel verschillende belanghebbenden 
gesproken. De problematiek is ingewikkeld en belangrijk voor zowel 
omwonenden als veehouders. Er spelen veel tegengestelde belangen. De 
commissie heeft geprobeerd met haar aanbevelingen een bijdrage te 
leveren aan enerzijds het bewerkstelligen van een gezonde leefomgeving, 
en anderzijds een duurzame ontwikkeling van de veehouderij. Ik dank de 
commissie voor haar inspanningen. 

Zoals eerder aangegeven, ga ik met betrokken partijen over het rapport in 
overleg, voordat ik een definitieve beleidsreactie opstel. In deze brief geef 
ik alvast een eerste reactie op het rapport, waarbij ik me realiseer dat de 
geurproblematiek een grote impact heeft op alle betrokkenen. In de 
definitieve beleidsreactie zal ik onder andere ook ingaan op de gezichts-
punten van betrokken partijen. 

Opdracht aan de commissie 

De Commissie Geurhinder Veehouderij is in juni 2018 ingesteld naar 
aanleiding van de luchtwasserproblematiek. De commissie kreeg twee 
opdrachten mee: 
• inventariseer welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn in

situaties waarin de veehouderij beschikt over een geldige vergunning
en omwonenden meer overlast ondervinden dan verwacht;

• lever een bijdrage aan een robuust geurbeleid op de langere termijn.

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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Inhoud van het rapport 

De commissie geeft in het rapport een uitgebreide analyse van de 
problematiek. Zij doet drie aanbevelingen: 
1. Stel emissiegrenswaarden waar de veehouder zich permanent aan 

moet houden. Niet alleen op papier, ook in de praktijk. 
2. Zorg voor meer inzicht in de effectiviteit van luchtwassers. Betrek 

daarbij ook de geurproductie in de stal. 
3. Leg bij de aanpak van geurproblemen meer nadruk op specifieke 

omstandigheden in een gebied met meer mogelijkheden voor 
decentrale overheden om rekening te houden met cumulatie en in te 
grijpen in bestaande situaties. 

Eerste reactie op het rapport 

Eerste aanbeveling 

Ik onderschrijf dat het doel, namelijk een handhaafbaar niveau van 
emissies die leiden tot geurhinder, centraal moet staan. Voor het bereiken 
van dat doel is het volgens de commissie noodzakelijk dat geuremissies 
worden gemeten en gemonitord. Het meten van geur en het monitoren 
van emissiegrenswaarden is op dit moment echter praktisch gezien nog 
niet goed mogelijk. De kennis over welke (chemische) componenten in 
geur de meeste overlast veroorzaken, staat nog in de kinderschoenen, 
evenals de methodes om die componenten te meten. Daarmee is dit 
vooral een aanbeveling voor de toekomst. Ik zet in op fundamenteel en 
technisch onderzoek naar het meten van geur, zoals het ontwikkelen van 
sensoren. Juist omdat ik het van belang vind dat innovatieve technieken 
snel een plek kunnen krijgen, zal ik in de definitieve beleidsreactie ook 
terugkomen op een planning en aanpak van de gehele systematiek van de 
stalbeoordeling. 

Tweede aanbeveling 

Naar aanleiding van de luchtwasserproblematiek die in 2018 aan het licht 
kwam, is opdracht verleend aan Wageningen University & Research om 
onderzoek te doen naar de wijze waarop het rendement van combilucht-
wassers te verbeteren is. Daarmee wordt in feite al invulling gegeven aan 
deze aanbeveling. Het rapport wordt naar verwachting eind 2019 
opgeleverd. Naast het verbeteren van luchtwassers is het voor de lange 
termijn vooral van belang om middels een brongerichte aanpak de 
productie van geur in de stal te voorkomen. Het kabinet heeft een bedrag 
van ! 40 mln beschikbaar voor de brongerichte verduurzaming van de 
varkenshouderij2. 

Derde aanbeveling 

De commissie vraagt aandacht voor de cumulatie van geuroverlast van 
meerdere veehouderijen op één geurgevoelig object, en voor andere geur 
veroorzakende bronnen op het terrein van een veehouderij dan stallen 
(zoals mestopslag). Daarnaast vindt de commissie dat gemeenten de 
ruimte moet worden geboden om gebiedsgericht oplossingen te zoeken 
en daarbij in te grijpen in bestaande situaties. Ik vind het van belang dat er 
rekening gehouden wordt met de cumulatie van geur voor omwonenden 
van veehouderijen. Ik zal de mogelijkheden om rekening te houden met 
cumulatie van geur laten uitwerken, in samenwerking met de decentrale 
overheden en sectorpartijen. Met diezelfde partijen ga ik in gesprek over 
het eventueel ingrijpen in bestaande situaties door bevoegd gezag. 

2 Kamerstuk 28 973, nrs. 200 en 206.
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Kortetermijnmaatregelen 

Om de overlast voor omwonenden te verminderen, vind ik het belangrijk 
om ook op kortere termijn perspectief te bieden. Ik heb vorig jaar al de 
geurreductiepercentages van combiluchtwassers in de Regeling 
geurhinder en veehouderij (Rgv) aangepast, om zo nieuwe situaties 
waarbij geurhinder ontstaat te voorkomen. 

Verlichting voor omwonenden verwacht ik daarnaast van de warme 
sanering van de varkenshouderij, en van de zogenaamde gedoogstop-
persregeling3. Voor de sanering van varkensbedrijven die geuroverlast 
veroorzaken voor de directe leefomgeving is door het kabinet een bedrag 
van ! 120 mln gereserveerd. De Minister van LNV heeft u daarover eerder 
geïnformeerd1. De gedoogstoppersregeling zal er naar verwachting toe 
leiden dat een aantal veehouderijen vanaf 1 januari 2020 zal stoppen met 
zijn bedrijfsvoering. 

Een aantal provincies heeft in het kader van de Crisis- en herstelwet een 
aanvraag gedaan voor een experiment dat ziet op innovatieve stallen 
(proefstallen) voor geur. Met de proefstalregeling krijgt het bevoegd gezag 
de mogelijkheid om, in aanvulling op de in de Rgv opgenomen toege-
stane technieken, nieuwe innovatieve technieken met bijbehorende 
emissiefactoren te vergunnen. Ik verwacht dat de proefstalregeling in het 
najaar in werking zal kunnen treden. 

Ten slotte is het, zoals de commissie in haar rapport aangeeft, vanzelf-
sprekend van belang dat regels en voorschriften voor een goede werking 
van het stalsysteem (inclusief luchtwassers) goed worden nageleefd en 
gehandhaafd. Ik zal hierover met partijen in gesprek gaan. 

Proces 

Zoals aangekondigd in het AO Luchtkwaliteit van 5 juli 2018 (Kamerstuk 
30 175, nr. 310), ga ik nu met betrokkenen (waaronder VNG en IPO) over 
het rapport in overleg. Ik streef ernaar u de definitieve beleidsreactie op 
het rapport voor de zomer toe te sturen. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven-van der Meer

3 Kamerstuk 33 037, nr. 20.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 29 383, nr. 319 3

producties 000009



Combi-luchtwassers, varkenshouderijen 
en geurhinder

Geur bekennen
Adviesrapport 
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Commissie geurhinder veehouderijen
mr. Pieter Jan Biesheuvel (voorzitter)
dr. mr. Frank Groothuijse
Ellis Jeurissen MA
dr. ir. Roland W. Melse
dr. Ric van Poll

Secretarissen
drs. Judith Klungers
Annelies Verhagen MSc.

De Commissie geurhinder veehouderijen is een onafhankelijke tijdelijke commissie en is 
onderdeel van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.
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4  

Geur bekennen. Dat is wat nodig is als het gaat om geurhinder van veehouderijen en de problemen die spelen bij het 
vaststellen van geuremissiefactoren van combi-luchtwassers. Het gaat om het onder ogen zien wat de situatie is en om het 
durven maken van keuzes. Politieke keuzes. Zowel nationaal als lokaal. In hoeverre is de bestaande wetgeving toereikend 
om enerzijds een gezonde leefomgeving te bewerkstelligen en anderzijds een duurzame ontwikkeling van de varkens-
houderij mogelijk te maken? Wat doen we daar waar de belangen van veehouders en omwonenden schijnbaar niet  
met elkaar in overeenstemming te brengen zijn? Indringende vragen, waarop omwonenden en varkenshouders antwoor-
den willen hebben.

De invloed van de varkenshouderij op de fysieke en sociale leefomgeving is groot. In het nabije verleden is geprobeerd tot 
een integrale ketenbrede benadering te komen, om overlast van onder meer geur op een aanvaardbaar niveau te krijgen.  
In een aantal gevallen zijn hiermee goede resultaten bereikt, maar het blijkt toch niet voldoende te zijn voor de hele 
praktijk.

Daarnaast is gebleken, dat technische oplossingen in de praktijk tegenvallen. De uitkomst van een onderzoek van 
Wageningen University & Research (WUR) naar de werking van onder andere combi-luchtwassers was in feite de aanleiding 
voor het instellen van de Commissie geurhinder veehouderijen. 

De Commissie heeft bewust gekozen voor een intensieve aanpak, waarbij veel tijd is gestoken in gesprekken met belang-
hebbenden; ook heeft de Commissie werkbezoeken afgelegd in gebieden met veel varkenshouderijen. Het is de Commissie 
opgevallen dat de papieren werkelijkheid en de dagelijkse praktijk niet altijd overeenkomen.

De Commissie heeft een enorme betrokkenheid bij belanghebbenden ervaren bij het onderwerp geurhinder. Emoties, 
onmacht en tegengestelde belangen kwamen hierbij naar voren. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn met ons gedeeld. 
Deze liggen soms in elkaars verlengde, soms zijn ze volledig tegengesteld aan elkaar. Merkbaar is, dat de problematiek van 
de geurhinder in sommige gemeenschappen tot polarisatie leidt, met schrijnende voorbeelden van uitsluiting, intimidatie 
en van een afnemend vertrouwen in het lokale bestuurlijke en politieke veld.

De Commissie wil met haar aanbevelingen een bijdrage leveren aan het weer herstellen van het evenwicht tussen het 
prettig wonen in een landelijke omgeving en het op een duurzame wijze bedrijven van een varkenshouderij, die ook 
economisch rendabel is. Uiteindelijk is het aan de politiek op alle niveaus om belangen af te wegen en keuzes te maken om 
de balans te herstellen waar dat nodig is.

Als afsluiting van dit voorwoord, wil ik alle mensen die de tijd hebben genomen om met de Commissie in gesprek te gaan 
hartelijk bedanken. De openhartigheid van zoveel mensen, heeft de Commissie geholpen een beeld te vormen van de 
situatie en de problemen waar mensen tegenaanlopen.

Pieter Jan Biesheuvel
Voorzitter

April 2019

Voorwoord
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Samenvatting
Op verzoek van de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie geurhinder veehouderijen onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden om geurhinder voor omwonenden in de nabijheid van veehouderijen (met name varkens-
stallen) te verminderen. Bovendien vraagt de staatssecretaris de Commissie een bijdrage te leveren aan een robuust 
geurbeleid op de langere termijn.

Rendement luchtwassers
De aanleiding hiertoe was het onderzoek van de Wageningen University & Research (WUR) dat aantoonde dat inzet van 
zogenaamde combi-luchtwassers in de praktijk minder geurreductie realiseren dan aanvankelijk werd aangenomen. 
Luchtwassers zijn bedoeld om de uitstoot van ammoniak en de stank van stallen te verminderen. De staatsecretaris heeft 
inmiddels de geurreductiepercentages van combi-luchtwassers in de regelgeving naar beneden bijgesteld.

Vertrouwen
De Commissie heeft geconstateerd dat geurhinder een veelbewogen onderwerp is met talrijke grote en tegen gestelde 
zorgen en belangen. Geuroverlast heeft veel impact op het dagelijks leven van mensen. Bovendien is in een aantal lokale 
gemeenschappen de sociale samenhang verdwenen door ogenschijnlijk onoverbrugbare verschillen. Vertrouwen tussen 
betrokkenen onderling en vertrouwen in de overheid en politiek is vaak ver te zoeken. 
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De Commissie vindt het gebrek aan vertrouwen niet verwonderlijk. Omwonenden merken immers dat een deel van de 
veehouders legaal de geurnorm kan overschrijden. Ook ervaren zij dat bij de aanpak van geurhinder niet of nauwelijks 
rekening wordt gehouden met cumulatie: de optelsom van de geur van meerdere veehouderijen. Juist cumulatie kan 
maken dat geurhinder onhoudbaar is. Tegelijkertijd zijn er ook veehouders die niet veel vertrouwen meer hebben in 
overheid en politiek. Ook dat is begrijpelijk. Aanvankelijk bevorderde de overheid het investeren in luchtwassers. Nu zijn  
er problemen met de effectiviteit van luchtwassers.

Huidige regelgeving bemoeilijkt aanpak geurhinder
Mogelijke oplossingen voor geurhinder lopen al snel tegen de grenzen van de huidige wet- en regelgeving aan. Belangrijk 
probleem daarbij is dat de huidige wet- en regelgeving sterk is verkokerd en daardoor lastig te doorgronden is. In het 
bijzonder mist de samenhang in de geurregulering van meerdere veehouderijbedrijven in hetzelfde gebied. Als gevolg 
daarvan kan de geurhinder voor omwonenden veel te hoog worden. Bovendien is de huidige regelgeving gebaseerd op 
berekende, gemiddelde geuremissies in plaats van daadwerkelijk gemeten waarden. 
Toch is er een aantal mogelijkheden voor gemeenten en provincies om geurhinder aan te pakken in het geval van legale 
overschrijding van de geurnorm. Deze mogelijkheden zijn echter beperkt, vanwege de bescherming van bestaande rechten 
van veehouderijen in het huidige recht. Daardoor kan geurbelasting op dit moment slechts zeer beperkt worden aangepakt. 

Structurele maatregelen
Voor herstel van vertrouwen zijn volgens de Commissie structurele verbeteringen op nationaal niveau nodig in de manier 
waarop geurhinder wordt aangepakt. Nu zijn er onvoldoende mogelijkheden om op lokaal niveau oplos singen te vinden 
voor concrete geurhinderproblemen. Daartoe doet de Commissie de volgende aanbevelingen:
• Stel emissiegrenswaarden waar de veehouder zich permanent aan moet houden. Niet alleen op papier, ook in de praktijk.
• Zorg voor meer inzicht in de effectiviteit van luchtwassers. Betrek daarbij ook de geurproductie in de stal.
• Leg bij de aanpak van geurproblemen meer nadruk op specifieke omstandigheden in een gebied met meer mogelijk-

heden voor decentrale overheden om rekening te houden met cumulatie en in te grijpen in bestaande situaties.

Politieke keuzes
Bij het zoeken van oplossingen voor concrete knelpunten zal een gemeente of provincie keuzes moeten maken. Keuzes die 
een grote impact kunnen hebben op veehouders, omwonenden en andere betrokkenen. Keuzes die pijn kunnen doen. 
Keuzes die geld zullen kosten. Soms veel geld. Om die keuzes weloverwogen te maken, is persoonlijk contact met en 
participatie van betrokkenen onontbeerlijk. Ook pleit de Commissie voor afstemming met de rijksoverheid over de 
financiële consequenties en de impact daarvan. Vervolgens is het aan de politiek om een zorgvuldige en transparante 
belangenafweging te maken, waarbij alle belangen worden betrokken en te zorgen voor een passende schadevergoeding en 
nadeelcompensatie voor degenen die door de belangenafweging worden benadeeld. 
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1 Inleiding
In juni 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat  
de Commissie geurhinder veehouderijen ingesteld. Aanleiding van de 
instelling van de Commissie geurhinder veehouderijen is de geurhinder 
voor omwonenden doordat combi-luchtwassers bij veehouderijen in  
de praktijk onvoldoende werken. 

Luchtwassers zijn bedoeld om de uitstoot van ammoniak en stank uit stallen te verminderen. Halverwege de jaren negentig 
kwamen de eerste luchtwassers op de markt. Veehouders gebruikten luchtwassers om de hoeveelheid ammoniak die de stal 
uitgaat, te verminderen. Vanaf 2007 kwamen de eerste combi-luchtwassers op de markt.¹ Deze luchtwassers hadden als doel 
om naast ammoniak ook de stank te verminderen.

In1de Regeling geurhinder en veehouderij2 staat onder meer hoeveel geurvermindering te verwachten is van een luchtwasser. 
Gemeenten gingen bij het verlenen van vergunningen aan veehouders uit van geurvermindering zoals was vermeld in de 
regeling tot 20 juli 2018. Daar zit de kern van het probleem: het blijkt dat veel luchtwassers deze geurvermindering in de 
praktijk niet halen. Daardoor stinkt het meer dan bij het verlenen van vergunningen aan veehouderijen de verwachting was.

Bij een deel van de betrokkenen, zoals omwonenden, bestond al langer twijfels over de effectiviteit van luchtwassers. In het 
voorjaar van 2018 werd dit probleem ook zichtbaar in onderzoeksresultaten. Wageningen UR publiceerde een onderzoek3 
naar de werking van luchtwassers in de praktijk. Die onderzoeksresultaten maakten duidelijk dat combi-luchtwassers in de 
praktijk een veel lager rendement lieten zien dan uit eerdere Duitse meetrapporten was gebleken. De cijfers in de Regeling 
geurhinder en veehouderij – over de mate waarin verschillende typen luchtwassers stank verminderen – waren gebaseerd 
op die Duitse meetrapporten4.

Staatssecretaris van Veldhoven-van der Meer van Infrastructuur en Waterstaat heeft snel na het zichtbaar worden van het 
probleem de aanpassing van de Regeling geurhinder en veehouderij in gang gezet. Vanaf 20 juli 2018 gaan overheden bij het 
verlenen van nieuwe vergunningen uit van deze aangepaste lagere cijfers. Op bestaande vergunningen heeft de aanpassing 
vooralsnog geen invloed.

1  In de periode 2007-2011 zijn 8 combi-luchtwassers in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gekomen: BWL 2006.14, BWL 
2006.15, BWL 2007.01, BWL 2007.02, BWL 2009.12 BWL 2010.02, BWL 2011.07 en BWL 2011.08. Technische beschrijvingen van deze 
systemen zijn te vinden op https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/rav-0/bijlage-1/stalbeschrijvingen/#BWL2005
tm2007.

2  Zie voor de tekst van de regeling: http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020711&z=2018-07-20&g=2018-07-20
3  Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen, deel 1 en 2, R.W. Melse, G.M. Nijeboer, N.W.M. Ogink, 2018:  

https://www.wur.nl/upload_mm/5/c/d/e07909fc-5cfc-4ac4-8653-b56949817765_Evaluatie_geurverwijdering_door_ 
luchtwassystemen_bij_stallen_Deel_2.pdf

4  Op de laatste pagina van de technische beschrijvingen staat op welke meetrapporten de beschrijving is gebaseerd. Zie  
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/rav-0/bijlage-1/stalbeschrijvingen/#BWL2005tm2007. 
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1.1 Vraag aan de Commissie

Doordat de combi-luchtwassers in de praktijk lagere rendementen blijken te halen, is een moeilijke situatie ontstaan. Bij 
veehouders en omwonenden is sprake van grote en vaak tegenstrijdige belangen. Een goede oplossing is niet eenvoudig te 
vinden. Om die reden heeft de staatssecretaris aangekondigd een Commissie in te stellen die onderzoekt ‘welke maatrege-
len op korte termijn mogelijk zijn ten behoeve van omwonenden in gebieden waar de geurnorm wordt overschreden.’5

Op 29 juni 2018 ontving de Commissie een brief van de staatssecretaris. In die brief stond de volgende vraag:  
‘de Commissie Geurhinder is primair gericht op de korte termijnproblematiek van de afgegeven vergunningen en de aanpassing van de regelgeving. 
De Commissie wordt daarom gevraagd om te inventariseren welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn in de situaties waarin de veehouderij 
beschikt over een geldige vergunning en naar nu blijkt de omwonenden meer overlast ondervinden dan op basis van de vergunningverlening 
verwacht mag worden.’ Ook vraagt de staatssecretaris de Commissie ‘om een bijdrage te leveren aan een robuust geurbeleid op de langere termijn, 
mede gericht op het wegnemen van mogelijke belemmeringen voor verduurzaming.’  
De volledige tekst van de opdracht staat in de bijlage van dit adviesrapport.

De Commissie geurhinder veehouderijen is onafhankelijk. In reactie op de vraag van de staatssecretaris, heeft de 
Commissie haar inzichten en aanbevelingen vanuit haar onafhankelijke positie geformuleerd.

1.2 Scope en onderzoeksvragen

De Commissie beziet haar opdracht in de bredere context van de algemene geurproblematiek in de veehouderij.  
De geurproblematiek zoals veroorzaakt door te hoge inschatting van de geurrendementen van gecombineerde lucht-
wassers, is immers nauw verweven met de meer algemene geurproblematiek.

Hoewel de vraag van de staatssecretaris ging over veehouderijen in algemene zin, heeft de Commissie zich specifiek gericht 
op varkenshouderijen. De reden daarvoor is dat het merendeel van de combi-luchtwassers bij varkenshouderijen te vinden 
is. Slechts een klein aantal staat bij bedrijven met ander vee6. 

In 2015 en 2016 heeft de bestuurlijke werkgroep evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen onder voorzitterschap 
van achtereenvolgens Lambert Verheijen en Co Verdaas al aanbevelingen gedaan over de algemene geurproblematiek.7  
De Commissie geurhinder veehouderijen heeft het advies van de bestuurlijke werkgroep meegenomen in haar onderzoek.

De Commissie is op zoek gegaan naar antwoorden op de volgende vragen over de aard, spreiding en gevolgen van het 
probleem, over maatregelen voor de korte termijn en over toekomstig geurbeleid:
1. Wat is de achtergrond van deze problematiek? 
2. Wat is bekend over spreiding en intensiteit van de problematiek?
3. Wat zijn de gevolgen van de situatie dat combi-luchtwassers in de praktijk minder geur verminderen dan tot juli 2018 in 

de Regeling geurhinder en veehouderij stond? 
4. Welke maatregelen kunnen de geurhinder voor  omwonenden op korte termijn verminderen?
5. Welke lessen ziet de Commissie voor een goed geurbeleid in de toekomst?

5  Brief staatsecretaris aan Tweede Kamer, 3 april 2018, nr 29 383, nr. 295
6  Melse, R.W., Nijeboer, G.M., Ogink, N.W.M.(2018) Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen, deel 1 en 2. Wageningen 

UR, Livestock Research.
7  Tussenadvies bestuurlijke werkgroep evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen (onder voorzitterschap van Lambert Verhe-

ijen), juli 2015 en eindadvies oktober 2016 (onder voorzitterschap van Co Verdaas)
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De Commissie heeft ervoor gekozen in haar onderzoek veel mensen te spreken. Allereerst zijn er groepsgesprekken geweest 
met (vertegenwoordigers van) omwonenden, veehouders, natuur- en milieuorganisaties, luchtwasser fabrikanten, en 
overheden (zowel lokaal, provinciaal als nationaal). Die gesprekken gaven een eerste beeld van de problemen die spelen.

Vervolgens heeft de Commissie drie veldbezoeken afgelegd. Bij ieder bezoek is de Commissie op bezoek geweest bij de 
gemeente, een ondernemer en omwonenden. Tijdens een van de veldbezoeken heeft de Commissie met twee verschillende 
omwonenden gesproken en met een lid van een urgentieteam van de provincie. 

Bij elk bezoek heeft de Commissie bij de belanghebbende ‘aan de keukentafel’ gezeten of op diens werkplek. De Commissie 
beseft dat de situatie in andere gemeenten anders kan zijn dan in de bezochte gemeenten. Toch vond de Commissie het 
waardevol om heel concreet bij mensen thuis te horen, zien en ruiken wat zij ervaren.

Na de veldbezoeken heeft de Commissie haar bevindingen verder verdiept door middel van interviews met een aantal 
experts. We spraken een luchtwasserfabrikant een gezondheidsdeskundige, een directeur-generaal van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat , een jurist van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de voorzitter van de 
bestuurlijke werkgroep evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen.
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In dit hoofdstuk schetst de Commissie de achtergrond van de problemen 
met combi-luchtwassers en geurhinder. Allereerst komt een uitleg over 
wat geurhinder is. Vervolgens gaat de Commissie in op regelgeving voor 
geurhinder door veehouderijen en geeft de Commissie een cijfermatige 
schets van geurhinder.

2.1 Wat is geurhinder?

Een van de meest omvangrijke effecten van ongewenste geur (stank) is hinder. Hinder is een gevoel van afkeer, boosheid, 
onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid, dat optreedt wanneer een milieufactor (geur) iemands gedachten, gevoelens 
of activiteiten beïnvloedt (Gezondheidsraad)8. Geurhinder wordt met behulp van vragenlijstonderzoek gemeten. 
Tegenwoordig noemen we iemand ernstig geurgehinderd wanneer deze persoon, gevraagd naar de mate van geurhinder 
van een bron gedurende het afgelopen jaar, een score van 8 of meer op een schaal van 0 tot en met 10 aangeeft. Het aandeel 
mensen met een score van 8 of meer noemen we het percentage ernstig geurgehinderden.9 Anders dan in wet- en regel-
geving wordt in deze rapportage ‘ernstige hinder’ gebruikt zodat percentages (ernstige) hinder in verschillende gebieden 
met elkaar kunnen worden vergeleken.
Andere effecten van geur zijn misselijkheid en/of braakneigingen. Daarnaast kan geuroverlast leiden tot beperkingen van 
activiteiten of gedragingen, bijvoorbeeld: verstoring van slaap, ramen niet kunnen openen, niet buiten kunnen zitten of 
geen bezoek kunnen ontvangen et cetera. Langdurige geurhinder kan leiden tot stress-gerelateerde klachten.10

Naast de intensiteit van de geur (de geurconcentratie: European Odour Units per m³ of OUE/m³) en de frequentie van het 
waarnemen is de (on)aangenaamheid van de geur (hedonische kwaliteit) een belangrijke geurkarakteristiek die van invloed 
is op beleving van geur.

Geurhinder kan er alleen zijn als mensen blootgesteld worden aan een geur. Maar, blootstelling alleen is niet het enige dat 
maakt dat iemand hinder ervaart. Er speelt meer mee. Bijvoorbeeld een negatieve houding ten opzichte van de geurbron, 
de verwachting dat de geur zal toenemen, bezorgdheid, angst voor gezondheidseffecten en een probleemgerichte ‘coping-
stijl’ zijn factoren die tot het ervaren van meer hinder lijden.11 

8   Gezondheidsraad (1994), Geluid en gezondheid. Gezondheidsraad 1994/15. 
Gezondheidsraad (1997), Omgevingslawaai beoordelen. Gezondheidsraad, 1997/23.

9  De hier gebruikte geurhindermaat is afgeleid van de geluidhindermaat zoals deze in de ISO/TS 15 666 (ISO/TS 15666:2003 Acoustics 
-- Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys) wordt beschreven. Met deze vraag wordt de mate van 
geurhinder bepaald. De landelijke richtwaarden van 12% (aandeel mensen met geurhinder) is gebaseerd op de vraag zoals deze vroeger 
door het CBS werd gebruikt en ook nu nog wel in Telefonische LeefsituatieOnderzoeken(TLO’s) wordt gebruikt.  
Met deze vraag wordt naar de frequentie van overlast gevraagd: (1) nooit/zelden, 2) soms, 3) vaak) Het aandeel mensen met een score 
van 2 of meer wordt als gehinderd beschouwd. Uitkomsten van beide maten blijken telkens weer niet goed vergelijkbaar te zijn, zie 
bijvoorbeeld ‘Geurhinder van veehouderij nader onderzocht: meer hinder dan Handreiking Wgv doet vermoeden? Actualisatie bloot-
stellingresponsrelatie tussen gemodelleerde cumulatieve geurbelasting en geurhinder in Noord-Brabant en Limburg-Noord’ , Geelen, L, 
Boers, D, Brunekreef, B., Wouters, I; Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD’en Brabant/Zeeland en Institute for Risk Assessment 
Sciences, Universiteit Utrecht. Tilburg, 23 maart 2015. 

10  Fast, T., Geelen, L. M. J., Meeuwsen, E. J., Sluis, N. I., Stouwe, N. v. d., Zandt, I., & Venselaar-Mooij, M. (2015). Geur en gezondheid. Onderdeel 
Veehouderij en geur. GGD-richtlijn medische milieukunde RIVM-rapport 2015-0106A). Fast, T., Geelen, L. M. J., Meeuwsen, E. J., Stouwe,  
N. v. d., Zandt, I., & Venselaar-Mooij, M. (2015). Geur en gezondheid. GGD-richtlijn medische milieukunde. RIVM-rapport 2015-0106.

11  Fast, T., Geelen, L. M. J., Meeuwsen, E. J., Stouwe, N. v. d., Zandt, I., & Venselaar-Mooij, M. (2015). Geur en gezondheid. GGD-richtlijn 
medische milieukunde. RIVM-rapport 2015-0106.

2 Schets van de situatie
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We onderscheiden verschillende soorten geurbronnen12 waarvan de veehouderij er één is. Binnen de veehouderij kunnen 
weer verschillende onderverdelingen naar bronnen worden gemaakt bijvoorbeeld naar stallucht van dieren (geit, kip, koe, 
nerts, varken), mest (mestopslag, mestver gisiting, mestuitrijden) en voer (brijvoer). Ook per diersoort kan de ervaren 
geurhinder variëren bij dezelfde blootstelling.

2.2 Wat is een luchtwasser?

Een luchtwasser is een techniek om lucht te behandelen met als doel om ongewenste emissies tegen te gaan. In het geval 
van een stal wordt de uitgaande ventilatielucht van de stal niet rechtstreeks naar buiten geblazen, maar eerst door een 
luchtwasser geleid. De bedoeling is dan dat in de luchtwasser een deel van de aanwezige ammoniak en geurcomponenten 
uit de lucht worden verwijderd. Daarnaast vangt de luchtwasser ook een deel van het in de lucht aanwezige stof worden af.

Er zijn drie verschillende soorten luchtwassers:
1. de chemische luchtwasser (of zure wasser): in een dergelijk systeem wordt zuur toegevoegd waardoor ammoniak wordt 

afgevangen (>90%); de geurverwijdering is met ca. 45% meestal minder efficiënt;
2. de biologische luchtwasser: in een dergelijk systeem wordt de ammoniak door bacteriën omgezet met een rendement 

van ca. 70%; de geurverwijdering is ca. 45%;
3. de combi-luchtwasser: deze wasser had als doel om niet alleen een hoge verwijderingsefficiëntie te bereiken voor 

ammoniak (70-90%) maar ook voor geur (70-85%). Van dit type wassers is de geurverwijdering in de laatste publicatie van 
de Rgv (30-45%) naar beneden bijgesteld.

In onderstaand plaatje wordt het luchtwas-principe schematisch weergegeven: de lucht die afkomstig is van de stal stroomt 
door een pakkingsmateriaal, waar het bevochtigd wordt. Het water wordt continu over het pakkingsmateriaal gerecircu-
leerd. De ingevangen verbindingen worden afgevoerd met het spuiwater. Het waterniveau in de luchtwasser wordt steeds 
aangevuld. In het geval van een biologische wasser, bevindt zich op het pakkingsmateriaal en in de buffertank biomassa;  
in het geval van een chemische wasser wordt er zuur aan het water toegevoegd. Een combi-luchtwasser is ofwel een 
biologische luchtwasser met een watergordijn of waterwasser, ofwel een systeem waar zowel een chemische als biologische 
wasstap deel van uitmaken. De combi-wasser is het type luchtwasser waar dit rapport over gaat.

FIGUUR 1 |  Schematische weergave luchtwassysteem

Recirculatie

Buffertank
Spuiwater

Vers water toevoerUitgaande lucht

Uitgaande lucht
(afkomstig van stal)

Pakking

12  Andere bronnen zijn bijvoorbeeld wegverkeer, petro-chemische- en voedingsindustrie maar ook buren.
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2.3  Wet- en regelgeving geurhinder veehouderijen

Alvorens dieper in te gaan op de regulering van geurhinder, is het voor een goed begrip daarvan van belang om de alge-
mene regulering van milieubelastende activiteiten in het Nederlandse omgevingsrecht in grote lijnen te schetsen. Het 
onderscheid tussen brongerichte en gebiedsgerichte regulering is daarbij wezenlijk.

Bij brongerichte regulering wordt milieubelasting vanuit iedere afzonderlijke bron (in dit geval de veehouderij) van de 
milieuverontreiniging gereguleerd. Bij brongerichte regulering gaat het primair om eisen die aan milieubelastende 
activiteiten kunnen worden gesteld om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 
Dat draagt bij aan een level playing field: in gelijke omstandigheden gelden gelijke regels. Algemene regels zijn bij uitstek 
geschikt om op landelijk niveau invulling te geven aan de brongerichte aanpak, juist omdat de eisen voor alle bronnen 
gelden, ongeacht de locatie waar de milieubelastende activiteit plaatsvindt.

De locatiespecifieke gevolgen van milieubelastende activiteiten worden primair gereguleerd in een gebiedsgericht 
ruimtelijk spoor, met name in het bestemmingsplan.13 In een bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast voor welke 
bestemmingen of functies een stuk grond gebruikt mag worden.14 Bij de vaststelling van bestemmingsplannen moet de 
gemeenteraad bezien of de situering van milieu gevoelige en milieubelastende bestemmingen ten opzichte van elkaar een 
goede ruimtelijke ordening opleveren. Per locatie kan de gemeenteraad bepalen in hoeverre milieu belastende bestemmin-
gen toegestaan zijn. Een reden voor beperkingen kan zijn het voorkomen van de cumulatie: te veel milieubelastende 
bestemmingen bij elkaar.

Gebiedsgerichte regulering gaat dus om het uiteindelijke effect van de milieubelasting, afkomstig van een of meerdere 
bronnen, op omliggende bestemmingen. Het doel daarvan is een goede ruimtelijke ordening. Gebiedsgerichte regulering 
gaat niet om het voorkomen of beperken van milieubelasting bij de bron.  
Beide sporen van regulering staan naast elkaar en vullen elkaar aan. Dat kan betekenen dat milieubelastende activiteiten in 
het ruimtelijke spoor vanwege de locatie-specifieke omstandigheden strenger zouden moeten worden gereguleerd dan in 
het brongerichte spoor. Indien de cumulatie van milieu belastende activiteiten (bronnen) een onaanvaardbaar woon- en 
leefklimaat oplevert voor een woonfunctie, dan kan dat bijvoorbeeld betekenen een nieuwe milieubelastende activiteit of 
de uitbreiding van een bestaande milieubelastende activiteit verder moet worden beperkt of dat aan de desbetreffende 
locatie geen woonfunctie kan worden toegekend.15 Of, anders gezegd: in de ruimtelijke ordening bestaat vaak juist geen 
level playing field, maar verschil in regulering is afhankelijk van de plaatselijke ruimtelijke situatie.

13  Bestemmingsplannen zijn geregeld in de Wet ruimtelijke ordening, Voor activiteiten die afwijken van het bestemmmingsplan kan op 
grond van art. 2.1 lid 1 sub c Wabo een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan worden verleend. Daarvoor geldt 
hetzelfde het toetsingskader van ‘een goede ruimtelijke ordening’. (art. 2.12 lid 1 sub a Wabo) .

14  Art. 3.1 lid 1 Wro.
15  Zie ook F.A.G. Groothuijse, Het omgevingsplan, integraal en marginaal?, Preadvies voor de Vereniging van Bouwrecht, Instituut voor 

Bouwrecht, Den Haag 2017, p. 28-29.
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LET OP:

De in dit rapport gehanteerde definitie van “bron gericht” in het kader van wet- en regelgeving, dient niet verward te 
worden met technische maatregelen om de productie van geur of ammoniak in de stal te verminderen (dus voordat 
deze lucht de luchtwasser bereikt). Dit laatste wordt namelijk vaak ook “brongerichte aanpak” genoemd; in dit 
rapport (zie paragraaf 4.5) spreken we in dat geval consequent over het verminderen van productie van geur en 
ammoniak in de stal, en niet over een bronaanpak.

Brongerichte regulering van geurbelasting door veehouderijen
De geuremissie afkomstig van veehouderijen wordt samen met andere emissies naar het milieu in belangrijke mate 
gereguleerd door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm)16. Op grond van deze 
wettelijke regelingen worden emissies naar het milieu vanuit iedere afzonderlijke veehouderij brongericht gereguleerd.17 
De Wabo voorziet in een vergunningplicht voor veehouderijen die een overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorza-
ken van een of meer grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10),18 veehouderijen waarvoor een milieueffectrapport moet 
worden gemaakt19 en veehouderijen die voldoen aan de omschrijving van categorie 8.3 Bijlage I Besluit omgevingsrecht.20 
Bij deze laatste categorie gaat het om varkenshouderijen van 3.750 gespeende biggen of meer.21 Varkenshouderijen die niet 
aan deze omschrijvingen voldoen, zijn niet vergunningplichtig. Voor deze veehouderijen is geen voorafgaande toetsing 
vereist, maar zij moeten wel voldoen aan de algemene regels die voor de verschillende activiteiten in het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (Abm) zijn gesteld.

Indien een vergunningplicht22 geldt voor een veehouderij, moet het bevoegd gezag (gemeente of provincie) een vergunning-
aanvraag ten aanzien van ‘geurhinder’ uitsluitend toetsen aan de Wet geurhinder veehouderij (Wgv). De Wgv vormt voor 
geurhinder het exclusieve toetsingskader voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor stallen van een veehouderij.23

De Wgv reguleert in de eerste plaats alleen geurbelasting van stallen van een veehouderij op geurgevoelige objecten, zoals 
woningen. De geurbelasting die wordt veroorzaakt door andere activiteiten binnen dezelfde veehouderij, zoals het maken 
van brijvoer, de opslag van mest in mestsilo’s of mestvergisting, reguleert de Wgv niet. De geuremissies van deze activiteiten 
(of bronnen) worden op grond van de Wabo en Abm gereguleerd.24

De Wgv reguleert ook geen cumulatieve geurbelasting afkomstig van stallen van meerdere veehouderijen. De Wgv verplicht 
het bevoegd gezag ook niet om bij de beoordeling van geurbelasting rekening te houden met ruimtelijke ordening, zoals de 
geografische ligging van de veehouderij of te verwachten ontwikkelingen. Volgens jurisprudentie van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak mag het bevoegd gezag bij de beoordeling van een vergunningaanvraag voor het oprichten of uitbreiden van 
stallen, de locatiespecifieke omstandigheden, zoals cumulatieve geurbelasting van andere veehouderijen, niet betrekken.25 
Cumulatieve geurbelasting kan dus alleen worden gereguleerd in het gebiedsgerichte (ruimtelijke) spoor.26

16  Het Activiteitenbesluit milieubeheer, waar ook de regels over geur vanuit stallen zijn gesteld, is gebaseerd op art. 8:40 Wm.
17  De cumulatie van geurhinder o.m. afkomstig van veehouderijen op geurgevoelige objecten (immissie) wordt gereguleerd in het 

 ruimtelijke spoor (de Wet ruimtelijke ordening).
18  Art. 2.1 lid 1 sub e Wabo jo. art. 2.1 lid 2 Bor jo. onderdeel B lid 2 jo. art. 5.14 Wm en art. 2.1 lid 1 sub i Wabo jo. art. 2.2a lid 4  

Bor jo. art. 5.13b lid 6 Bor. 
19  Art. 2.1 lid 1 sub e Wabo jo. art. 2.1 lid 2 Bor jo. onderdeel B lid 1 sub b jo. cat. C14 en D14 Besluit m.e.r.
20  Art. 2.1 lid 1 sub e Wabo jo. art. 2.1 lid 2 Bor jo. cat. 8.3 Bijlage I Bor.
21  Cat. 8.3 sub f jo. art. 1 Wav jo. diercategorie D.1.1 Bijlage I Rav.
22  Op grond van art. 2.1 lid 1 onder de Wabo
23  Art. 2 lid 1 Wgv.
24  Zie bijvoorbeeld ABRvS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1031, JM 2016/141.
25  Zie o.m. ABRvS 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7644 en ABRvS 24 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1970, r.o. 9.2. 
26  Zie hierboven.
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Een aanvraag van een omgevingsvergunning27 moet op grond van de Wgv worden geweigerd als de geurbelasting van een 
stal op een woning of ander geurgevoelig object28 niet voldoet aan de in de Wgv29 gestelde geurnormen.30 Deze geurnormen 
zijn uitgedrukt in odour units per m3 lucht. De wijze waarop de geurbelasting wordt berekend, is geregeld in de Regeling 
geurhinder veehouderij.31 De geuremissiefactoren32 spelen daarbij een belangrijke rol.33 Hoe hoger de geuremissiefactor per 
dier is, hoe minder dieren er kunnen worden gehouden bij een gelijkblijvende geurnorm. De geuremissiefactor per dier is 
afhankelijk van de diersoort en het stalsysteem waarin die dieren gehouden worden. Hoe hoger het geurrendement dat in 
de Rgv aan een stalsysteem is toegekend, hoe lager de geuremissiefactor per dier dat in de Rgv is vastgesteld. Indien een 
veehouder een stalsysteem met een hoog geurrendement aanvraagt, kunnen hem dan ook meer dieren worden vergund 
dan indien hij een stalsysteem met lager geurrendement aanvraagt. 

Gemeenten hebben de mogelijkheid om ten aanzien van de geurnormen maatwerk te bieden voor delen van het gemeentelijk 
grondgebied. Bij gemeentelijke verordening kunnen zij voor bepaalde gebieden strengere of minder strenge geurnormen 
vaststellen dan de wettelijke normen in de Wgv. Daarbij moeten gemeenten wel binnen de bandbreedten van de Wgv blijven.34 
Bij de vaststelling van de geurverordening moet de gemeente de volgende aspecten betrekken:
• de huidige en de te verwachten geursituatie vanwege de veehouderijen in het gebied;
• het belang van een geïntegreerde aanpak van de verontreiniging;
• de noodzaak van een even hoog niveau van de bescherming van het milieu; 
• de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied of de afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder.35

TABEL 1 | Geurbelasting OUE/m³

(P98) Niet-concentratie gebied Concentratie gebied

Bebouwde kom 0,1 ≤ 2,0 ≤ 8,0 0,1 ≤ 3,0 ≤ 14,0

Buiten de bebouwde kom 2,0 ≤ 8,0 ≤ 20,0 3,0 ≤ 14,0 ≤ 35,0

Bandbreedten geurnormen geurverordening (art. 8 Wgv).36 Het middelste getal is steeds de wettelijke geurnorm (art. 3 Lid 1 
wgv). De bandbreedte waarbinnen de geurnorm in de geurverordening (art. 6 Wgv) kan worden vastgesteld, ligt tussen de links 
en rechts daarvan genoemde waarden.

In overbelaste situaties, waarin de geurbelasting hoger is dan de wettelijke geurnorm of bij geurverordening vastgestelde 
geurnorm, kan een veehouder op basis van de 50/50-regel toch een vergunning krijgen voor uitbreiding. De 50/50-regel kan 
worden toegepast als een veehouder extra maatregelen neemt om de geurbelasting te beperken. De veehouder mag dan  
50 procent van het effect van de extra maatregelen inzetten om meer vee te houden. De andere 50 procent is voor de 
omwonenden: vermindering van de geurbelasting. Stel een veehouderij veroorzaakt nu een geurbelasting van 12 OUE/m3, 
terwijl 8 OUE/m3 is toegestaan. Op basis van de 50/50-regel kan de veehouder een vergunning krijgen voor 10 OUE/m3, mits 
hij een geurreducerende maatregel treft die de geurbelasting met 4 OUE/m³ vermindert. De geurbelasting gaat dus omlaag, 
maar blijft wel boven de toegestane geurbelasting. Met de 50/50-regel is bedoeld om innovatie en investeringen in 
geurreducerende voorzieningen te bevorderen en tegelijkertijd de geurbelasting voor de omgeving te verlagen. 

27  art. 2.1 lid 1 sub e Wabo
28  Een geurgevoelig object is een gebouw, bestemd om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor 

permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, legaal wordt gebruikt. Voor de leesbaarheid van het rapport gebruikt de 
Commissie soms alleen de term ‘woning’.

29  Art. 3 lid 1 Wgv.
30  Voor een diercategorie waarvoor in de Rgv geen geuremissiefactor is vastgesteld, gelden afstandseisen tussen de veehouderij en  

het geurgevoelige object.
31  Art. 10 sub a Wgv jo Rgv. 
32  Geuremissiefactoren worden vastgesteld per die per type stalsys teem voor de verschillende diercategorieën in bijlage I van de Rgv.
33  Om de geurbelasting te berekenen moet de geuremissiefactor van het toe te passen stalsysteem worden vermenigvuldigd met het 

aantal te houden dieren. Vervolgens moet de verspreiding van de geur tussen het emissiepunt (dierenverblijf) en het immissiepunt 
(geurgevoelig object) worden berekend aan de hand van het verspreidingsmodel ‘V-stacks Vergunningen 2010’. Zie art. 2 Rgv. 

34  Art. 6 Wgv.
35  Art. 8 Wgv.
36  Kamerstukken II 2005/06, 30 453, nr. 3, p. 20.
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FIGUUR 2 |  De 50/50-regel. Links de situatie met de oude vergunning. Rechts de situatie na toepassing van de 
50/50-regel
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De geurnormen die op grond van de Wgv zijn vastgesteld gelden uitsluitend als beoordelingsregels voor de vergunningver-
lener. Ze zijn dan ook niet rechtstreeks gericht tot de veehouder. Als een veehouder een bepaald stalsysteem met een aantal 
dieren vergund heeft gekregen, dan hoeft hij zich uitsluitend aan de vergunning(voorschriften) te houden. Blijkt de 
feitelijke geurbelasting in de praktijk hoger dan de vergunde geurbelasting, dan kan de veehouder daarop door de overheid 
juridisch niet worden aangesproken, zolang hij zich aan de vergunning(voorschriften) houdt37.

Het bevoegd gezag moet bij een beslissing op de aanvraag voor de oprichting of uitbreiding van een veehouderij ten minste 
beste beschikbare technieken in acht nemen. Een vergunning moet dan ook worden geweigerd als de voor de veehouderij 
beste beschikbare technieken niet worden toegepast, ook al wordt voldaan aan de geurnorm die op grond van de Wgv zijn 
vastgesteld.38

Voor de niet-vergunningplichtige veehouderijen geldt op grond van het Abm een vergelijkbaar regime als de Wgv. Het 
oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf waarin dieren met geuremissiefactoren worden gehouden is 
immers verboden, indien de geurbelasting op geurgevoelige objecten meer bedraagt dan de wettelijke geurnormen.39  
De geurbelasting wordt op dezelfde wijze bepaald als de geurbelasting voor de vergunningplichtige veehouderijen.40  
Ook voor deze niet-vergunningplichtige bedrijven geldt de 50/50-regel, zodat deze in een overbelaste situatie de helft van 
de geurwinst van een toegepast geurbelastingsreducerende maatregel kunnen inzetten voor uitbreiding.41

Ten behoeve van het waarborgen van de goede werking van het luchtwassysteem zijn voor zowel vergunningplichtige als  
de niet-vergunningplichtige veehouderijen Abm42 regels opgenomen waaraan de veehouder zich zal moeten houden.  
Het betreft onder meer eisen aan de capaciteit van het luchtwassysteem, monitoring en registratie. 

37  Wel is het in bepaalde limitatief in de wet omschreven gevallen mogelijk om een vergunning te wijzigen of in te trekken. Zie hoofdstuk 
4.

38  Art. 2 lid 2 Wgv jo. art. 2.14 lid 1 sub c Wabo.
39  Art. 3.115 lid 1 Abm. De geurnormen van tabel 3.115, waaraan bij de oprichting, uitbreiding en wijziging van een dierenverblijf moet worden 

voldaan, komen overeen met de geurnormen van art. 3 Wgv, waaraan een vergunningaanvraag voor de oprichting of verandering van een 
vergunningplichtige veehouderij aan moet voldoen. Bij gemeentelijke geurverordening kunnen onder dezelfde randvoorwaarden als de 
geurnormen van art. 3 Wgv voor bepaalde gebieden in de gemeente binnen bepaalde bandbreedten van tabel 3.115 Abm afwijkende 
geurnormen worden vastgesteld. Evenals de aan een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 sube Wm te verbinden voorschrif-
ten moeten de regels van het Abm zijn gebaseerd op de beste beschikbare technieken (art. 8.40 lid 3 jo. art. 2.22 Wabo).

40  Art. 3.121 Abm jo. art. 10 sub a Wgv jo. Rgv.
41  Art. 3.115 lid 2 sub b Abm. 
42  art. 3.125 en 3.126 Abm
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Gebiedsgerichte regulering geurbelasting stallen van veehouderijen
Voor zover een bestemmingsplan de exploitatie van een veehouderij toestaat op een bepaalde locatie, kunnen met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening regels worden gesteld die de omvang en de gevolgen van de veehouderij op omliggende bestem-
mingen kan beperken. Die regels kunnen ook de cumulatieve geurbelasting van verschillende veehouderijen op geurgevoelige 
bestemmingen in bepaald gebied normeren (achtergrondbelasting) ter bescherming van het woon- en leefklimaat in dat gebied. 
De Wvg normeert niet cumulatieve geurbelasting van meerdere veehouderijen in een gebied, maar uitsluitend de geurbelasting 
die een individuele veehouderij op een geurgevoelig object veroorzaakt (voorgrondbelasting). Een in het bestemmingsplan 
opgenomen norm voor cumulatieve geurbelasting (achtergrondbelasting) mag er evenwel niet toe leiden dat de uitbreiding van 
een veehouderij die voldoet aan de brongerichte geurnorm van de Wvg (voorgrondbelasting) onmogelijk wordt gemaakt.43 

In afwijking van wat in hiervoor in algemene zin is opgemerkt over bron- en gebiedsgerichte regulering van milieu belastende 
activiteiten, kan de gebiedsgerichte regulering van geurbelasting van stallen op geurgevoelige objecten in een bestemmings-
plan dan ook niet strenger zijn dan de brongerichte regulering van die geurbelasting op grond van de Wgv. In zoverre is de Wgv 
het exclusieve wettelijke kader voor de regulering voor deze vorm van geurbelasting.44

Kortom, de gebiedsgerichte regulering van de cumulatie van geurbelasting door stallen van veehouderijen mag de 
uitbreidingsmogelijkheden die deze veehouderijen hebben op grond van het brongerichte spoor (Wgv) hebben, niet 
beperken. Indien het gemeentebestuur in een bepaald gebied strengere geurnormen wil vaststellen, zal de raad een 
geurverordening moeten vaststellen, waarmee voor bepaalde gebieden binnen de in de Wgv gegeven bandbreedte kan 
worden afgeweken van de geurnormen van de Wgv.45

2.4  Spreiding en intensiteit problematiek

Combi-luchtwassers
De vraag van de staatssecretaris aan de Commissie gaat specifiek over combi-luchtwassers. Hoeveel combi-luchtwassers zijn 
er eigenlijk in Nederland? En waar staan die? Gedetailleerde cijfers heeft de Commissie daarover niet, maar in grote lijnen is 
het beeld als volgt. 

Combi-luchtwassers worden voornamelijk gebruikt in de varkenshouderij. Ongeveer de helft (46%) van alle varkenshoude-
rijen bevinden zich in Noord-Brabant en Noord Limburg (met ongeveer tweederde (64%) van het totaal aantal dieren)46, 
vooral in het zogeheten ‘concentratiegebied Zuid’.47 Het concentratiegebied Zuid bestaat grofweg uit delen van de provincie 
Noord-Brabant (midden en oost) en Limburg (noord). Aangenomen kan worden dat het aantal combi-wassers zich grofweg 
recht evenredig verhoudt tot het aantal dieren in een regio.

In Nederland zijn naar schatting ongeveer 5000 combi-luchtwassers geïnstalleerd.48 Naar schatting van de luchtwasserbranche 
is ongeveer 25 procent onder de maat geproduceerd. Dat wil zeggen dat deze 25 procent in principe wel voldoet wel aan de 
gestelde eisen, maar door materiaalkeuze, ontwerp en uitvoering van mindere kwaliteit zou zijn. Nog eens 25% zou niet 
voldoende functioneren als gevolg van verkeerd gebruik en/of onderhoud.

43  ABRvS 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1342, JM 2018/76.
44  Bij wijze van experiment konden provinciale staten van Noord-Brabant op grond van artikel 7l lid 1 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 

uiterlijk tot en met 18 maart 2018 in de provinciale verordening ruimte regels stellen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, die 
strekken ten behoeve van het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, een goede omgevingskwali-
teit, mede met inachtneming van het belang om private inspanningen gericht op een duurzame en zorgvuldige veehouderij te bevorderen. 
Daarin konden ook regels over de cumulatieve geurbelasting van veehouderijen worden opgenomen die strenger zijn dan de geurnomen 
van de Wgv of de gemeentelijke geurverordening (art. 7l lid 2 BuChw jo. art. 3 en 6 Wgv). Deze regels uit de ruimtelijke provinciale verorde-
ning zijn geen toetsingskader in het brongerichte spoor. Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de oprichting, verandering en 
exploitatie van een inrichting in de zin van art. 2.1 lid 1 sub e Wabo kunnen daaraan dus niet worden getoetst. 

45  Art. 6 Wgv. Zie uitgebreider paragraaf 4.2
46  Aantal varkens in 2018 (voorlopige cijfers) in Nederland: 12.416.161, in Noord-Brabant: 5 943 261, in Limburg: 1 973 209. Aantal bedrijven 

in Nederland:  4 137, in Noord-Brabant: 1 504, in Limburg: 424 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/80783ned/table?dl=166D8 
geraadpleegd 11-02-2019

47  https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/geur/wgv-rgv/handreiking-wet/bijlagen/concentratiegebieden/
48  Persoonlijk gesprek met vertegenwoordiger luchtwasserbranche
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Omvang varkensstapel en aantal bedrijven49

Aangezien de meeste combi-luchtwassers worden gebruikt in varkenshouderijen, heeft de Commissie uitgezocht wat de 
ontwikkeling is in het aantal varkens en aantal varkenshouderijen in de afgelopen jaren. In 1950 waren er in Nederland 271.000 
bedrijven met varkens, in 2018 zijn dit 4.137 bedrijven met bij elkaar ongeveer 12,5 miljoen varkens (biggen, fok-, vleesvarkens, zie 
Tabel 1 50). In de afgelopen 20 jaar is het aantal dieren stabiel gebleven daarentegen is het aantal bedrijven met 72% afgenomen van 
bijna 15 duizend naar ruim 4 duizend bedrijven (factor 3,5). In de tussentijd heeft een flinke schaalvergroting plaatsgevonden51: het 
gemiddeld aantal dieren per bedrijf steeg van negenhonderd naar drieduizend.

Het aantal veehouderijbedrijven is in de loop der tijd omlaag gegaan en de gemiddelde bedrijfsgrootte is toegenomen.  
Bij elkaar beheren deze bedrijven ruim 16.500 varkensstallen (peildatum 1 jan 201752), met in totaal 12400699 dieren. 
Aangezien een bedrijf meerdere stallen kan hebben op meerdere locaties, kan hieruit niet geconcludeerd worden of het 
aantal puntbronnen (aantal stallen) of de bronsterkte (grootte van stal) is gewijzigd. De indruk bestaat echter dat de 
gemiddelde stalgrootte, en dus ook de sterkte van de puntbron, ook is toegenomen. Ter illustratie: sinds in 2007 de combi-
luchtwassers in zwang kwamen is ook het aantal varkensmegastallen (grote geurbronnen) toegenomen. Waren er in 2005 in 
het hele land nog 73 varkensmegastallen, in 2010 waren dat er 127 en in 2013 waren het er 15753, In Noord-Brabant en Limburg 
nam het aantal toe van 56 in 2005 naar 113 in 2013. Wanneer geurreductiemaatregelen – zoals luchtwassers – dan onvoldoen-
de werken, kan lokaal een veel sterkere geur overlast ontstaan dan jaren eerder het geval was met veel kleine bedrijven.

Aandeel ernstig geurgehinderden
Op landelijk niveau is het aandeel ernstig geurgehinderden ‘door geuren van agrarische bedrijven en uitrijden van mest’ 
2,5%.54 Op provinciaal niveau (Noord-Brabant en Limburg) is dit 3,2% respectievelijk 2,8%. Ter vergelijking: de omvangrijk-
ste bron van ernstige geurhinder in Nederland zijn geuren van barbecue en vuurkorven: 4,4%. Landelijk staat 1 procentpunt 
voor ongeveer 139.000 volwassen inwoners55. Plaatselijk, kan de omvang van de ernstige geurhinder veel groter zijn door 
het lokale karakter van de geurhinder problematiek. 

49  Ter vergelijking: het aantal bedrijven met rundvee in Nederland bedraagt ongeveer 26.000 met in totaal 1,2 miljoen stuks (fok- en 
melk-)vee (https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/71904ned/table?ts=1548670699692).

50  https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/80783ned/table?dl=166D8 geraadpleegd: 12-12-2018.
51  https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/30/aantal-varkens-per-bedrijf-blijft-toenemen geraadpleegd: 12-12-2018
52  G .F.V. van der Peet, R.W. van der Meer, H. Docters van Leeuwen, S.R.M. van Wageningen-Lucardie, 2017. Monitoring integraal duurzame 

stallen; Peildatum 1 januari 2017. Wageningen Livestock Research Rapport 1027
53  Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os. (2015) ‘Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013.’ Alterra Wageningen UR.
54  Poll, R. v., Breugelmans, O., Houthuijs, D., & Kamp, I. v. (2018). Beleving Woonomgeving in Nederland: Inventarisatie Verstoringen 2016. 

RIVM-rapport 2018-0084
55  RIVM-rapport 2018-0084: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0084.pdf

TABEL 2 |  Aantal dieren en bedrijven, totaal en naar diertype, periode 2000 - 201849.*= voorlopige cijfers 2018

Nederland

Dieren 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018*

Varkens, totaal 13.117.814 11.311.558 12.254.972 12.602.888 12.478.594 12.400.699 12.416.161

Biggen 5.102.434 4.562.991 5.123.807 5.597.807 5.595.261 5.611.564 5.660.623

Fokvarkens 1.510.843 1.244.272 1.226.993 1.201.385 1.157.043 1.158.680 1.163.632

Vleesvarkens 6.504.537 5.504.295 5.904.172 5.803.696 5.726.290 5.630.455 5.591.906

Bedrijven 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018*

Varkens, totaal 14.523 9.686 7.030 4.928 4.508 4.301 4.137

Biggen 5.857 3.880 2.853 2.090 1.971 1.872 1.816

Fokvarkens 6.187 4.043 2.951 2.100 1.911 1.836 1.783

Vleesvarkens 12.894 8.602 5.952 4.025 3.719 3.550 3.402

Gemiddeld aantal 
dieren per bedrijf

903 1.168 1.743 2.557 2.768 2.883 3.001

Bron: CBS
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Elke vier jaar voeren de GGD-en in samenwerking met het CBS en het RIVM een gezondheidsenquête uit. De meest recente 
enquête stamt uit 201656. Voor een aantal GGD-en, onder andere die binnen het concentratiegebied Zuid vallen, zijn vragen 
over geur van veeteelt opgenomen in de vragenlijst (‘geurhinder van stallen met vee, pluimvee, en dergelijke’). In de 
onderstaande figuur is voor gemeenten in het concentratiegebied Zuid het percentage ernstige geurgehinderden door 
‘geurhinder van stallen met vee, pluimvee en dergelijke’ weergegeven.

Voor de helft van de gemeenten is het percentage ernstig geurgehinderden 2% of minder. Voor de andere helft is dat meer 
dan 2% Het maximale percentage geurgehinderden is 9%. Vooral lokaal, op wijkniveau, kunnen de percentages ernstig 
geurgehinderden sterk variëren (van 0% tot 16% ernstig geurgehinderden). Neem bijvoorbeeld de gemeente Gemert-Bakel 
(zie onderstaande figuur). In de Gezondheidsenquête worden 5 deelgemeenten/wijken onderscheiden. Op gemeenteniveau 
bedraagt de ernstige geurhinder als gevolg ‘van geur van stallen met vee, pluimvee en dergelijke’ 6%. Op deelgemeente/
wijkniveau varieert de ernstige geurhinder in deze gemeente van 0% tot en met 15%.

FIGUUR 4 |  Percentage ernstig geurgehinderden in de gemeente Gemert-Bakel per wijk/deelgemeente
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■ (Gemert-Bakel) Handel, De Mortel, Elsendorp, Milheze, De Rips

56  Voor Limburg Noord: https://vrln.databank.nl; voor Noord-Brabant: https://brabantscan.nl

FIGUUR 3 |  Omvang (%) ernstig geurgehinderden (‘ernstige geurhinder van stallen met vee, pluimvee en 
dergelijke’) op gemeenteniveau. Het betreft gemeenten in delen van Noord-Brabant (linkerkolom) 
en Limburg-Noord (rechterkolom)
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Verandering berekende omvang geurbelasting
Het aanpassen van geuremissiefactoren in de Regeling geurhinder veehouderijen (per 20 juli 2018) is van invloed op de 
berekeningen van het aantal mensen dat geuroverlast heeft. Het aantal geurgevoelige objecten dat zich binnen de geur-
contouren van een veehouderij bevindt neemt toe, door het groter worden van het gebied binnen de geurcontouren. Met 
andere woorden: sinds de aanpassing van de regeling hebben op papier meer mensen last van stank van veehouderijen.  
In de praktijk hadden omwonenden ook voor de aanpassing deze geurhinder. Nu komt dat ook tot uitdrukking in de 
berekening van geuroverlast.

De aanpassing van de geuremissiefactoren kan daarmee ook gevolgen hebben voor ruimtelijke ontwikkelingen in de 
nabijheid van deze veehouderijen. Bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke plannen voor geurgevoelige objecten, zal 
immers bij de beoordeling van het verwachte woon- en leefklimaat moeten worden uitgegaan van de hogere geurbelasting 
die deze veehouderijen hebben.57 Geurcontouren kunnen daardoor ruimer uitvallen en het aantal potentieel geurgehinder-
den zal groter kunnen zijn dan waarvan op grond van de Wgv en Rgv van vóór 20 juli 2018 werd uitgegaan.

Als voorbeeld voor de veranderingen in de berekende geuroverlast nemen we de gemeente Venray58. Venray is een gemeente 
in Noord-Limburg en ligt in het concentratie gebied Zuid. De gemeente herbergt veel intensieve veehouderij. Naar eigen 
zeggen van de gemeente is hiervoor draagvlak in de gemeente maar kampt de sector ook met een imagoprobleem. Er zijn 
enkele locaties in Venray waar de veehouderij tot overlast leidt.

In de gemeente hebben 87 bedrijven een combiwasser. Na aanpassing van de geurfactoren van de combiwassers is de berekende 
geuremissie in Venray met 20% toegenomen. Het aantal woningen en andere geurgevoelige objecten binnen de bebouwde 
kom, met een achtergrondbelasting > 13 OUE/m³, is hierdoor toegenomen van 505 naar 1084. In zoek gebieden en buitengebied 
is het aantal woningen, met een achtergrond belasting >20 OUE/m3, toegenomen van 202 naar 307.

In Figuur 2 is een uitsnede uit de plattegrond van Venray weergegeven. In de linkerkolom is aangegeven hoe het leefklimaat 
wordt beoordeeld op basis van een indicatieve achtergrondbelasting voordat met gewijzigde geuremissiefactoren is 
gerekend. In de rechterkolom is het beeld weergegeven hoe de geurblootstelling in “ou” (of eigenlijk OUE/m3) is veranderd 
(toegenomen) nádat met de gewijzigde geuremissiefactoren is gerekend. 

57  Voor planologische besluiten geldt het wettelijke criterium ‘goede ruimtelijke ordening’ (zie bijvoorbeeld art. 3.1 lid 1 Wro), dat zich in 
geval van de realisering van woningen vertaalt naar een goed woon- en leefklimaat.

58  Gegevens over de gemeente Venray zijn ontleend aan de presentatie ‘Uitvoering visie veehouderij’ (4 december 2018) tenzij anders 
vermeld

producties 000028



20  

FIGUUR 5 |  Linker kolom: Beoordeling leefklimaaat op basis van indicatieve achtergrond belasting met nieuwe 
geurfactor combiwassers. Rechter kolom: Verschil (toename) in indicatieve achtergrondbelasting 
als gevolg van wijziging geurfactor combiwassers.
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In dit hoofdstuk brengt de Commissie verhalen van betrokkenen in beeld. 
Essentieel om te begrijpen wat er aan de hand is, is zien en horen wat de 
problemen betekenen voor betrokkenen. De verhalen maken duidelijk 
dat de problemen rondom het vaststellen van geuremissie factoren niet 
los te zien zijn van het bredere probleem met geurhinder van vee-
houderijen. Er was al een probleem en de constatering dat al jarenlang 
gerekend is met geuremissiefactoren die niet stroken met de praktijk, 
maakt het er niet beter op.

Verder merkt de Commissie in haar gesprekken met betrokkenen dat de verhalen van de verschillende groepen betrokkenen 
uiteenlopen: voor iedereen betekenen de problemen iets anders. De Commissie kan hier niet alle nuances helemaal recht 
doen. Wel wil de Commissie in dit hoofdstuk een indruk geven van de diversiteit van de verhalen en van de grote en 
tegengestelde belangen en de verschillende perspectieven.

3.1 Omwonenden

In alle gesprekken die de Commissie heeft gevoerd met omwonenden is de grote impact van de stank op hun levens 
indringend merkbaar. Mensen vertellen over wat zij iedere dag weer ervaren. De emoties zijn daarbij van de gezichten af te 
lezen. ‘Iedere dag ben ik er mee bezig. Zelfs ’s nachts. Hoe staat de wind vandaag? Ramen open of ramen dicht? Was buiten hangen of binnen
halen?’ Een ander vertelt: ‘Je voelt je zo hopeloos. Je kunt echt niet uit de situatie weg. Hoe graag je ook zou willen. Je kunt er geen 
jas voor aan trekken of een trui voor uittrekken. Je zit gevangen in die stank. En als de wind inderdaad verkeerd staat, dan moeten we 
deuren en ramen dicht doen. Ik moet de was binnen halen. En soms is het zo erg dat ik buiten kom en dan moet ik gewoon overgeven. 
Zo intens is die stank. Daar word ik gewoon echt misselijk van. Zo vies. Zo ondraaglijk is het dan. Ik heb het gevoel dat dat écht niet 
gezond kan zijn.’

Vanwege de grote impact van de stank valt de term ‘geur’ niet bij iedereen in goed aarde. Omwonenden zien graag dat 
benoemd wordt dat het om ‘stank’ gaat. ‘Weet u wat bij geur staat in het woordenboek? Aangename reuk. Dat staat in het woordenboek.’

Je kunt er geen jas voor aan trekken of een trui voor uittrekken. Je zit gevangen in die stank.

De impact van de stank blijft niet beperkt tot overlast voor individuen. Het werkt door in de sociale samenhang in gemeenschap-
pen. Deelnemers ervaren scherpe tegenstellingen in de gemeenschap. Aan de ene kant staan de mensen die gelieerd zijn aan de 
veehouderij en aan de andere kant staan de mensen die overlast van veehouderijen hebben. Mensen vertellen dat zij het afschuwe-
lijk vinden om voortdurend in hun eigen gemeenschap te moeten opkomen voor hun rechten en daarbij steeds als lastig en 
vervelend te worden weggezet. Dit veroorzaakt een gespleten gemeenschap. Sommige mensen zijn daardoor bang openlijk hun 
belangen te verdedigen.

3 Betekenis voor betrokkenen
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Bij ons lopen de scheidingen, de tegen stellingen, door buurtschappen, door families.

Naast de stank vertellen veel omwonenden ook over andere overlast door veehouderijen. Vooral het lawaai van lucht-
wassers en het vele vrachtverkeer van en naar de veehouderij komt in de gesprekken herhaaldelijk aan de orde. De stank 
staat dus niet op zichzelf. Omwonenden ervaren een stapeling van overlast. 

Het zijn geen agrarische bedrijven meer. Bij een agrarisch bedrijf hebben we allemaal een 
beeld van een kippetje en een koetje en een varkentje. De boer die loopt een beetje rond en 
de boerin die is ook thuis om te helpen en dat soort dingen. Het zijn gewoon industriële 
bedrijven geworden.

In gesprek met de Commissie maken omwonenden steeds onderscheid tussen kleinere boerenbedrijven en de grote bedrijven, 
veelal varkenshouderijen. Het zijn vooral de grote varkensbedrijven met megastallen – ‘veefabrieken’, ‘ industriële varkenshou-
derij’ – waar omwonenden heel veel last van hebben. Deze grote bedrijven stinken het meest, vinden omwonenden. Daarbij 
komt dat deze grote bedrijven een ander karakter hebben dan de kleinere bedrijven die al langer in de regio zitten. De boeren 
wonen bij hun bedrijf en zijn voor buurtbewoners aanspreekbaar. De industriëlen wonen niet in de buurt. Buurtbewoners 
kennen hen niet.

Omwonenden hebben het buitengebied langzaam zien veranderen in een agrarisch industrieterrein en ondervinden hier 
steeds meer last van. ‘Het zijn geen agrarische bedrijven meer. Bij een agrarisch bedrijf hebben we allemaal een beeld van een kippetje en een koetje 
en een varkentje. De boer die loopt een beetje rond en de boerin die is ook thuis om te helpen en dat soort dingen. Het zijn gewoon industriële bedrijven 
geworden. Waarom zitten ze op agrarische grond? Daar zitten ze goedkoop. En daar geldt veel ruimere wetgeving. Dat zijn gewoon industrieën. Ze 
horen op een industrieterrein thuis en daar moeten ze voldoen aan de norm die gelden voor een industrieterrein. Zullen we eens kijken hoeveel boeren er 
dan nog nieuwe bedrijven willen beginnen.’ Zij zien het probleem van de falende luchtwassers tegen de achtergrond van de steeds 
industriëler wordende veehouderij. De overlast was al decennia problematisch. De falende luchtwassers komen daar nu bij.

Een duidelijke boodschap van omwonenden in de gesprekken met de Commissie gaat om het falen van overheid en 
politiek. Mensen zien overheid en politiek tot nu toe niet in staat adequaat om te gaan met de overlast van veehouderijen 
voor omwonenden. Mensen ervaren onmacht, onwil, onkunde en belangenverstrengeling. Omwonenden doen een appèl 
op de politiek en overheid om verantwoordelijkheid te nemen en burgers beter te beschermen.
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3.2 Veehouders

Voor veehouders en hun belangenorganisaties staat het voortzetten van een levensvatbaar bedrijf voorop, merkt de 
Commissie in gesprekken. De noodzaak om (stank-)overlast te beperken, heeft impact op hun bedrijfsvoering. Daarbij 
komt dat de aanpassingen van de geuremissiefactoren in de Regeling geurhinder en veehouderij in juli 2018 van invloed is 
op de mogelijkheden voor aanpassing en uitbreiding van veehouderijen.

Ondanks deze impact laten diverse varkenshouders merken het belangrijk te vinden om de (stank-)overlast voor hun 
omgeving te beperken. Voor een varkenshouder kan dat bijvoorbeeld concreet betekenen dat hij een luchtwasser aanschaft. 
Uit de gesprekken blijkt dat varkenshouders het niet altijd eenvoudig vinden om in goed contact met buurtbewoners 
overlast aan te pakken. De individuele verschillen zijn daarbij groot.

Luchtwassers, zijn door de overheid goedgekeurd en gestimuleerd middels subsidies. 
Vervolgens worden ze nu teruggezet. (…) Het geeft een deuk in het vertrouwen: heeft  
het zin om te investeren in vernieuwingen?

Wat betekent de huidige situatie rondom luchtwasser nu voor varkenshouders? Vertegenwoordigers van belangenorganisaties 
vertellen dat varkenshouders momenteel weinig vertrouwen voelen om te investeren en vernieuwen. Slecht voor het vertrou-
wen was dat de overheid investeren in luchtwassers heeft gestimuleerd. Varkenshouders hebben vervolgens geïnvesteerd in 
luchtwassers, in de overtuiging dat dit een goede investering was. Nu blijkt de praktijk anders. ‘Luchtwassers, zijn door de overheid 
goedgekeurd en gestimuleerd middels subsidies. Vervolgens worden ze nu teruggezet. (…) Het geeft een deuk in het vertrouwen: heeft het zin om te 
investeren in vernieuwingen?’

We zijn nu klaar met de eerste fase [van bouw van een nieuwe stal], maar nu zitten we vast 
met de nieuwe normen tot we kunnen aantonen dat onze luchtwasser goed functioneert.

Behalve een deuk in het vertrouwen heeft de aanpassing van de geuremissiefactoren in de Regeling geurhinder en veehou-
derij ook praktische consequenties voor bedrijven. Bij de verlening van vergunningen voor aanpassingen of uitbreiding van 
een bedrijf gelden die nieuwe factoren. 

De verduurzaming in de varkens houderij sector komt tot stilstand.

Een uitbreidingsplan dat eerder binnen de normen viel, valt – rekening houdend met de aangepaste geuremissiefactoren 
– mogelijk nu niet meer binnen de normen. Een varkenshouder vertelt bijvoorbeeld over de aankoop van een nieuwe 
bedrijfslocatie. ‘Dat staat nu stil vanwege de nieuwe normen. (…) We zijn nu klaar met de eerste fase, maar nu zitten we vast met de nieuwe 
normen tot we kunnen aantonen dat onze luchtwasser goed functioneert.’

Belangrijke thema’s voor belangenorganisaties van varkenshouders zijn innoveren en verduurzamen. Zij vinden het 
zorgelijk dat de aanpassing van de geuremissiefactoren in de Regeling geurhinder en veehouderij een rem is op innovatie 
en verduurzaming in veehouderijen. ‘De verduurzaming in de varkenshouderijsector komt tot stilstand’. Als reden daarvoor zien zij dat 
door de aanpassing van de geuremissiefactoren weinig nieuwe stallen gebouwd kunnen worden. Immers, stellen zij, 
‘innovatie voor dier en welzijn, gezondheid, terugdringen van emissies ontstaat in 90 tot 95% van de gevallen bij de bouw van nieuwe stallen. Hoe 
werkt het vaak? Er komt een nieuwe stal. Daar staat iets nieuws in. Er wordt een open dag georganiseerd. Daar komen andere varkenshouders naar 
toe om te kijken. En dan gaan andere mensen dat ook toepassen. Als die dynamiek verdwijnt en er geen nieuwe stallen gebouwd worden, dan 
wordt het ook een stuk lastiger voor innovatie.’
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Toch zijn er nog wel varkenshouders die kunnen en willen investeren in innovatie: Een varkenshouder vertelt over een 
geplande uitbreiding. Om de toename van de stankoverlast bij de uitbreiding van het aantal dieren tegen te gaan krijgt zijn 
nieuwe stal schuine wanden. ‘Zo komt de mest niet in contact met de urine. Dan krijg je geen ammoniakproductie. Stank zal je nog wel 
krijgen. Misschien wat minder (…) ‘dat vraagt wel wat kosten, maar wij zien er wel toekomst in. (..) Het is vooral om te kijken of het goed werkt. 
Kunnen we er iets mee? Misschien dat we dan ook de rest van de stallen aanpassen’. 

Belangenorganisaties laten weten dat zij contact hebben met de Rijksoverheid over geur. Zij hebben contact met ambtena-
ren en ook overleg gehad met de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Belangenorganisaties ervaren dat contact 
als positief, hoewel zij het wel vervelend vinden dat de staatssecretaris ondanks hun ‘ernstige bezwaren’ toch de geuremissie-
factoren heeft aangepast. Zij hadden graag eerst de kans willen krijgen zelf met een plan van aanpak te komen, voordat de 
staatssecretaris maatregelen zou nemen. Nu werken belangenorganisaties alsnog aan een plan van aanpak.

Waar het gaat om individuele boeren, zijn de verhalen die de Commissie hoorde over hun contacten met overheden 
wisselend. Naast varkenshouders die goed contact hebben met de overheid – de gemeente of provincie – staan varkenshou-
ders die met meer negatieve ervaringen. Zoals de Commissie merkte bij een varkenshouder die twijfelde of hij in gesprek 
wilde gaan met de Commissie. ‘We wilden eigenlijk nee zeggen. (…) Als het vanuit de gemeente was gekomen hadden we niet willen 
meewerken.’

3.3 Luchtwasserfabrikanten

Naast de omwonenden en varkenshouders ervaren ook luchtwasserfabrikanten problemen. De bewoordingen die zij 
gebruiken spreken boekdelen. Luchtwasserfabrikanten benadrukken eensgezind dat de luchtwassermarkt ‘kapot’ is. ‘Eigenlijk 
moeten we stellen, deze sector is failliet.’ De fabrikanten vertellen dat zij de investeringen die zij aanvankelijk hebben gedaan voor 
het ontwikkelen van luchtwassers niet hebben terugverdiend. Zij hebben verlies geleden. ‘Op dit moment is de markt zo kapot dat 
wij geen geld meer kunnen verdienen.’ ‘We zitten met z’n allen aan de grond’.

Eigenlijk moeten we stellen, deze sector is failliet.

Luchtwassersfabrikanten zien als oorsprong van hun problemen zowel de manier waarop geurhinder geregeld is in de Wet 
en Regeling geurhinder en veehouderij als ook de meer recente situatie van het bekend worden van de resultaten van het 
onderzoek naar de werking van lucht wassers en de daaropvolgende aanpassing van geuremissiefactoren in de Regeling 
geurhinder en veehouderij.

Zo goedkoop mogelijk. Zo is de markt gegroeid. Daar moet je nu weer uit zien te komen om 
kwaliteit te kunnen leveren.

De huidige regelgeving legt de verantwoordelijkheid om binnen de geurnormen te blijven niet bij de veehouder neer. 
Luchtwasserfabrikanten benadrukken dat veehouders niet hoeven te voldoen aan een doelvoorschrift, maar alleen aan een 
middelvoorschrift. Dat is geen stimulans voor veehouders om de geur zoveel mogelijk terug te dringen, menen luchtwas-
serfabrikanten. ‘In je doelvoorschrift zeg je tegen die boer: het is jouw probleem. Als hij dan een slechte luchtwasser heeft, haalt hij dat doel niet 
en heeft hij een probleem met de handhaver.’ Nu werkt dat niet zo en dat heeft weerslag op de keuze van een veehouder bij de 
aanschaf van een luchtwasser. Fabrikanten signaleren dat veehouders bij de aankoop van een luchtwasser vooral letten op 
een lage prijs. Dat maakt het voor de fabrikanten lastig om kwaliteit te leveren. ‘Zo goedkoop mogelijk. Zo is de markt gegroeid. 
Daar moet je nu weer uit zien te komen om kwaliteit te kunnen leveren’.

Bovendien stimuleert de regelgeving volgens de luchtwasserfabrikanten nu ook niet dat veehouders de oorzaak van de geur 
aanpakken. Het huidige systeem is gunstiger voor veehouders die het slecht doen dan voor veehouders die het goed doen, 
betoogt een fabrikant: ‘Als je nu op stalniveau heel veel doet en er komt bijna geen emissie naar de luchtwasser toe, wordt hij afgestraft.  
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Want de lucht is al zo schoon, dat het steeds lastiger wordt om nog 85% of hoeveel procent maar te halen. Dat is heel tegenstrijdig. De netste 
ondernemer wordt het hardst gestraft.’

Als je nu op stalniveau heel veel doet en er komt bijna geen emissie naar de luchtwasser toe, 
wordt hij afgestraft. Want de lucht is al zo schoon, dat het steeds lastiger wordt om nog 85% 
of hoeveel procent maar te halen. Dat is heel tegenstrijdig. De netste onder nemer wordt het 
hardst gestraft.

Verder is er in de huidige regelgeving geen certificering van luchtwassers. Dat is een gemis, menen luchtwasserfabrikanten, 
want certificering kan de kwaliteit van luchtwassers stimuleren. Ter vergelijking vertellen zij over het ‘drietrapssysteem’ in 
Duitsland. ‘Wij [in Nederland] hebben een nultraps.’ Het drietrapssysteem bestaat uit ‘gecertificeerde systemen, een meting en nog een keer 
een beoordeling. (…) Voldoet hij [de luchtwasser] prima: alles groen. Voldoet hij niet: komen er twee of drie punten uit, die zijn rood. Die moet je 
oplossen en anders komt er een serieuze boete.’

Verder vertellen fabrikanten dat de huidige situatie en de aanpassing van de geuremissiefactoren, veel impact heeft voor 
hen. De aanpassing van de geuremissiefactoren in de Regeling geurhinder en veehouderij heeft tot gevolg dat de markt 
voor luchtwassers nu op slot zit, stellen de fabrikanten. ‘De markt zit op slot ook vanwege de reductie van de normen. De normen 
terugzetten, betekent eigenlijk dat 80% van de plannen de kast in gaan. Daarmee creëer je automatisch dat de markt gaat inslapen, terwijl er 
eigenlijk heel veel moet gebeuren.’

3.4 Natuur- en milieuorganisaties

De natuur- en milieuorganisaties die met de Commissie hebben gesproken stellen dat de intensieve veehouderij grote 
invloed heeft op de ‘leefomgeving om in te wonen’ en op ‘de leefomgeving als plek voor natuur, flora en fauna. (…) Het gaat over ammoniak. 
Het gaat over fijnstof. Het gaat ook over geur. En dat levert allemaal specifieke problemen op maar ze hangen in de oorzaak met elkaar samen. 
Namelijk dat hele enorme intensieve systeem en dus het aantal dieren op een relatief klein oppervlakte. En de omgeving ondervindt daar negatieve 
effecten van.’

Het blijft een ontzettend weerbarstig dossier. Als je het een tijdje meemaakt, word je er ook 
beetje moedeloos van.

Natuur- en milieuorganisaties merken dat in de loop der jaren veel pogingen zijn gedaan om overlast van veehouderijen 
voor mens en natuur terug te dringen. In de praktijk blijkt het moeilijk om de problemen echt op te lossen. ‘Het blijft een 
ontzettend weerbarstig dossier. Als je het een tijdje meemaakt, word je er ook beetje moedeloos van.’

Eén van de dingen die voor natuur- en milieuorganisaties opvallen bij pogingen om geurhinderproblemen en andere 
overlast op te lossen, is dialoog. Natuur- en milieuorganisaties menen dat een dialoog tussen veehouders en omwonenden 
vaak niet werkt om de problemen op te lossen. Beide groepen staan te ver bij elkaar vandaan om dat te laten slagen. 

De bewoner die daar last van heeft en de boer hebben een totaal ander belang en  
die lossen dat onderling niet op. Daar ben je als overheid voor.

Als voorbeeld vertelt één van de gesprekspartners aan de Commissie: ‘Ik heb een keer mijn achterban uitgenodigd en wat mensen 
vanuit de veehouderijsector om te praten. Dat komt niet goed bij elkaar. Er zijn een paar pilots geweest waar iedereen daar met de kaarten tegen 
zijn borst zit te praten. Die boer heeft een vergunning en die zal zeggen ‘ik ga dat niet zonder meer opgeven’. En die omgeving zegt ‘wacht even,  
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ik wil toch wel zien wat er gaat gebeuren, ik houd het recht voor om naar de Raad van State te gaan’. Er wordt van alles geprobeerd om dingen via 
een dialoog te regelen. Maar ik vind dat eigenlijk de overheid vaak te kort schiet. Ik vind dat de overheid daar een taak heeft. De bewoner die daar 
last van heeft en de boer hebben een totaal ander belang en die lossen dat onderling niet op. Daar ben je als overheid voor.’

Wel merken natuur- en milieuorganisaties op dat er grote verschillen zijn tussen veehouders, waar het gaat om het kunnen 
voeren van een dialoog met omwonenden.

‘Er zit echt een verschil per sector. Melkveehouders zijn(…) lokaal nog verankerd in die samenleving. Zeker als het grondgebonden en misschien 
biologische boeren zijn die ook nog via een korte keten proberen hun eigen afzet in de omgeving kwijt te kunnen. Varkenshouders zijn een totaal 
ander verhaal. Ik weet ook niet of je dat eigenlijk nog boeren moet noemen. Dat zijn de grote jongens en meiden. Die hebben zes, zeven, acht 
stallen verspreid over meerdere provincies. Soms zitten zelfs de zeugen in de ene stal. De biggen worden vervolgens getransporteerd naar een 
andere. Dat is een heel ander systeem en er is geen binding met de omgeving. In die situatie is het bijna helemaal onmogelijk om daar iets van een 
dialoog te laten plaatsvinden.’

Over kringlooplandbouw:  
‘Die kringloop is echt heel erg ver te zoeken, letterlijk en figuurlijk.’

Eén van de oplossingen die natuur- en milieuorganisaties bepleiten is kringlooplandbouw. Dat zou de overlast die 
veehouderijen veroorzaken voor mens en natuur enorm terugdringen. ‘Vanuit het ecologisch systeem waarin je wil naar volledige 
duurzaamheid, is het logisch om de kringlopen op een zo’n lokaal mogelijke schaal te sluiten. Planetair is alles circulair. Maar je wilt zo veel 
mogelijk lokaal die kringloop sluiten.’ Om kringlooplandbouw te realiseren moet er veel veranderen. ‘Die kringloop is echt heel erg ver 
te zoeken, letterlijk en figuurlijk.’ Kringlooplandbouw is alleen haalbaar als de veestapel veel kleiner wordt, en boeren veel meer 
lokaal gaan werken, menen de natuur- en milieuorganisaties.

3.5 Decentrale overheden

In gesprekken met decentrale overheden hoort de Commissie – naast veel verhalen over veehouders en omwonenden – wat 
de problemen met geurhinder en luchtwassers betekenen voor de overheden zelf. De Commissie sprak met bestuurders en 
met ambtenaren van gemeenten, een provincie en een omgevingsdienst.

Gemeenten vertelden over de overgang van oude naar nieuwe geuremissiefactoren. Zij zaten dit voorjaar in hun maag met 
vergunningverlening aan veehouderijen sinds de verschijning van het onderzoeksrapport waaruit bleek dat de geuremissie-
factoren in de Regeling geurhinder en veehouderij niet klopten. Want wat te doen met lopende en nieuwe vergunningaan-
vragen? Zij zaten met een dilemma. Zowel een beslissing om geen vergunning te verlenen als een beslissing om dat wel te 
doen zou een lastige situatie opleveren.

Er lopen nu bij ons nog steeds rechtszaken van mensen die zeggen ‘wij vinden het onterecht 
dat wij geen vergunning daarvoor hebben gekregen’.

De Commissie hoort bijvoorbeeld bij gemeentes over de ‘gevoelige situatie’ of het ‘vacuüm’ in de overgangsperiode.  
‘Je kunt op dat moment niks. En de verantwoordelijkheid ligt vaak bij de gemeenten.’ (…) we zijn juridisch verplicht om een vergunning af te geven 
op basis van de oude regelgeving die er ligt. Je wilt dat als gemeente niet. Nou, gelukkig hebben we samen met de provincie toen de handschoen 
opgepakt om te zeggen, we gaan als gemeente toch voor de keuze om geen vergunningen te verlenen (…) Ik wil gewoon vergunningen kunnen 
verlenen die juist zijn. En als ik een vergunning moet verlenen omdat ik het juridisch moet, terwijl ik weet dat er rapporten liggen waardoor ik het 
eigenlijk niet zou moeten doen, dan geeft dat zo’n frustratie.’ ‘Er lopen nu bij ons nog steeds rechtszaken van mensen die zeggen ‘wij vinden het 
onterecht dat wij geen vergunning daarvoor hebben gekregen’.’

producties 000035



OFL  |  Geur bekennen       27

Een andere gemeente besloot juist door te gaan met vergunningverlening. Zij wilden voorkomen dat vergunning verlening 
te lang stil zou komen te staan. ‘De gemeente is akkoord gegaan met de vergunningaanvraag met de oude lijst, op voorwaarde dat het totaal 
van het bedrijf uiteindelijk overgaat op de nieuwe lijst. Dat is een beetje een truc, daar ben je niet trots op, maar dan kan de ondernemer wel weer 
door.’

Vooral de onduidelijkheid kan een deuk geven in het vertrouwen in de gemeente en heeft voor commotie gezorgd, merkt 
de Commissie in gesprekken bij gemeenten. ‘Ik heb daar in de krant ook over gezegd dat het voor niemand een goede situatie is. Voor de 
burgers, voor de ondernemers, voor het vertrouwen in de democratie is het niet goed zolang er geen definitief besluit is. Als de normen steeds 
veranderen dan geeft dat gefronste wenkbrauwen.’ Bij een andere gemeente hoort de Commissie ‘We merken dat ook [het begrip] de 
onbetrouwbare overheid snel in de mond wordt genomen.’

De meeste gemeenten die met de Commissie in gesprek gaan, vinden het ondanks de moeilijke overgangssituatie terecht 
dat de geuremissiefactoren zijn aangepast. Toch hoort de Commissie ook twijfel over het besluit om de geuremissiefactoren 
aan te passen. ‘Uiteindelijk vinden wij het een beetje flauw – kort door de bocht gezegd. Wat er is gebeurd, er is een regelgeving gelanceerd, met 
normen en dan na het onderzoek worden ‘zomaar’ de normen aangepast. Is dat wel een proportionele maatregel?’ Deze twijfel over de 
proportionaliteit is mede ingegeven door verschillen in de kwaliteit van luchtwassers. ‘Er zijn ook goede luchtwassers. Die kunnen 
de 85% wel halen.’ 

Er zijn een hele hoop gemeenten die tegen het probleem aan gaan lopen of er al 
tegenaan lopen, dat woningbouwplannen geen doorgang kunnen vinden. Dat is 
natuurlijk absurd. (…) Je gaat niet een heel dorp op slot zetten (…) vanwege één 
geitenbedrijf. Dan pak je het geitenbedrijf aan.

Behalve op de vergunningverlening heeft de aanpassing van de geuremissiefactoren impact op ruimtelijke plannen. 
Deelnemers vertellen dat met de aanpassing van de geuremissiefactoren de contouren waarbinnen je niet mag bouwen 
veranderen. ‘Er zijn een hele hoop gemeenten die tegen het probleem aan gaan lopen of er al tegenaan lopen, dat woningbouwplannen geen 
doorgang kunnen vinden Dat is natuurlijk absurd. (…)  Je gaat niet een heel dorp op slot zetten. (…) vanwege één geitenbedrijf. Dan pak je het 
geitenbedrijf aan.’ De lastige situaties met vergunningverlening maken zichtbaar dat samenwerking en afstemming tussen 
Rijksoverheid en decentrale overheden niet altijd eenvoudig is. Een gemeente vertelt daarover: ‘Je wilt eigenlijk zo snel mogelijk 
de kennis die je hebt ook toepassen in de vergunningverlening om te voorkomen dat je nog meer knelpunten krijgt. Tegelijkertijd is de werkelijkheid 
in Den Haag natuurlijk een andere. En zoals wij dat hier dagelijks ervaren, wordt dat in Den Haag niet beleefd en gelden daar weer andere 
spelregels om daar op een nette manier te werken. In de Haagse arena alles goed soepel te laten verlopen, is voor ons een zoektocht.’

3.6 Rijksoverheid

Met beleidsmedewerkers van de rijksoverheid, van verschil lende ministeries, spreekt de Commissie vooral over de 
totstandkoming van de Wet en Regeling geurhinder en veehouderij en over het vaststellen en aanpassen van 
geuremissiefactoren. 

Een beleidsambtenaar vertelt over de totstandkoming van de Wet en Regeling geurhinder en veehouderij tijdens het eerst 
kabinet Balkenende. ‘Het was een nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer om een wettelijk vastgesteld toetsingskader te krijgen voor de 
beoordeling van geurhinder bij uitbreiding en nieuwe vestigingen van veehouderijen.’ De bedoeling was dus niet om regels te stellen voor 
alle geurhinder door veehouderijen. De wet biedt geen normering voor bestaande situaties, benadrukt de beleidsambte-
naar. ‘De wet biedt alleen een stelsel om te toetsen bij uitbreiding van bestaande veehouderijen of bij nieuwe vestigingen van veehouderijen.  
Die insteek was ingegeven door het grote aantal beroepsprocedures en ‘veel rechtsonzekerheid bij de veehouderijen. De toen zittende 
Kamer wilde daar een eind aan hebben en die wilde dat graag wettelijk geregeld zien.
Over de vaststelling van de geuremissiefactoren in de Regeling geurhinder en veehouderij vertelt een beleidsambtenaar:  
‘het probleem van de luchtwassers. Het woord ‘probleem’ durf ik wel in de mond te nemen. Want het is inderdaad zo dat er factoren waren 
vastgesteld en die hebben we moeten herzien. Dat is dus ook gebeurd. Het probleem zit niet in de structuur, de systematiek en zelfs niet in de 
normen van wetgeving. Dit zijn technische dingen, dit zijn geuremissiefactoren. Een wetenschappelijke vaststelling wat een bepaalde techniek 
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doet.’ Beleidsmedewerkers benadrukken dus hoe moeilijk het is om geur te meten. ‘Het geurmeetverhaal is een heel moeilijke. Er 
zijn heel veel factoren die maken dat het heel moeilijk is om aan te geven wat geur is. Wat is geuroverlast en hoe meet je dat precies?’ ‘Als er een 
chemische methode zou zijn geweest om geur te kunnen monitoren, (…), zou deze fout niet gemaakt zijn. Maar het is een exercitie omdat de 
techniek niet verder was dan dat we het op deze manier konden doen.’ 

Het geurmeetverhaal is een heel moeilijke. Er zijn heel veel factoren die maken 
dat het heel moeilijk is om aan te geven wat geur is. Wat is geuroverlast en hoe 
meet je dat precies?

Toch zien beleidsambtenaren dat het probleem niet helemaal losstaat van de wet: ‘het probleem heeft alleen te maken met de 
systematiek van de wet in die zin dat de wet zegt ‘je pakt de bekende geuremissie van de stal. Je berekent vervolgens met het voorgeschreven model 
wat er op bewoning terecht komt. Dat toets je dan aan de in de wet gegeven norm. Je moet dus volgens de wet de geuremissiefactor kennen, 
de prestatie van die luchtwasser.’

Bij de voorbereiding van de Wet en Regeling keken ambtenaren naar Nederlands en Duits onderzoek voor de vaststelling 
van de geuremissiefactoren. ‘Op een gegeven moment hebben wij besloten Duitse onderzoeksgegevens te accepteren als beste gegevens van 
dat moment. Er werd immers politiek op ingezet om die combiwassers zo snel mogelijk op de lijst te krijgen. En zoals ik het ervaar, is het gaande
weg steeds duidelijker geworden dat er toch wel wat op aan te merken zou kunnen zijn. Met het laatste onderzoek van de WUR is vast komen te 
staan dat de prestaties van de gemiddelde luchtwasser niet zo goed waren.’ 

Bij de aanvankelijke vaststelling van de geuremissiefactoren was naast het Duitse onderzoek ook Nederlands onderzoek 
beschikbaar. Er is destijds dus voor gekozen om alleen de resultaten van het Duitse onderzoek te gebruiken. Dit jaar zijn de 
geuremissiefactoren aangepast op basis van nieuw onderzoek van de WUR. Een beleidsambtenaar zegt daarover: ‘Waarom 
we na het laatste onderzoek wel iets kunnen zeggen, dat is omdat we nu een representatief beeld hebben van de werkelijke prestatie van de 
luchtwassers. Voor die tijd was het: ‘hij zegt, zij zegt’. Nu hebben we met het laatste onderzoek echt aantoonbaar een goed beeld gekregen van wat 
die luchtwassers in de praktijk doen. Dat is wat mij betreft het grote verschil.’ 
“Het is jaren lang zo geweest dat er klachten waren vanuit de omgeving. Klachten dat de geuremissie wél hoog was. Maar toen kon de overheid 
zeggen: ‘nee kijk, op papier staat dat het wel klopt’. Nu blijkt dus dat je een papieren werkelijkheid hebt en dat je een realistische werkelijkheid hebt. 
De realistische werkelijkheid is onderzocht door de WUR. Met als resultaat dat laatste rapport. En dat toont aan dat de mensen die jarenlang 
hebben geklaagd, eigenlijk wel gelijk hadden.”
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In dit hoofdstuk geeft de Commissie een analyse van het geurprobleem, 
zoals dat is ontstaan door de discrepantie tussen enerzijds de werking van 
luchtwassers in de praktijk en anderzijds de cijfers over geurvermindering 
in de Regeling geurhinder en veehouderij. 

4.1 Vertrouwen

Het voorgaande hoofdstuk maakt zichtbaar dat geurhinderproblemen voor betrokkenen een stevige impact hebben.  
En voor ieder weer op een andere manier. De zorgen en belangen lopen uiteen. Vertrouwen is soms ver te zoeken.

De Commissie vindt het gebrek aan vertrouwen niet verwonderlijk. Omwonenden merken dat een deel van de veehouders 
legaal de norm kan overschrijden. Ook ervaren zij dat bij de aanpak van geurhinder geen rekening wordt gehouden met 
cumulatie. Terwijl juist cumulatie kan maken dat geurhinder voor hen onhoudbaar is. Tegelijkertijd zijn er ook veehouders 
die niet veel vertrouwen meer hebben in de overheid en politiek. Ook dat is begrijpelijk. Aanvankelijk bevorderde de 
overheid het investeren in luchtwassers. Nu zijn er problemen met luchtwassers. Voor zowel omwonenden als veehouders 
geldt dat er lokaal vaak geen onderling vertrouwen is.

Het gebrek aan vertrouwen dat de Commissie ziet, gaat om verschillende vormen van vertrouwen. Het gaat zowel om een 
gebrek aan vertrouwen op systemen (confidence) als om een gebrek aan vertrouwen in personen (trust). Deze twee vormen van 
vertrouwen kunnen elkaar negatief of positief beïnvloeden59. 

59  Zie ook Noordegraaf-Eelens, P. Frissen & M. van der Steen (2010). De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis,  
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. https://www.nsob.nl/wp-content/uploads/2015/08/W.-Crisis-van-vertrouwen_ 
Internetversie.pdf

4 Analyse geurprobleem
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De overheid kent op macroniveau vele systemen die bijdragen aan het vertrouwen van de burger op de overheid, zoals onze 
rechtsstaat en democratie. Vertrouwen op heeft ook betekenis in meer concrete situaties, namelijk dat burgers erop kunnen 
rekenen dat geurklachten worden onderzocht en dat er wordt opgetreden tegen overschrijding van normen. Maar ook 
wordt er verwacht dat de overheid erkent fouten te hebben gemaakt en eigenaarschap toont. 

In concrete contacten op microniveau speelt ook in personen en de relatie tot elkaar. Bij vertrouwen in personen maken we 
een keuze en geven we commitment aan een persoon. Daarmee heeft vertrouwen in personen een relationeel karakter, 
terwijl het vertrouwen op de rechtsstaat en democratie een meer zakelijk karakter heeft.

Het gaat er om dat vertegenwoordigers van de overheid, een goede vertrouwensrelatie met burgers weten op te bouwen. 
Hoewel politici, bestuurders en ambtenaren primair mensen zijn als iedere burger, hebben zij de neiging om ‘systeem-
gedrag’ te vertonen. Zij handelen vanuit bevoegdheden, budgetten en procedures. Zij sturen de bureaucratie aan en 
belichamen die bureaucratie. Daarmee worden de behoeften van veel mensen niet altijd gediend. Het is essentieel dat 
individuele politici, bestuurders en ambtenaren inhoudsvolle relaties met burgers aan gaan, die op andere wijze houvast 
bieden aan burgers60. Zo hoorde de Commissie bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan omwonenden dat politici en ambtena-
ren komen en gaan en dat casuïstieken slecht worden overgedragen. Zo ontstaat een “van het kastje naar de muur” gevoel. 

Daar waar er vertrouwen is, heeft de Commissie exem plarische voorbeelden van lokale samenwerking gezien. Daar waar 
vertrouwen verslechtert of zelfs ontbreekt, neemt polarisatie toe en verarmt de sociale cohesie. Daar waar gelijkwaardig-
heid is, worden compromissen gesloten en ontstaat er (h)erkenning. De nadruk op systemen leidt er echter toe dat er 
minder aandacht is voor het relationele aspect, terwijl dit voor de omwonenden belangrijk is. 

 4.2  Complexe en verkokerde regulering geurhinder

Hoewel de opdracht van de Commissie primair gaat over problemen die zijn ontstaan bij de regulering van geuremissies 
vanuit stallen van individuele veehouderijen, beperkt de Commissie zich daar niet toe. De specifieke problemen met de 
rendementen van luchtwassers zijn alleen te begrijpen in de bredere context van de regulering van geurhinder door 
veehouderijen.

De Commissie is van oordeel dat de huidige regulering van geurhinder door veehouderijen zeer complex is. Zeker voor 
niet-juristen is de regelgeving lastig te doorgronden. Dat komt onder meer doordat de regelgeving verkokerd is.  
De verkokering maakt het lastig om geur in onderlinge samenhang te reguleren. Dat is een gemis, omdat de geurbelasting 
waarmee omwonenden en andere geur gehinderden uiteindelijk te maken krijgen een cumulatie, een optelsom, van geur is. 

Wat mist is ten eerste een samenhangende regulering van meerdere geurbronnen binnen één veehouderij. De Wet en 
Regeling geurhinder en veehouderij reguleren de geur van stallen. Andere geurbronnen dan stallen worden niet door de 
Wet geurhinder veehouderij gereguleerd. Deze worden op grond van de Wabo en Wm gereguleerd.61

Ten tweede mist de samenhang in de geurregulering van meerdere veehouderijen in hetzelfde gebied. De totale geurbelas-
ting op woningen en andere geurgevoelige objecten wordt immers niet alleen bepaald door geur bronnen binnen één 
veehouderij, maar ook door andere veehouderijen in de omgeving. In de onderstaande figuur is dat schematisch weergege-
ven. Vergunningverlening gaat uit van de situatie in het linker blokje, ook als in feite de situatie is zoals in het rechter 
blokje. Dat is een gemis, want hoe meer veehouderijen er zijn in een bepaald gebied, hoe groter het probleem van 
cumulatieve geurbelasting zal zijn als er zich binnen dat gebied ook veel geurgevoelige objecten bevinden. 

60  Brenninkmeijer, (2011) toespraak over de relatie tussen burger en overheid, 16 maart 2011, te lezen op  
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2011/toespraak-alex-brenninkmeijer-over-jaarverslag-2010

61  Art. 2.14 Wabo (en Abm)
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FIGUUR 6 |  Woning met één veehouderij of meerdere veehouderijen

De Wgv biedt geen mogelijkheden om cumulatieve geurhinder te reguleren. De Wro biedt die mogelijkheid in beginsel wel, 
maar zeer beperkt. Het bestemmingsplan bepaalt hoeveel, waar en onder welke ruimtelijke voorwaarden veehouderijen 
toegestaan zijn. Extra eisen over bijvoorbeeld geurbeperkende maatregelen of een beperking van het aantal dieren met het 
oog op de geurbelasting kunnen niet op basis van het bestemmingsplan worden geregeld. Evenmin kunnen in bestem-
mingsplannen voor een veehouderij strengere eisen vanwege cumulatieve geurbelasting in een gebied worden gesteld dan 
in de Wgv. Zoals in paragraaf 2.3 al is opgemerkt, is de Wgv het exclusieve wettelijke kader voor de regulering van geur-
belasting van stallen op geurgevoelige objecten.

De gemeente kan wel veehouderijen (en woningen) wegbestemmen met het oog op het creëren van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat, mits aannemelijk is dat deze vormen van ruimtegebruik op termijn wordt beëindigd, desnoods door 
middel van inzet van het onteigeningsinstrumentarium. Het is onder het huidige recht dus alles of niets. Daardoor is een 
gebiedsgerichte regulering62 en beperking van geurbelasting afkomstig van stallen van veehouderijen op grond van het 
bestemmingsplan niet goed mogelijk. 

Een gebiedsgerichte aanpak gericht met het oog op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied is in het 
brongerichte spoor slechts gedeeltelijk door in de geurverordening – binnen de bandbreedten van de Wgv63 – afwijkende 
geurnormen vast te stellen.64 Daarmee kunnen toekomstige uitbreidingen of nieuwvestigingen van veehouderijen in een 
overbelast gebied worden beperkt.65 De in een geurverordening opgenomen geurnorm blijft echter uitsluitend de toet-
singsnorm voor toekomstige vergunningaanvragen voor de oprichting en uitbreidingen van afzonderlijke veehouderijen. 
Voor het toestaan van geurgevoelige objecten in de buurt van veehouderijen in bestemmingsplannen is deze geurnorm 
echter niet bepalend. Doorslaggevend is of ter plaatse van het geurgevoelige object een aanvaardbaarheid van het woon- en 
leefklimaat kan worden gerealiseerd.66 Volgens jurisprudentie van de Afdeling is de geurnorm daarvoor niet doorslagge-
vend. Indien de voor veehouderijen toepasselijke individuele geurnorm wordt overschreden, brengt dit niet zonder meer 
met zich dat geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.67 Evenmin kan indien de voor veehouderijen 

62  Op grond van artikel 7l lid 1 Crisis- en herstelwet konden provinciale staten van Noord-Brabant uiterlijk tot en met 18 maart 2018 in de 
provinciale verordening ruimte regels stellen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, die strekken ten behoeve van het bereiken 
en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, een goede omgevingskwaliteit, mede met inachtneming van het 
belang om private inspanningen gericht op een duurzame en zorgvuldige veehouderij te bevorderen. Daarin konden ook regels over de 
cumulatieve geurbelasting van veehouderijen worden opgenomen die strenger zijn dan de geurnomen van de Wgv of de gemeentelijke 
geurverordening (art. 7l lid 2 Chw jo. art. 3 en 6 Wgv). Deze regels uit de ruimtelijke provinciale verordening geen toetsingskader in het 
brongerichte spoor. Aanvragen om een omgevingsvergunning voor de oprichting, verandering en exploitatie van een inrichting in de zin 
van art. 2.1 lid 1 sub e Wabo kunnen daaraan dus niet getoetst. Ook maken dergelijke provinciale instructieregels de beperking van 
bestaande rechten van veehouderijen in bestemmingsplannen niet eenvoudiger of anders. 

63  Art 8 Wgv.
64  Art. 6 Wgv. Zie ook par. 2.3.
65  Met een geurverordening kunnen bestaande rechten niet worden aangetast, zodat door het stellen van een strengere geurnorm in de 

geurverordening in een overbelaste situatie de overbelasting (op papier) alleen maar zal toenemen.
66  Daarbij moet uit worden gegaan van maximale invulling van de gebruiksmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en moet 

bovendien rekening worden gehouden met de cumulatieve geurbelasting. Zie o.m. ABRvS 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:93..
67  ARvS 7 oktober 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ9529.
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toepasselijke individuele geurnorm niet wordt overschreden, er zonder meer van worden uitgegaan dat ter plaatse een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd. Deze gefragmenteerde regelgeving compliceert een integrale 
gebiedsgerichte regulering van geurbelasting van stallen op geurgevoelige objecten.68 

4.3  Handhaving, vergunningen en bestaande rechten

Kern van het probleem, waarvoor de Commissie zich geplaatst ziet, is dat de vergunningaanvragen van veehouders voor de 
oprichting of uitbreiding van stallen met combi-luchtwassers zijn getoetst en verleend op basis van berekende geuremissie-
factoren. Deze factoren blijken achteraf volgens wetenschappelijk onderzoek niet te corresponderen met de prestaties die 
deze luchtwassers in de praktijk (kunnen) halen. De geurbelasting op woningen kan in de praktijk dan ook aanzienlijk 
hoger zijn dan de bij de verlening van de vergunning berekende geurbelasting. Berekenen we de geurbelasting aan de hand 
van de per 20 juli 2018 verhoogde geuremissiefactoren, dan valt die geurbelasting dus hoger uit en zal in veel gevallen de 
geldende geurnorm worden overschreden. Zolang een veehouder zich houdt aan zijn vergunning en de regels die een goede 
werking van luchtwassers moeten waarborgen69, kan het bevoegd gezag bij overschrijding van de geurnorm niet handha-
vend optreden. Er is immers sprake van geoorloofde overschrijding. Het hebben van een vergunning en handelen overeen-
komstig die vergunning, vrijwaart de vergunninghouder echter niet in alle gevallen tegen (civielrechtelijke) aansprakelijk-
heid voor onrechtmatige geurhinder jegens omwonenden.70 

Alleen bij nieuwe vergunningaanvragen zal worden gerekend met de huidige geuremissiefactoren die per 20 juli 2018 naar 
aanleiding van het onderzoek van de WUR naar de geurrendementen van de combi-luchtwassers in de praktijk zijn 
verhoogd. Toepassing van deze hogere geuremissiefactoren zal veelal tot gevolg hebben dat er sprake is van een overschrij-
ding van de geurnormen, zodat een vergunning uitsluitend kan worden verleend met de 50/50-regel (zie paragraaf 2.3).

Voor de niet-vergunningplichtige veehouderijen is er overgangsrecht, zodat veehouderijen die zijn veranderd of opgericht 
vóór 1 mei 201871 hun geurbelasting tot 20 juli 2019 nog mogen berekenen volgens de lagere geuremissiefactoren van vóór 
de aanpassing van Rgv op 20 juli 2018.72 Omdat bij wijze van overbruggingsperiode tijdelijk gerekend mag worden met de 
oude, lagere geuremissie factoren, is de geurbelasting van deze veehouderijen op geurgevoelige objecten dan ook tijdelijk 
hoger dan de geurbelasting die zou worden berekend aan de hand van de thans geldende hogere geuremissiefactoren. Dit 
kan er toe leiden dat de geurbelasting van onder het overgangsrecht vallende niet-vergunningplichtige veehouderijen de 
geldende geurnormen overschrijdt. 

Conclusie is dat de geurbelasting van veehouderijen die voor 20 juli 2018 een vergunning hebben gekregen of gebruik 
maken van het overgangsrecht doorgaans hoger is dan wanneer de geurbelasting wordt berekend aan de hand van de 
aangepaste geuremissiefactoren. Daardoor kunnen veehouderijen de wettelijke geurnorm aanzienlijk overschrijden, terwijl 
het bevoegd gezag daartegen niet handhavend kan optreden, zolang de veehouder zich houdt aan zijn vergunning.

Toch is er een aantal mogelijkheden voor gemeenten en provincies om geurhinder aan te pakken in het geval van legale 
overschrijding van de geurnorm. Deze mogelijkheden zijn echter beperkt, vanwege de bescherming van bestaande rechten 
van veehouderijen in het huidige recht. Hieronder beschrijft de Commissie de mogelijkheden voor handhaven, het 
intrekken of wijzigen van vergunningen en het wegbestemmen van een veehouderij

68  Bovendien leidt dit tot een verschil in rechtsbeschermingsmogelijkheden. Tegen een bestemmingsplan staat namelijk rechtsreeks 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming open, terwijl tegen de geurverordening geen rechtstreekse bestuursrechtelijke rechtsbescher-
ming openstaat.

69  Zie art. 3 sub b Abm en art 3.123 Abm jo. Bijlage Rav. 
70  Zie onder meer Hoge Raad 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1106, HR 21 oktober 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8823, NJ 2006/418 en  

HR 2 september 2011 ECLI:NL:HR:2011:BQ5099, NJ 2011/392.
71  Gekozen is voor 1 mei, omdat op dat moment van het voornemen tot aanpassing van de geuremissiefactoren openbaar kennis is 

 gegeven, zodat veehouders daar vanaf dat moment van op de hoogte konden zijn. 
72  Art. 2a Rgv.
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Handhaving
De Commissie ziet als mogelijkheden handhaving van regels over:
• onderhoud luchtwassers;
• andere geurbronnen binnen veehouderij dan stallen;
• zaken die indirect van invloed zijn op geuremissie.

In een aantal gevallen zijn veehouders te weinig actief bezig met de luchtwasser. De veehouder controleert en onderhoudt 
de luchtwasser dan onvoldoende. Ter waarborging van de goede werking van luchtwassers zijn er in het Abm regels 
opgenomen.73 Het toegepaste stalsysteem moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de bij dat stalsysteem behorende techni-
sche beschrijving. Verder moet het stalsysteem worden gebruikt en onderhouden in overeenstemming met voorwaarden 
die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het stalsysteem.74 Indien een stalsysteem niet voldoet aan de technische 
beschrijving of niet gebruikt en/of onderhouden wordt in overeenstemming met daarin opgenomen eisen voor een goede 
werking van het stalsysteem, werkt het stalsysteem niet goed en zal de emissiereductie waarvan bij de berekening van de 
geur belasting is uitgegaan niet worden gehaald.75 Er zal dan ook voldoende toezicht moeten zijn op de naleving van deze 
regels en bij geconstateerde overtredingen sanctionerend moeten worden opgetreden. Voor zover de oorzaak van het niet 
naleven van deze regels (deels) is gelegen in een gebrek aan expertise en kennis bij veehouders over de werking en het 
onderhoud van de bij hen geïnstalleerde luchtwasser, kunnen scholing, voorlichting en servicecontracten met luchtwasser-
fabrikanten de naleving van deze regels door veehouders verbeteren. 

De geurhinder die een veehouderij veroorzaakt hoeft niet alleen afkomstig zijn van de stallen (dierverblijven), maar kan ook 
afkomstig zijn van andere geur-emitterende activiteiten die binnen de veehouderij worden verricht. Daarbij kan worden 
gedacht aan mestopslag- en vergisting, en het bereiden van brijvoer. Deze vormen van geurhinder worden niet gereguleerd 
door de Wgv, maar door algemene regels in het Abm en/of vergunningvoorschriften die op grond van de Wabo zijn 
vastgesteld. Indien deze regels en/of voorschriften niet worden nageleefd, kunnen omwonenden daarvan (cumulatieve) 
geuroverlast ervaren. Door tegen de overtredingen van deze regels en voorschriften handhavend op te treden kan het 
bevoegd gezag de geuroverlast voor omwonenden terugbrengen. 

Ook is soms handhaving mogelijk van regelgeving die niet beoogt om geuremissies te reguleren, maar daarop wel indirect 
van invloed is. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels voor ruimtelijke ordening en de Wet natuurbescherming76. Indien op 
grond van Wnb de stikstofuitstoot van een veehouderij bijvoorbeeld moet worden teruggebracht, waardoor er minder 
dieren kunnen worden gehouden dan vergund dan op grond van de Wabo en de Wgv, dan kan de handhaving van Wnb ook 
(indirect) tot een afname van de geurbelasting op geurgevoelige objecten leiden.

Wijzigen of intrekken vergunningen
Een vergunning kan door het bevoegd gezag alleen worden gewijzigd of ingetrokken als daarvoor een wettelijke grondslag 
bestaat. De Wabo bevat een limitatieve lijst van intrekkings- en wijzigingsverplichtingen77 en intrekkings- en wijzigingsbe-
voegdheden78. De basis voor zowel het wijzigen als het intrekken van een vergunning kunnen zijn milieubescherming en 
best beschikbare technieken (BBT)79.80 Zolang combi-luchtwassers als BBT worden aangemerkt, is wijziging of intrekking 
van de vergunning vanwege BBT niet mogelijk. 

73  Deze regels gelden voor zowel vergunningplichtige als niet-vergunningplichtige veehouderijen (art. 3 sub b Abm en  
art. 3.123 Abm jo. Bijlage Rav).

74  Art. 3.123 Abm jo. bijlage Rav. De technische beschrijving van het stalsysteem en de daarbij behorende voorwaarden zijn opgenomen in 
de beschrijving van het stalsysteem waarnaar wordt verwezen in de bijlage bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De systeembe-
schrijving bevat een aanduiding in de vorm van een RAV-code en een uniek identificatienummer (BB of BWL). De stalbeschrijvingen zijn 
te downloaden op: https://www.infomil.nl/onderwerpen/ 
landbouw/ammoniak/rav-0/bijlage-1/stalbeschrijvingen/ 

75  Stb. 2012, 441, p. 182.
76  Art. 2.7 Wnb.
77  Art. 2.31 lid 1 en art. 2.33 lid 1 Wabo.
78  Art. 2.31 lid 2 en art. 2.33 lid 2 Wabo.
79  Art. 2.31 lid 1 sub b Wabo en art. 2.32 lid 1 sub b en lid 2 sub b Wabo. Zie ook: ABRvS 12 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4088, r.o. 3.3. 

ABRvS 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1272, m.nt. W.R. van der Velde; ABRvS 23 november 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU6673 
ABRvS 6 maart 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AN6980, m.nt. M.P. Jongma); ABRvS 13 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR1438; ABRvS 3 juni 2009, 
ECLI:NL:RVS:2009:BI6045, JM 2009, 138, m.nt. Bokelaar; ABRvS 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1619.

80  Op grond van art. 2.30 lid 1 Wabo jo. art. 5.10 Bor moet het bevoegd gezag regelmatig beoordelen of de voorschriften die aan een  
omgevingsvergunning zijn verbonden, nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden 
tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.
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De Commissie ziet slechts in beperkte mate mogelijkheden voor het bevoegd gezag om ambtshalve in een vergunning ter 
bescherming van het milieu geurreducerende maatregelen voor te schrijven. Wijziging van de vergunningvoorschriften is 
uitsluitend mogelijk als de grondslag van de aanvraag op basis waarvan de vergunning is verleend niet wordt verlaten. Het 
komt erop neer dat alleen niet ingrijpende voorzieningen, die niet mogen leiden tot een ander(e) bedrijf(svoering). in het 
belang van de bescherming van het milieu kunnen worden voorgeschreven. Waar de grens precies ligt is onduidelijk, maar uit 
jurisprudentie blijkt dat het bijvoorbeeld kan gaan om het luchtdicht maken van gevels81 of een beperkte verhoging van een 
emissiepunt van een stal ter beperking van geurhinder.82 Het voorschrijven van een andere ventilatiesystemen of luchtwassy-
steem die niet zijn aangevraagd of het reduceren van het aantal dieren, is bijvoorbeeld niet mogelijk.83 Het bevoegd gezag zal 
alvorens gebruik maakt van de wijzigingsbevoegdheid altijd een belangenafweging moeten verrichten. Ook kan de vergun-
ninghouder recht hebben op nadeelcompensatie. 

Ook de verplichting van het bevoegd gezag om de  omgevingsvergunning in te trekken, indien de veehouderij ontoelaatbare 
gevolgen voor het milieu veroorzaakt wijziging van de vergunning geen oplossing biedt, zal slechts in uitzonderlijke 
gevallen aan de orde zijn. Om tot intrekking van een eenmaal verleende en in de regel onherroepelijke vergunning over te 
kunnen gaan, moeten de milieugevolgen daarvan dermate ernstig zijn, dat deze niet alleen als ongewenst, maar gelet op de 
meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten zonder meer als ontoelaatbaar worden aangemerkt. Niet 
doorslaggevend is of de vergunde situatie in het belang van de bescherming van het milieu opnieuw zou kunnen worden 
vergund. Dat de vergunning op grond van de huidige Wgv en Rgv niet opnieuw zou (kunnen) worden verleend, betekent 
dus niet dat de vergunning wegens ontoelaatbare gevolgen voor het milieu per definitie moet worden ingetrokken. Of een 
veehouderij ontoelaatbare gevolgen voor het milieu veroorzaakt zal per geval moeten worden beoordeeld met alle daarvoor 
van belang zijn omstandigheden, zoals de mate van normoverschrijding, het aantal geurgehinderden, etc. Intrekking van 
de vergunning vanwege ontoelaatbare milieugevolgen zal veelal gepaard moeten gaan met de toekenning van de nadeel-
compensatie aan de vergunninghouder. 

Naast de intrekkingsplicht heeft het bevoegd gezag, na een afweging van de daarbij betrokken belangen, de bevoegdheid 
om de vergunning in te trekken, indien er gedurende 3 jaar geen gebruik van de vergunning is gemaakt. 
Voor niet vergunningplichtige veehouderijen gelden de regels van Abm. Deze regels gelden echter alleen bij de uitbreiding 
of wijziging van de veehouderij. Zolang daarvan geen sprake is kunnen veehouders hun bestaande – mogelijk verouderde 
– bedrijfsvoering voortzetten. Het Abm voorziet niet in de mogelijkheid om de veehouder bij maatwerkvoorschrift te 
verplichten om in verband met BBT of ter bescherming van het milieu geurreducerende maatregelen te treffen. Kortom, 
bestaande rechten van niet vergunningplichtige veehouderijen kunnen op grond van het Abm niet worden beperkt met het 
oog op het terugbrengen van de geurbelasting.84

Wegbestemmen
Wanneer handhaven en het wijzigen of intrekken van een vergunning onvoldoende effect hebben, kan een gemeente  
(of provincie) besluiten een veehouderij weg te bestemmen. Dat betekent een wijziging van het bestemmingsplan. Bij 
wegbestemmen hoort ook uitkopen en desnoods onteigenen. Dat gaat echter gepaard met hoge kosten85 en duurt lang.  
Bij het uitkopen of onteigenen is het de moeite waard voor betrokken overheden om na te gaan in hoeverre zij gebruik 
kunnen maken van bestaande regelingen zoals de warme sanering van de varkenshouderij86 of de stoppersregeling 202087. 
Zo kunnen deze regelingen daar ingezet worden, waar zij veel effect hebben op het terugbrengen van overlast.

81  ABRvS 3 juni 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI6045, JM 2009, 138, m.nt. Bokelaar.
82  ABRvS 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1619.
83  ABRvS 23 november 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU6673 ABRvS 6 maart 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AN6980, m.nt. M.P. Jongma).  
84  Bij wijze van experiment is het op grond van art. 7l lid 3 en 4 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet voor besturen van Noord-Brabantse 

gemeenten wel mogelijk om een veehouder te verplichten tot het treffen van extra geurreducerende maatregelen, indien blijkt dat de 
nadelige gevolgen van geuremissie vanuit zijn stallen voor het milieu, gelet op de technische ontwikkelingen verder kunnen worden 
beperkt of gelet op de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu verder moeten worden beperkt. Die mogelijkheid bestaat alleen in 
door B&W aangewezen urgentiegebieden, waarvoor de gemeenteraad een verbeterplan heeft vastgesteld. Met deze maatwerkvoor-
schriftbevoegdheid kunnen bestaande rechten van veehouderijen dus wel worden beperkt. Daartegenover kan wel een compensatie-
plicht staan.

85  Onteigening gaat gepaard met een volledige schadeloosstelling van degene die wordt onteigend (art. 14 lid 1 Grondwet jo. hoofdstuk IV 
Onteigeningswet).

86  Zie brief aan de Tweede Kamer van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit https://www.tweedekamer.nl/kamerstuk-
ken/detail?id=2018Z13800&did=2018D38953

87  Zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/actieplan-stoppers/
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Omgevingswet
Onder de Omgevingswet zal geurhinder vanuit veehouderijen in het omgevingsplan moeten wor-den gereguleerd. In het 
omgevingsplan moeten daarbij de geurnormen die nu op grond van Wgv gelden als grenswaarden worden opgenomen. Ook 
kunnen binnen een bepaalde bandbreedte hogere of lagere grenswaarden worden opgenomen. Op het berekenen van de geur 
waarvoor in het omgevingsplan waarden zijn opgenomen zijn inhoudelijk dezelfde regels van toepassing als de regels die nu in 
de Rgv zijn opgenomen. Voor bestaande situaties waarin de in het omgevingsplan opgenomen grenswaarden rechtmatig 
worden overschreden moet echter in het omgevingsplan worden bepaald dat deze waarden niet van toepassing zijn zolang op 
die locatie de geur op een geurgevoelig gebouw niet toeneemt en het aantal dieren met geuremissiefactor per diercategorie 
niet toeneemt.88 Evenals op grond van het huidige recht worden de bestaande rechten van veehouders op grond van de 
Omgevingswet (Bkl) dus beschermd. Daarnaast blijft de 50/50-regeling bestaan op grond waarvan veehouderijen in bestaande 
overschrijdingssituaties nog kunnen uitbreiden. 

4.4  Betrouwbaarheid geur emissiefactoren luchtwassers

Zoals in paragraaf 4.2 beschreven, is het voor vergunningverlening van cruciaal belang dat de geuremissiefactoren zoals 
opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij voldoende aansluiten bij de daadwerkelijke geurrendementen van 
luchtwassers in de praktijk. Alle reden voor de Commissie om in beeld te brengen hoe de geuremissie factoren tot stand 
komen.

Allereerst wil de Commissie opmerken dat het meten van geur niet eenvoudig is. Er is geen fysisch-chemische meetmetho-
de beschikbaar die laboratoria eenvoudigweg kunnen toepassen. Ook bestaat er geen ‘metertje’ dat in het veld de geuremis-
sie van een luchtwasser kan vaststellen. In plaats daarvan wordt geur gemeten door middel van een sensorische meetmetho-
de, dat wil zeggen dat hiervoor de menselijke neus wordt gebruikt. Dit wordt gedaan in de vorm van een geurpanel dat 
onder strikte voorwaarden (NEN-EN-13725) vast kan stellen wat de geurconcentratie van een lucht monster is.

In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn geuremissiefactoren opgenomen voor een groot aantal stalsystemen, 
waaronder luchtwassers. Hoofduitgangspunt voor de in de Rgv gehanteerde werkwijze is dat factoren worden gebaseerd op in 
de praktijk vastgestelde geuremissies uit stallen, uitgedrukt in geureenheden per seconde en per aanwezig dier (OUE s-1 dier-1). 
De gemeten emissie dient daarbij te zijn vastgelegd volgens een gestandaardiseerde meetmethode die meerdere bemonste-
ringsdagen per stalsysteem omvat om de spreiding tussen dagen/seizoenen gedurende een jaar in beeld te kunnen brengen. 
De geurconcentratie wordt volgens de dynamisch olfacto metrische methode bemeten, conform de Europese norm NEN-
EN-13725 (tot 2004 volgens de Nederlandse geurnorm NVN2820/A1 uit 1996). Een gestandaardiseerde methode is van belang 
voor het kunnen waarborgen van voldoende gegevenskwaliteit en voor een gelijkwaardige inschatting voor alle betrokken 
diercategorieën. De betreffende standaard meetmethode bevat beschrijvingen voor de te hanteren bemonsteringsstrategie, de 
methoden voor monstername, vaststelling ventilatiedebiet (bij luchtwassers niet van toepassing) en de geurconcentratie, en 
de methode voor berekening van de verwachte geuremissie. Voor een luchtwassysteem wordt de geuremissie niet gebaseerd 
op de gemeten geuremissie uit het luchtwassysteem, maar berekend op basis van het gemeten geurreductiepercentage en de 
geuremissie van een conventioneel stalsysteem. De methode is ontworpen met het doel een verwachtingswaarde (mediaan) 
voor de geuremissie van een stalsysteem te kunnen vaststellen dat representatief is voor een volledig jaar. Deze jaarrepresenta-
tieve mediaan is geschikt voor toepassing in het geurverspreidingsmodel V-stacks. De mediaan is de waarde waarbij 50% van de 
dagelijkse emissies over het jaar respectievelijk kleiner en groter zijn dan deze waarde. De mediaan kan berekend worden als 
het geometrisch gemiddelde van de op verschillende dagen vastgestelde geuremissie uit een stalsysteem. Dit geometrische 
gemiddelde wordt vastgesteld door de natuurlijke logaritmes (ln) van de onderliggende dagelijkse waarden te berekenen, 
hiervan het gemiddelde te bepalen en vervolgens door toepassing van de exponentiële functie (ex) dit gemiddelde logaritme 
weer op normale schaal uit te drukken. De gerapporteerde geometrische gemiddelde geuremissies van de stalsystemen zijn 
gebruikt als uitgangspunt voor toepassing in de Rgv89.

88  Zie het voorgestelde art. 5.109a lid 1 en 2 jo. art. 5.109 Bkl van de Consultatieversie Invoeringsbesluit Omgevingswet, deel 3, Wijzigingen 
Bkl en de toelichting op p. 266-267.

89  Deze paragraaf is grotendeels overgenomen uit Ogink, 2010 (Ogink, N.W.M. (2010). Vaststelling van geuremissiefactoren in de regeling 
geurhinder en veehouderij op basis van geuremissie-onderzoek. Rapport 391. Lelystad: Wageningen UR Livestock Research).
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Voor wat betreft de luchtwassers zijn er in de Rgv drie hoofdtypes opgenomen: chemische, biologische en gecombineerde 
luchtwassers. De rendementsniveaus van de eerste twee groepen (chemisch en biologisch) zijn gebaseerd op meetseries die 
voor 2006 zijn uitgevoerd in Nederlandse stallen door het toenmalige geurlaboratorium van IMAG/ASG-laboratorium. Dit 
laboratorium heeft ook de metingen verricht die ten grondslag liggen aan de geuremissiefactoren van alle andere stalsyste-
men die in de eerste versie van de Rgv in 2006 zijn opgenomen. Na de beëindiging van de werkzaamheden van het IMAG/
ASG-laboratorium in 2009 zijn de geurmetingen in de veehouderij ten behoeve van het vaststellen van geuremissiefactoren 
door Buro Blauw (Wageningen) uitgevoerd. Deze laboratoria werkten en werken volgens de ‘gedwongen-keuze’ methode90. 
Bij de overgang van laboratoria is in vergelijkend onderzoek geverifieerd dat de meetresultaten op een gelijk niveau lagen91. 
De hoofdbasis van de geuremissie factoren in Nederland is daarmee gebaseerd op twee Nederlandse geurlaboratoria, 
waarbij het overgrote deel van alle Rgv-geuremissiefactoren door het IMAG/ASG-laboratorium is bepaald.

Voor de emissiereducties zoals die in de Rgv en Rav zijn vastgesteld voor combi-wassers, daarentegen, geldt dat deze zijn 
gebaseerd op metingen die aanvankelijk hoofdzakelijk zijn uitgevoerd door de Fachhochschule Münster (Duitsland) en 
vanaf ca. 2009 in DLG-certificeringstesten door het LUFA-laboratorium (Duitsland), beide werkend volgens de zogenaamde 
‘ja/nee’ methode.

Daarmee is de situatie ontstaan dat de in de Rgv opgenomen rendementsverschillen tussen gecombineerde luchtwassers 
enerzijds en de chemische en biologische luchtwassers anderzijds verstrengeld zijn met mogelijke laboratoriumverschillen 
(tussen enerzijds de IMAG/ASG- en anderzijds de Münster/LUFA-laboratoria), ook al werken beide laboratoria conform de 
geldende geurnorm NEN-EN-13725 (zowel de ‘gedwongen-keuze’ als de ‘ja/nee’ methode worden binnen deze geurnorm 
toegelaten).

Zo wordt in Melse et al.92 gevonden dat de door het Nederlandse ‘gedwongen-keuze’ geurlaboratorium gemeten geurcon-
centraties gemiddeld gezien 4,5 maal zo hoog waren dan de waarden die door het Duitse ‘ja/nee’ geurlaboratorium werden 
gemeten. In elk geval in 2009 was bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (huidige naam: ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat) al bekend dat de door Duitse ‘ja/nee’ geurlaboratoria gemeten geurconcentraties lager leken 
uit te vallen dan de geurconcentraties zoals die door Nederlandse ‘gedwongen-keuze’ geurlaboratoria werden gevonden. 
Met deze achtergrond is in 2011 een kleinschalige ringtest uitgevoerd onder 5 geurlaboratoria (4 Nederlandse en 1 Duits lab) 
in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waaruit bleek dat niet alleen de gemeten geurconcentraties 
systematisch verschilden tussen de betrokken laboratoria, maar dat de geurverwijderingsrendementen eveneens aanzienlijk 
verschilden tussen de laboratoria, in dit specifieke geval variërend van gemiddeld 12 tot 76% geurverwijdering, waarbij de 
hoogste waarde het Duitse ‘ja/nee’ laboratoria betrof93.

Er zijn dus aanwijzingen dat de Duitse ‘ja/nee’ laboratoria vastgestelde geurrendementen niet reproduceerbaar zijn door 
Nederlandse ‘gedwongen-keuze’ geurlaboratoria. Dit zou kunnen betekenen dat de geurreductiepercentages voor combi-
luchtwassers, zoals die destijds door het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn vastgesteld onjuist zijn, ervan uitgaand dat 
inconsistentie in de Rgv emissiefactoren ongewenst is.

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de geuremissiefactoren die in de Rgv werden gehanteerd voor de verschillende 
type combi-luchtwassers zijn gebaseerd op metingen aan slechts 1 meetlocatie. Het huidige protocol 94schrijft echter voor 
dat metingen op 4 meetlocaties noodzakelijk zijn, omdat uit onderzoek bekend is dat er aanzienlijke spreidingen in 
emissies kunnen optreden tussen bedrijven. Door de emissiefactoren te baseren op metingen aan slechts 1 luchtwasserloca-
tie in plaats van een gemiddelde te hanteren van metingen op meerdere wasserlocaties, bestaat het risico dat de emissiefac-
toren voor combi-luchtwassers niet representatief zijn voor de praktijk.

90  Zie voor een beschrijving van de ‘gedwongen-keuze’ en de ‘ja/nee’ methode NEN-EN-13725. De toegepaste methode hangt af van het 
fabrikaat van de olfactometer, het verdunningsapparaat dat gebruikt wordt om de luchtmonsters aan de panelleden aan te bieden. 
Beide methoden worden door NEN-EN-13725 toegelaten.

91  N.W.M. Ogink, Ellen, H., Mosquera, J., 2016. Actualisering geuremissiefactor vleeskuikens. Rapport 960. Wageningen UR Livestock 
Research.

92  Melse, R.W., Nijeboer, G.M., Ogink, N.W.M.(2018) Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen, deel 1, Rapport 1081 
Wageningen UR, Livestock Research.

93  Ogink, 2011; opgenomen als bijlage in Melse, R.W., Nijeboer, G.M., Ogink, N.W.M.(2018) Evaluatie geurverwijdering door luchtwassyste-
men bij stallen, deel 1, Rapport 1081. Wageningen UR, Livestock Research.

94  N.W.M. Ogink (2011). Protocol voor meting van geuremissie uit. huisvestingssystemen in de veehouderij 2010.  
Rapport 491. Wageningen UR, Livestock Research.
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Tenslotte moet bedacht worden dat de hierboven beschreven systematiek gebaseerd is op een “gemiddelde geuremissie”, 
dat wil zeggen het gemiddelde van metingen die over een jaar verspreid zijn en (wanneer het huidige protocol gevolgd 
wordt) die ook nog eens gemiddeld worden over meerdere stallocaties. Zelfs wanneer de op deze manier verkregen 
geuremissiefactor representatief is voor de gemiddelde praktijkemissie, betekent dit dat de emissie in de praktijk op een 
specifiek moment of een specifieke plek een stuk hoger (of lager) kan zijn95.

Een methode voor het bepalen van geuremissiefactoren die uitgaat van gemiddelde geurbelasting levert onvoldoende 
betrouwbare uitkomsten op ten aanzien van de te verwachten geurhinder in de praktijk. Bovendien is de methode bij het 
bepalen van de geuremissiefactoren van combi-luchtwassers niet goed toegepast (slechts op één locatie). De onvoldoende 
betrouwbaarheid van het systeem voor inschatting van de geurbelasting in de praktijk zorgt ervoor dat de norm schijnbe-
scherming kan bieden tegen geurhinder. Op papier wordt volgens berekeningen aan de norm voldaan, maar vanwege 
onbetrouwbare methoden/berekeningen, kan niet worden gegarandeerd dat de geurbelasting in de praktijk zo laag is dat 
de geurhinder in afdoende mate wordt voorkomen.

4.5  Rendement van luchtwassers en geurproductie in de stal

Het huidige systeem van regelgeving op het gebied van luchtwassers en stallen gaat enerzijds uit van geuremissies (OUE/s) en 
anderzijds van geurverwijderingsrendementen (%). Voor elke locatie waar zich een luchtwasser bevindt wordt aangenomen 
dat er een reductie (bijv. 80%) optreedt van de emissie van een ‘conventionele’ stal zonder emissiebeperkende maatregelen. 
Op deze wijze wordt berekend wat dan de emissie uit de stal met luchtwasser zou zijn. Opgelet moet worden dat de reductie-
percentages niet te veel een eigen leven gaan leiden, aangezien de uiteindelijke emissie dus niet alleen van het verwijderings-
percentage afhangt, maar ook van de geurvracht die vanuit de stal de luchtwasser ingaat – de geurproductie in de stal. Met 
andere woorden: als de geurproductie in de stal zelf (dus voor de luchtwasser) lager is dan de ‘standaardwaarde’ die gehan-
teerd wordt voor een conventionele stal, dan is een lager verwijderingspercentage nodig om uiteindelijk de gewenste 
geuremissie naar de omgeving toe te realiseren. Andersom geldt: als de emissie uit de stal zelf veel hoger is dan de standaard-
waarde, zal de uiteindelijk emissie naar de omgeving toe ook veel hoger zijn dan gewenst, terwijl de luchtwasser het beoogde 
rendement van bijv. 80% wel realiseert.

Er zijn aanwijzingen dat de geurproductie in de stal in veel gevallen beduidend hoger kan zijn dan de waarde waarvan in de 
Rgv wordt uitgegaan voor een conventionele stal. Dat betekent enerzijds dat het meten van een luchtwasserrendement 
onvoldoende inzicht geeft in de uiteindelijke geuremissie die optreedt: ook al is het geurrendement in orde, dan nog kan er 
sprake zijn van een hogere emissie, aangezien de emissie het product is van de geurconcentratie en het luchtdebiet 
(ventilatiedebiet van de stal). Anderzijds is het waarschijnlijk dat een veel hogere of lagere geurproductie in de stal tot 
gevolg kan hebben dat het geurrendement van de luchtwasser verandert. Dit maakt ook dat het bepalen van een rendement 
niet voldoende is om de geuremissie vast te stellen. Dit betekent ook dat wanneer de bepaalde geurrendementen in de 
praktijksteekproef uit het recente WUR onderzoek96 wel in orde waren geweest, dit niet wil zeggen dat de gewenste 
geuremissie werd bereikt. Om de daadwerkelijke geuremissie vast te stellen is het niet voldoende om de geurconcentratie 
vast te stellen van de lucht na de wasser, maar moet ook het luchtdebiet (ventilatiedebiet van de stal) gemeten worden.

4.6  Beschrijving luchtwassers in leaflets

In Bijlage 1 van de Rgv (Regeling geurhinder en veehouderij) en van de Rav (Regeling ammoniak en veehouderij) wordt een lijst 
gegeven van de luchtwasser die veehouders mogen toepassen bij stallen. Daarbij staan de geur- en ammoniakemissiefactoren 
voor iedere luchtwasser vermeld. De emissiefactoren zijn berekend door de emissiefactor van ‘overige huisvestingssystemen’ te 

95  De Rgv (Stcrt. 2016, 246 zegt hierover: ‘Meetresultaten komen niet noodzakelijk overeen met de feitelijke emissie vanuit een willekeurig 
dierenverblijf. De feitelijke emissie vanuit een bepaald stalsysteem zal variëren rond de emissie die tijdens het meetprogramma is 
vastgesteld. Dat is het gevolg van het grote aantal factoren dat de geuremissie vanuit een stal systeem beïnvloedt, zoals de binnentem-
peratuur en de voersamenstelling. De wet gaat niet uit van die feitelijke emissie maar van de emissie die is vastgelegd in bijlage 1.’ En 
‘De metingen tonen een forse variatie in geuremissie, zowel tussen vergelijkbare stalsystemen als tussen vergelijkbare bedrijven. Op 
basis van de beschikbare gegevens kunnen onvoldoende statistisch betrouwbare conclusies worden getrokken over de omvang van de 
geuremissie vanuit een individueel stalsysteem.’

96  Melse, R.W., Nijeboer, G.M., Ogink, N.W.M.(2018) Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen, deel 2,  
Rapport 1082. Wageningen UR, Livestock Research.
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vermenigvuldigen met het reductiepercentage dat voor de betreffende luchtwasser geldt. Elk systeem wordt aangeduid met een 
unieke code, beginnend met BB of BWL en het jaar waarin het systeem is opgenomen in de Rav. Voor elke luchtwasser (of 
luchtwassysteem) geldt dat nadere details (zoals de eisen die aan het systeem gesteld worden en een schematische tekening) 
worden beschreven in zogenaamde ‘stalbeschrijvingen’ of ‘leaflets’97 en in het “Informatiedocument Luchtwassystemen 
Veehouderij”98.

Indien een luchtwasser voldoet aan de eisen uit deze documenten, dan gaat de Rgv ervan uit dat deze luchtwasser de 
geurreductie die Rgv aan het stalsysteem is toegekend, kan halen. Dan kan de geurbelasting worden berekend met de 
geuremissiefactor die de Rgv aan het stalsysteem toekent. De vraag is echter of alle combi-luchtwassers die aan deze eisen 
voldoen (en daarom vallen onder een bepaalde BWL-code) de gewenste geurreductie wel (kunnen) halen. Indien dat niet 
het geval is, zal de daadwerkelijk geurbelasting voor omwonenden hoger uitvallen dan waarvan bij vergunningverlening is 
uitgegaan. Bovendien bepaalt naast het rendement van de luchtwasser ook de geurproductie in de stal de uiteindelijke 
geuremissie. Deze factoren kunnen maken dat de geurbelasting hoger is, dan bedoeld is bij de vergunningverlening.

Een ‘geurdicht’ juridisch systeem veronderstelt dan ook dat het voldoen aan de eisen die voor BWL-code garandeert dat de 
geurreductie die Rgv aan het stalsysteem toekent ook daadwerkelijk door dat stalsysteem kan worden bereikt, mits dit 
systeem goed wordt onderhouden. Als blijkt dat de luchtwassers deze geurreductie in de praktijk niet kunnen halen, dan 
gaat de berekende geurbelasting van een stalsysteem teveel afwijken van geurbelasting die in de praktijk kan worden 
gehaald. Daardoor kan de geurbelasting voor omwonenden hoger uitvallen dan volgens de wettelijke geurnormen 
aanvaardbaar is. 

De leaflets zijn niet gekoppeld aan een leverancier of fabrikant, maar beschrijven de eisen zoals die gelden voor een luchtwas-
systeem, ongeacht de leverancier van het systeem. In het verleden (tot en met 2008) werd onderaan de leaflets de naam van 
één of meerdere leveranciers vermeld (wat overigens niet betekende dat andere bedrijven het systeem niet mochten bouwen 
en leveren), maar in 2009 zijn de namen van de leveranciers van de leaflets verwijderd. Dit had tot gevolg dat ook andere 
bedrijven deze luchtwassers op de markt gingen brengen onder het betreffende BWL-nummer. Regelmatig is door luchtwasfa-
brikanten gesug gereerd dat dit een van de redenen is dat luchtwassers in de praktijk niet voldoende kwaliteit hebben, ondanks 
dat zij aan de leaflet voldoen. Er is echter geen onderzoek bekend waarin een verband is aangetoond tussen de leverancier en 
de kwaliteit of werking van het luchtwassysteem.

In bovengenoemde documenten wordt (naast een aantal ontwerpcriteria) ook een aantal procesparameters genoemd waaraan 
het systeem moet voldoen, in het bijzonder wordt voor de pH (zuurtegraad) en de EC (elektrische geleidbaarheid) van het 
waswater voorgeschreven in welke range deze zich mogen bevinden. Sinds 1 januari 2016 moeten alle luchtwassers voorzien 
zijn van een elektronisch monitoringssysteem, wat betekent dat minimaal eens per uur de pH en EC van het waswater, het 
elektriciteitsverbruik (kWh-meter), de geproduceerde hoeveelheid spuiwater en de drukval over de luchtwasser moeten 
worden geregistreerd of gelogd.

De Commissie ziet dat het voldoen aan de leaflets en aan het informatiedocument niet betekent dat de beoogde geurrende-
menten (zoals deze golden tot 20 juli 2018) ook worden behaald. De in deze documenten vastgelegde kenmerken zijn niet 
voldoende om te borgen dat het geurrendement ook in de praktijk wordt behaald. Dit is in lijn met het recente WUR-
onderzoek99 waarin geen verband wordt gevonden tussen het al dan niet voldoen aan de EC en pH waarden van het leaflet en 
het gevonden geurrendement.

97  De ‘stalbeschrijvingen’ of ‘leaflets’ zijn te vinden op https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/rav-0/bijlage-1/
stalbeschrijvingen/.

98  Zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuws-ammoniak/nieuwsberichten/nieuwe-versie/.
99  Melse, R.W., Nijeboer, G.M., Ogink, N.W.M.(2018) Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen, deel 1, Rapport 1082 

Wageningen UR, Livestock Research.
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4.7 Onderhoud luchtwassers

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat luchtwassers in de praktijk niet altijd technisch goed functioneren. Voorbeelden 
daarvan zijn: 
• de pH en/of EC waarde van het waswater bevindt zich niet in goede range;
•  slecht sproeibeeld vanwege verstopte sproeiers;
• sproeidebiet te laag ingesteld; 
• verstopt wasserpakket; 
• zuurvoorraad leeg (in geval van chemische wasser). 

Dit duidt erop dat onderhoud, procesbewaking en processturing in de praktijk niet altijd voldoende zijn. Het is niet voldoende om 
een elektronisch monitoringssysteem te hebben, maar het is zaak om de data ook te controleren op afwijking en actie te nemen 
wanneer nodig. Daarnaast is een regelmatige visuele inspectie van het luchtwassysteem onontbeerlijk en moetende sensoren 
regelmatig geijkt worden.

Het ontbreken van adequate controle en onderhoud zal een van de oorzaken kunnen zijn van de gemiddeld lage rendemen-
ten van combi-wassers, zoals die in het recente WUR-onderzoek zijn gevonden. De verwachting is echter niet dat de 
gewenste geurrendementen zullen worden behaald wanneer controle en onderhoud op orde zijn (zie ook paragraaf 4.3 over 
de handhaving van regel ter waarborging van de luchtwassers).
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5  Structurele verbeteringen 
nodig

In gesprekken met de Commissie lieten veel omwonenden en ook een 
aantal veehouders nadrukkelijk merken dat zij weinig vertrouwen hebben 
in de overheid en de politiek. Soms ging het om een gebrek aan 
vertrouwen in het systeem, waaronder de manier waarop geurhinder 
gereguleerd wordt. Soms ging het om een gebrek aan vertrouwen in de 
mensen, bijvoorbeeld een wethouder of ambtenaar. Ook was vaak beide 
aan de orde. De Commissie vindt dit gebrek aan vertrouwen begrijpelijk, 
gezien de in hoofdstuk 3 en 4 beschreven achtergrond.

Vertrouwen heb je niet zomaar terug. De Commissie meent dat daarvoor nodig zijn:
• Meer duidelijkheid over en nadruk op de mate van geurhinder in de praktijk;
• Minder verkokerde regelgeving;
• Een transparante afweging van belangen;
• Heldere expliciete keuzes.

Om dat te bereiken zijn structurele verbeteringen nodig in de manier waarop we in Nederland geurhinder aanpakken.  
Nu zijn er onvoldoende mogelijkheden om op lokaal niveau oplossingen te vinden voor concrete geurhinderproblemen.  
De Commissie doet daarvoor in dit hoofdstuk aanbevelingen. Essentieel daarin zijn:
• het stellen van emissiegrenswaarden waar veehouders zich permanent aan moeten houden;
• verbeteren manier van vaststellen effectiviteit luchtwassers;
• verminderen geurproductie in de stal;
• meer nadruk op specifieke omstandigheden in een gebied met meer mogelijkheden voor decentrale overheden om in  

te grijpen in bestaande situaties.

Hieronder licht de Commissie deze aanbevelingen voor structurele verbeteringen toe.

5.1  Emissiegrenswaarden 

AANBEVELING

Stel emissiegrenswaarden waar de veehouder zich permanent aan moet houden. Niet alleen op papier, ook in de praktijk.

De eerste structurele verbetering die de Commissie voorstelt, is het vaststellen van emissiegrenswaarden. De Commissie 
meent dat het beperken van geurhinder beter wordt bereikt met een systeem dat uitgaat van het stellen van emissiegrens-
waarden. Een emissiegrenswaarde is een maximale waarde voor de uitstoot van geur. De veehouder mag deze niet over-
schrijden en heeft dus de verantwoordelijkheid om binnen de grenswaarden te blijven.100 Die emissiegrenswaarden zullen 
moeten worden voorgeschreven in de vergunning en/of het Abm.

100  Deze emissiegrenswaarde kan (net als de op dit moment berekende waarde) uitgedrukt worden in een aantal OUE.s-1.dier-1.
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Anders dan in het huidige systeem waar de geurbelasting alleen op het moment van vergunningverlening wordt berekend, 
moet de veehouder zich permanent houden aan de emissiegrenswaarden. Houdt de veehouder zich daar niet aan, dan 
treedt het bevoegd gezag daartegen in beginsel handhavend op. Daarvoor is vanzelfsprekend wel nood zakelijk dat de 
geuremissies vanuit dierenverblijven kunnen worden gemeten en gemonitord en dat dit ook  daadwerkelijk gebeurt.101

Voordeel van een systeem van emissiegrenswaarden is dat de geuremissie van stallen in de praktijk moet voldoen aan de 
emissiegrenswaarden die in de vergunning of het Abm zijn gesteld en de veehouder daar te allen tijde door het bevoegd 
gezag – al dan niet op verzoek van omwonenden – op kan worden aangesproken. Met de huidige regelgeving is dat niet het 
geval. Ander voordeel is dat de veehouder op meerdere manieren kan zorgen dat hij voldoet aan de emissiegrenswaarden. 
Niet alleen luchtwassers, maar ook verbeteringen in het stalklimaat kunnen daaraan een bijdrage leveren. De veehouder 
heeft dus meer vrijheid ten aanzien van de maatregelen die hij wil treffen om aan de emissiegrenswaarden te voldoen.

Idealiter zou de totale geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige objecten, zoals woningen, worden genormeerd. 
Dus niet alleen de uitstoot van geur uit stallen telt dan mee. Ook de geur van andere activiteiten op de veehouderij valt 
onder de emissiegrenswaarde. Dat veronderstelt wel dat voor alle geuremissies die een veehouderij veroorzaakt één 
emissiegrenswaarde kan worden vastgesteld, die meetbaar en handhaafbaar is. In het brongerichte spoor zouden dan op 
basis van de beste beschikbare technieken voor de beperking van geuremissies geuremissiegrenswaarden kunnen worden 
vastgesteld en in het Abm en/of de vergunning worden voorgeschreven. 

Op dit moment zijn de geurbelasting door dierverblijven en andere bronnen binnen één veehouderij nog afzonderlijk 
gereguleerd, maar dat sluit niet uit dat ook de totale geurbelasting kan en moet worden beoordeeld en gereguleerd in het 
kader van de vergunningverlening.102

Om een systeem met emissiegrenswaarden goed te kunnen laten functioneren, is het adequaat vaststellen van de geur-
emissie onontbeerlijk. Daarbij kan een protocol behulpzaam zijn. Dat protocol beschrijft op welke wijze, hoe vaak en 
wanneer deze controlemetingen moeten worden uitgevoerd. Ook zal moeten beschreven worden welke incidentele of 
gemiddelde waarden wel of niet acceptabel zijn. Een dergelijke aanpak, dus het in de praktijk meten van de daadwerkelijke 
emissie van een veehouderijbedrijf zal uiteraard kosten met zich mee brengen. 

101  Regulering van geurhinder veroorzaakt door dierenverblijven van veehouderijen door middel van emissiegrenswaarden zou aansluiten 
bij de wijze waarop andere vormen van milieuhinder en -verontreiniging worden gereguleerd, zoals geluidhinder en water- en luchtver-
ontreiniging. Er zijn overigens ook andere bronnen van geurhinder die door middel van een systeem van emissiegrenswaarden worden 
gereguleerd. Voor geurhinder ten gevolge van andere bedrijfsactiviteiten dan de veehouderij, zoals de behandeling van stedelijk afval-
water, wordt niet uitgegaan van een papieren werkelijkheid bij de vergunningverlening, maar er geldt voor de degene die het bedrijfs-
activiteit verricht een continue verplichting om geurhinder zich aan emissiegrenswaarden te houden. Art. 2.7a Activiteitenbesluit is een 
ander voorbeeld van een vergunningvoorschrift voor een overslag- en mestverwerkingsbedrijf waarin een emissiegrenswaarde in 
OUE(H) (hedonisch gewogen) per uur is voorgeschreven. Deze emissiegrenswaarden heeft wel een relatief grote meetonzekerheid 
(factor 2). Zie ABRvS 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3254.

102  De Afdeling bestuursrechtspraak overweegt daarover in de uitspraak van 17 mei 2017: ‘Vaststaat dat geen kaders beschikbaar zijn voor 
het beoordelen van de totale geurbelasting vanwege alle tot de inrichting behorende geuremitterende onderdelen. Bij de vraag of en 
op welke wijze, naast een afzonderlijke beoordeling van de geurbelasting vanwege elk van die onderdelen, een beoordeling van de 
totale geurbelasting vanwege de inrichting dient plaats te vinden, komt het college beoordelingsruimte toe. Het college heeft ervoor 
gekozen om de totale geurbelasting te toetsen aan een gewogen gemiddelde grenswaarde, waarbij mede is gemiddeld met de wette-
lijke grenswaarde uit de Wet geurhinder en veehouderij voor het veehouderijgedeelte. In het deskundigenbericht is de beoordeling van 
de totale geurbelasting in het licht van de beroepsgronden onderzocht. In het deskundigenbericht is een alternatieve benadering uit-
eengezet, waarmee in ieder geval deels tegemoet wordt gekomen aan de kritiek van [appellant sub 1] en anderen en Wakker Dier dat 
niet gemiddeld hoort te worden met de wettelijke grenswaarde van 14,0 OUE/m³ voor woningen buiten de bebouwde kom. Deze bena-
dering komt er op neer dat de geur van het veehouderijgedeelte niet in de gewogen norm wordt meegenomen, maar dat voor de geza-
menlijke geurbelasting van de andere geurbronnen binnen de inrichting een gewogen gemiddelde grenswaarde van 1,0 OUE/m3 wordt 
gehanteerd. Blijkens het deskundigenbericht wordt ook aan deze gewogen norm voldaan. In hetgeen [appellant sub 1] en anderen 
aanvoeren, ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat met de door het college gevolgde benadering, dan wel de alternatieve 
benadering in het deskundigenbericht geen toereikende beoordeling van de totale geurbelasting vanwege de inrichting heeft plaatsge-
vonden. De rechtbank heeft in de totale geurbelasting vanwege de inrichting dan ook geen aanleiding hoeven zien om het besluit van 
16 december 2014 te vernietigen’. ABRvS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1301. Zie ook Rb. Oost Brabant, 3 juli 2017, 
ECLI:NL:RBOBR:2017:3567, JM 2017/106.
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NADER ONDERZOEK:

Geur karakterisering en meettechniek
•  Door welke chemische componenten wordt de geur gevormd? 
•  Hoe kunnen deze componenten specifiek worden gemeten? 
•  Ontwikkeling alternatieve meet methode die olfactometrie (OUE/m³) in de regelgeving kan vervangen?
•  Is het mogelijk om specifieke sensoren te ontwikkelen voor de key-compounds?
•  Wat kan Nederland leren van de wettelijke regulering van geurhinder afkomstig van stallen in andere landen, 

zoals Duitsland (de door de fabrikanten genoemde drietrapsraket)?

5.2  Effectiviteit luchtwassers en verminderen geurproductie in de stal

AANBEVELING

Zorg voor meer inzicht in de effectiviteit van luchtwassers. Betrek daarbij ook de geurproductie in de stal.

Bij een systeem van emissiegrenswaarden is het voor een veehouder van belang dat zijn luchtwassers de beoogde geurrendemen-
ten niet alleen op papier, maar ook in de praktijk halen. Voor veehouders loont het dan om op zoek te gaan naar een goede 
luchtwasser. Voor luchtwassersfabrikanten loont het om de emissies uit stallen met luchtwassers verder te verlagen door de 
werking van luchtwassers verder te verbeteren. Op deze manier zal de keuze voor een systeem van emissiegrenswaarden de 
innovatie in de luchtwassermarkt ook kunnen bevorderen. 

Daarbij is het wel van belang dat van iedere luchtwasser inzichtelijk is hoe effectief deze is. Met andere woorden: hoeveel 
geur kan een luchtwasser reduceren. Die informatie heeft een veehouder nodig bij het kiezen van een goede luchtwasser. 
Zoals de Commissie in het vorige hoofdstuk beschreef, gaat de regelgeving op dit moment uit van gemiddelden bij het 
bepalen van de geurreductie. De Commissie meent dat dit onvoldoende aansluit bij de praktijk. De berekende geurreductie 
kan sterk afwijken van de werkelijke geurreductie.

Om de betrouwbaarheid van de berekende geurreductie te vergroten, zou kunnen worden gewerkt met een conservatieve 
inschatting van de geurrendementen van combi-luchtwassers. Dat wil zeggen een geurrendement dat ook de slechter 
werkende wassers in de praktijk kunnen halen. Daarbij zou iedere luchtwasserfabrikant de kans kunnen krijgen om via een 
nader te bepalen meetprotocol aan te tonen, dat zijn of haar luchtwasser wel een hoger rendement haalt. Pas als de 
luchtwasserfabrikant dit kan bewijzen, mag hij rekenen met een hoger geurrendement.

Niet alleen het uitgaan van gemiddelden is ongunstig voor de betrouwbaarheid van de berekende geurreductie. Ook speelt 
mee dat de werkelijke geurproductie in de stal niet voldoende betrokken wordt bij het bepalen van geurreductie. Dat is een 
gemis. In de praktijk zijn geluiden te horen dat sinds de introductie van luchtwassers te weinig aandacht wordt besteed aan 
de omstandigheden in de stal zelf. De idee zou zijn dat de luchtwasser ‘het toch wel oplost’. Het gebrek aan aandacht voor 
de inrichting van de stal en het stalmanagement zou ervoor hebben gezorgd dat productie van geur en ammoniak in de stal 
zijn toegenomen. 

De indruk bestaat namelijk dat de geurconcentraties en geuremissies uit de stal zelf (dus voor de luchtwasser) beduidend 
hoger zouden kunnen zijn dan de emissies waarvan in de Rav en Rgv wordt uitgegaan voor ‘conventionele huisvesting’,103 
wat het startpunt is voor de emissie berekening van een stal met luchtwasser. Verwacht wordt dat door optimalisatie van 
stalklimaat, voermanagement en mestmanagement, de productie van geur en ammoniak in de stal gereduceerd zou 
kunnen worden, waardoor de luchtwasser ook minder zwaar belast wordt. Het is namelijk niet alleen de werking van de 
luchtwasser, maar er is sprake van een ‘keten’ van processen die de uiteindelijke emissie bepaalt – de condities van de 
stallucht zijn hierbij van groot belang.

103  Melse, R.W., Nijeboer, G.M., Ogink, N.W.M.(2018) Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen, deel 1 en 2.  Wageningen 
UR, Livestock Research.
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Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het gebruik van bepaalde (brij)voerproducten een hogere geurproductie in de stal tot 
gevolg hebben. Wanneer het voer bijvoorbeeld veel zwavel bevat, zou dit kunnen leiden tot een hogere geurproductie. Het 
is daarom van belang dat er meer inzicht wordt verkregen in de vorming van geur in de stal, zodat de veehouders ook de 
mogelijkheid krijgen om door management de geurproductie te verminderen, en zo de uitein delijke emissie ook te 
verminderen. Wanneer de effectiviteit van deze stalmaatregelen is aangetoond en deze ook op brancheniveau technisch en 
economisch haalbaar zijn, dan kunnen deze zich ontwikkelen tot best beschikbare technieken (BBT). Bestaande vergunnin-
gen moeten vervolgens aan deze nieuwe beste beschikbare technieken worden aangepast (zie ook paragraaf 4.3 over het 
wijzigen of intrekken van vergunningen). 

Wanneer meer inzicht ontstaat in de relatie tussen geur- en ammoniakbelasting en de te verwachten emissiereductie door 
een luchtwasser, wordt ook duidelijker onder welke condities verwacht mag worden dat een luchtwasser de beoogde 
emissiereductie haalt. Een mogelijkheid is dat in de luchtwasserbeschrijving in een leaflet dan niet meer alleen staat hoe 
groot de wasser moet zijn per bijvoorbeeld 1000 m3/uur ventilatiecapaciteit, maar dat ook wordt gekwantificeerd bij welke 
de minimale en/of maximale geur- en ammoniakconcentraties de werking van de luchtwasser gegarandeerd kan worden. 

Een dergelijke ontwikkeling kan ook goed aansluiten bij een combinatie van locatiespecifieke doelmaat regelen en 
metingen, die de werking van de wasser op een bepaalde locatie kunnen verifiëren en borgen (gedacht kan worden aan een 
geur- en ammoniakemissie meting die volgens een bepaald protocol wordt uitgevoerd om de zoveel tijd). Een effect van 
een het terugbrengen van de productie van geur en ammoniak in de stal zelf, kan nog als bijkomend voordeel hebben dat 
het stalklimaat welzijnsvriendelijker wordt voor de dieren in de stal en de mensen die daar werken.

NADER ONDERZOEK: 

Geurproductie in de stal
Waarom wordt er in de ene stal (veel) meer geur geproduceerd dan in de andere? Hoe werkt dat? Welke factoren 
spelen een rol? Dus de ‘ketenaanpak’: bijv. door ander voer de geurproductie verlagen? Alleen door inzicht in deze 
processen kun je gaan managen om de bronsterkte aan te pakken. Daar is weinig over bekend.

5.3 Maatwerk per gebied

AANBEVELING

Leg bij de aanpak van geurproblemen meer nadruk op specifieke omstandigheden in een gebied met meer 
 mogelijkheden voor decentrale overheden om rekening te houden met cumulatie en in te grijpen in bestaande 
situaties.

Bovenstaande aanbevelingen gaan over wat voor heel Nederland op dezelfde manier kan worden geregeld. De aanbevelin-
gen zijn gericht op de aanpak van geur bij de bron – de veehouderij. Bronmaatregelen kunnen een belangrijk deel zijn van 
een oplossing, maar alleen kijken naar individuele veehouderijen is volgens de Commissie niet voldoende. Het is essentieel 
dat de aanpak van geurproblemen ingebed is in de specifieke situatie in het gebied. Een combinatie van een brongerichte 
aanpak met een gebiedsgerichte aanpak is nodig. Ieder gebied is anders, ieder geval van geurhinder is anders. Daarom 
beveelt de Commissie aan per gebied te bepalen welke aanpak van geurhinder het beste past. Het is daarvoor nodig dat 
gemeenten goed in beeld hebben welke knelpunten aan de orde zijn. Ook beveelt de Commissie aan om in de regulering 
van geurhinder gemeenten expliciet ruimte te geven voor een integrale gebiedsgerichte aanpak.
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Monitoren: in beeld brengen geurhinder
De Commissie vindt het essentieel dat in iedere gemeente duidelijk wordt welke problemen, welke knelpunten er zijn met 
geurhinder. Waar hebben mensen het meest last van? Hoe groot is de overlast? Allereerst gaat het daarbij om de huidige 
knelpunten. De Commissie beveelt aan om vervolgens geurhinder te monitoren – te volgen in de tijd.

Zoals we hebben gezien is hinder een van de meest omvangrijke effecten van ongewenste geur. Met enige regelmaat volgen 
van geurhinder in de tijd (monitoren) kan aangrijpingspunten geven voor beleid om maatregelen te evalueren of deze te 
treffen. Er bestaat echter onduidelijkheid over wat precies met ‘hinder’ wordt bedoeld en hoe dit moet worden gemeten. 

In de Wgv is een, kwalitatief matige, begripsdefinitie van geurhinder opgenomen. Matig omdat deze niet over effecten voor 
mensen gaat, maar over de gevolgen voor het milieu. De Commissie is van mening dat voor een goede begripsdefinitie van 
geurhinder beter aansluiting kan worden gezocht bij begripsdefinities van hinder zoals de Gezondheidsraad (1994, 1997)104 
of de WHO105 (1999) deze hanteert.

Met betrekking tot ‘hoe’ hinder gemeten kan worden staat in de Handreiking WvG (bijlage 6, toelichting, b) dat geurhinder 
wordt bepaald met een zogeheten ‘frequentievraag’ (‘hoe vaak heeft u last van geur van stallen van veehouderij?: 1) nooit/
zelden, 2) soms, 3) vaak’; mensen met een score 2 of 3 vormen het aandeel ‘gehinderden’.). Mede op basis van deze methode 
en beleidsmatige overwegingen, zijn ook de percentages voor gehanteerde landelijke richtwaarden (12% geurgehinderden, 
3% ernstig geurgehinderden) tot stand gekomen. Tegenwoordig wordt doorgaans voor geur dezelfde vraagstelling gebruikt 
als voor geluidhinder onderzoek (ISO/TS 15666106). Hierbij worden mensen gevraagd op een 11 punt schaal (van 0 tot en met 
10) de ‘mate’ van hinder (helemaal niet – extreem gehinderd) als gevolg van geur van een bron aan te geven. Voor uitgebrei-
der informatie zie107. Deze maat wordt ook gebruikt door GGD’en in hun gezondheidsenquetes (bijvoorbeeld 
‘Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM).

104  (Geur)Hinder is een gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid, dat optreedt wanneer geur iemands 
gedachten, gevoelens of activiteiten beïnvloedt.’

105  Berglund, Birgitta, Lindvall, Thomas, Schwela, Dietrich H & World Health Organization. Occupational and Environmental Health Team. 
(1999). Guidelines for community noise. Geneva : World Health Organization. http://www.who.int/iris/handle/10665/66217. ‘Hinder is 
een verzamelterm voor allerlei negatieve gevoelens zoals ergernis, ontevredenheid, boosheid, teleurstelling, zich terug getrokken 
 voelen, hulpeloosheid, neerslachtigheid, ongerustheid, verwarring, het zich uitgeput voelen en agitatie’ (als gevolg van blootstelling aan 
milieufactoren (bijvoorbeeld geluid, geur, trillingen, licht).

106  ISO/TS 15666. 2003. Acoustics — Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys
107  Dusseldorp, A., et al., Handreiking geluidhinder wegverkeer : Berekenen en meten. 2011, RIVM. p. 67.
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De studie van IRAS/GGD108 heeft laten zien dat beide methoden (frequentie-vraag en mate-vraag) voor het bepalen van 
geurhinder tot verschillen in uitkomsten (geurpercentage) leiden, waarbij de ‘frequentievraag’ tot hogere geurhinder-
percentages leidt dan de ‘mate-vraag’. 

Over de categorisering van geurhinder en de wijze waarop deze tot stand moet komen (bijvoorbeeld: geen geurhinder, 
(minstens) enigszins geurhinder, (minstens) geurhinder en ernstige geurhinder) bestaat eveneens geen eenduidigheid.

Bij de ‘toetsing’ van de gevonden geurhindercijfers uit hedendaagse vragenlijsten (‘mate van hinder’) met richtwaarde  
(12%; streefwaarde 0%, bovenwaarde 20%) die op andere wijze tot stand is gekomen (aantal stank belaste woningen in 2000 
maximaal 750.000 overeenkomend met 12% gehinderden, frequentievraag), worden dus eigenlijk appels met peren 
vergeleken. 

De Commissie is van mening dat er meer eenduidigheid moet worden gebracht in de wijze waarop hinder wordt gedefini-
eerd, gemeten en gecategoriseerd.

NADER ONDERZOEK:

Monitoren
•  Volg de ontwikkeling van de geuroverlast (in plaats, tijd) door monitoring, bijvoorbeeld met behulp van de 

Gezondheidsmonitor GGD, CBS, RIVM
•  Gebruik de meest recente inzichten over de methodologie rond vraagstelling naar hinder, zodat de vergelijkbaar-

heid tussen de resultaten van hinder-onderzoeken toeneemt. Focus daarbij op de mate van geurhinder en niet op 
de frequentie van geurhinder.

•  Kom tot een uniforme categori-sering van hinder voor het bepalen van de mate (%) van (ernstige) geurhinder.
•  Betrek in het onderzoek persoonlijke en contextuele (niet-olfactorische) factoren zoals lage hedonische waarde, 

een probleemgerichte copingstijl of bezorgdheid over gezondheidseffecten door geur die de geurhinder mede 
kunnen bepalen.

•  Indien een streefwaarde is gewenst bepaal deze op basis van mate van geurhinder.

Aantasting bestaande rechten ten behoeve van integrale gebiedsgerichte aanpak in probleemgebieden
Wanneer eenmaal duidelijk is waar geur van veehouderijen de meeste hinder voor omwonenden oplevert, kan een 
gemeente gericht in die gebieden in actie komen. Daarbij is het belangrijk dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om 
bij het oplossen van een geurprobleem maatwerk te kunnen leveren en bestaande rechten te kunnen beperken.

De Commissie pleit er voor om gemeentebesturen de ruimte te bieden om in overbelaste situaties of probleemgebieden 
gebiedsgericht oplossingen te zoeken. Daarbij meent de Commissie dat een gemeente moet kunnen bepalen welke mate 
van cumulatieve geurbelasting op woningen en andere geurgevoelige objecten zij in een bepaald gebied acceptabel vinden. 
Het is van belang dat gemeenten vanwege de locatiespecifieke omstandigheden, waaronder cumulatieve geurbelasting, 
strengere eisen kunnen stellen aan veehouderijen dan de brongerichte eisen109 die aan individuele veehouderijen worden 
gesteld. Daarbij is tevens van cruciaal belang dat ook bestaande rechten van veehouders kunnen worden beperkt, indien dat 
nodig is voor het realiseren van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in een bepaald gebied. 

108  Geelen, L., et al., Geurhinder van veehouderij nader onderzocht: meer hinder dan Handreiking Wgv doet vermoeden? Actualisatie bloot-
stellingresponsrelatie tussen gemodelleerde cumulatieve geurbelasting en geurhinder in Noord-Brabant en Limburg-Noord. 2015, 
Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland, IRAS Institute for Riask Assessment Sciences, Universiteit 
Utrecht. p. 33.

109  Die brongerichte eisen kunnen de huidige geurnormen betreffen en de daarnaast bestaande verplichting om de beste beschikbare 
technieken toe te passen of dat kunnen geuremmisiegrenswaarden zijn gebaseerd op de beste beschikbare technieken, indien in de 
toekomst voor een dergelijk wettelijk zou worden gekozen.  
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Een gebiedsgerichte afweging kan er toe leiden dat een gemeente besluit een veehouderij of een woning te saneren (weg te 
bestemmen), maar zou ook moeten kunnen leiden tot de beperking van de bestaande rechten van de veehouder, in die zin 
dat hij extra maatregelen moet treffen om geurbelasting te verminderen110. Dat laatste is vooralsnog slechts zeer beperkt 
mogelijk, omdat het huidige recht, en ook de in voorbereiding zijnde Omgevingswet, de bestaande rechten van veehouders 
in belangrijke mate beschermt.  

Vanzelfsprekend zal de gemeente bij deze afweging ook moeten betrekken hoe zij recht kan doen aan degenen die door de 
uitkomst van deze belangenafweging worden benadeeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vergoeding van de schade die 
veehouderijen of woningeigenaren lijden. De schade voor de veehouderij kan mogelijk worden beperkt door het bieden 
van een overgangstermijn, zodat de veehouder de tijd heeft om zijn bedrijfsvoering af te stemmen op de nieuwe situatie.  
De gebiedsgerichte afweging resulteert uiteindelijk in een politieke keuze. Vanwege de locatiespecifieke omstandigheden 
kan die keuze per locatie verschillend uitpakken.

Uiteindelijk zullen gemeentebesturen in overbelaste situaties en probleemgebieden in staat moeten worden gesteld om 
duidelijke (politieke) keuzes te maken over hoe zij de onverenigbaarheid van veehouderijen en geurgevoelige objecten – 
zoals woningen – in een bepaald gebied willen oplossen. Wat heeft voorrang: wonen of veehouderij? Wat is de gewenste 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het gebied? Welke maatregelen zijn mogelijk om die kwaliteit te bereiken? Welke 
gevolgen heeft dat voor belanghebbenden? Hoe kunnen nadelige gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt en/of 
gecompenseerd? En niet onbelangrijk, welke kosten zijn daarmee gemoeid en wie moet die kosten voor zijn rekening 
nemen? Dergelijke gebiedskeuzes zijn sterk politiek gekleurd en vergen onder meer maatschappelijke kosten-batenanalyses 
van de verschillende keuzes, een breed maatschappelijk debat, actieve participatie van belanghebbenden, een zorgvuldige 
en transparante belangenafweging waarbij alle belangen worden betrokken en passende compensatie voor partijen die 
door de belangenafweging worden benadeeld.

Wat de keuze in een gebied ook wordt, het zal ergens pijn gaan doen en geld kosten. Om die pijn te verzachten is het een 
overweging om bij de aantasting van bestaande rechten van veehouders meer tijd te nemen: aantasting van de bestaande 
rechten op termijn. Dat geeft een veehouder de tijd om daarop te anticiperen. Verder is het de moeite waard om bij de 
bekostiging van een gebiedsgerichte aanpak na te gaan welke budgetten kunnen worden aangesproken. Te denken is aan  
de warme sanering van de varkenshouderij111 en de stoppersregeling 2020112, 113. 

Voordeel van een integrale gebiedsgerichte aanpak is, dat een gemeente de meest effectieve en efficiënte maatregelen voor 
een specifiek gebied kan kiezen. Zo kan het terugdringen van geur op de ene veehouderij meer effect hebben voor omwo-
nenden dan het terugdringen van de geur bij een andere veehouderij in het gebied. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben 
met de overheersende windrichting of de afstand tussen veehouderijen en woningen. Een integrale gebiedsgerichte aanpak 
sluit bovendien aan bij de Omgevingswet.

Een mogelijkheid om een gebiedsgerichte aanpak planmatig vorm te geven, is geurruimte verkavelen tussen verschillende 
veehouderijen, op een vergelijkbare manier als geluidruimte kan worden verkaveld. De totale geurruimte moet dan worden 
bepaald aan de hand van de maximaal aanvaardbare belasting van een gebied. Vervolgens moet de beschikbare geurruimte 
tussen de verschillende veehouderijen worden verdeeld. Daarbij zal geaccepteerd moeten worden dat de totale geuremis-
sieruimte voor één of meerdere veehouderijen kleiner kan zijn dan deze veehouderij(en) op grond van brongerichte 
regulering114 zou(den) hebben. De rechtvaardiging voor deze beperking van de geuremissieruimte van een veehouder is dan 
gelegen in het terugbrengen van de cumulatieve geurbelasting ten behoeve van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

110  Die maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het terugbrengen van het aantal dieren, het treffen van stalmaatregelen  
(zie par. 5.2) of technische maatregelen. 

111  Zie brief aan de Tweede Kamer van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit https://www.tweedekamer.nl/ 
kamerstukken/detail?id=2018Z13800&did=2018D38953

112  Zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ ammoniak/actieplan-stoppers/
113  Strategische inzet van saneringsregelingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van problemen in  concrete geval-

len. Bijvoorbeeld de warme sanering van de varkenshouderij, de stopperregeling 2020 en het Brabantbesluit van 7 juli 2017 kunnen een 
directe of indirecte bijdrage leveren. De Commissie ondersteunt deze bijdragen aan de vermindering van geurproblemen.

114  Nu vindt brongerichte regulering plaats op grond van de Wgv en Wabo (BBT). Als in toekomst in het brongerichte spoor met emissie-
grenswaarden zou worden gewerkt, zoals de Commissie in overweging geeft, geldt hetzelfde.
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5.4 Tot slot

De huidige aanpak van geurhinder is weinig vertrouwenwekkend en de omwonenden worden te weinig beschermd. Om 
geurhinder wel goed te kunnen aanpakken zijn structurele veranderingen nodig. 

Het huidige systeem is te veel gebaseerd op een papieren werkelijkheid. Een veehouder krijgt een vergunning op basis de 
berekende geurbelasting. Het meten van de daadwerkelijke geurbelasting is daarbij niet aan de orde. Een systeem van 
geuremissiegrenswaarden gebaseerd op werkelijke emissies en waar een veehouder zich permanent aan moet houden, zou 
daar verandering in kunnen brengen. Om een systeem van emissiegrenswaarden goed te kunnen laten functioneren is het 
allereerst nodig om de werkelijke emissie van een vergunde stal te meten. Daarnaast is meer inzicht nodig in maatregelen 
om de geurproductie in de stal te verminderen en daaraan gekoppeld de effectiviteit van luchtwassers te verbeteren. Dat 
inzicht kan veehouders helpen een bedrijfsvoering te kiezen die past binnen de gestelde emissiegrenswaarde.

Daarbij komt dat de huidige regulering te zeer verkokerd is. In het bijzonder mist de samenhang in de geurregulering van 
meerdere veehouderijbedrijven in hetzelfde gebied. Als gevolg daarvan kan de geurhinder voor omwonenden veel te hoog 
worden. De Commissie pleit voor een benadering, waarbij de regulering van geurbronnen binnen een veehouderijbedrijf 
en de specifieke omstandigheden in een gebied in samenhang worden gereguleerd en waarbij meer mogelijkheden zijn om 
in te grijpen in een bestaande situatie. Dat geeft gemeenten ten eerste de ruimte om oplossingen te vinden die passen bij 
het gebied waarin knelpunten zijn. Ten tweede geeft het gemeenten meer ruimte om toekomstige knelpunten te 
voorkomen.

Bij het zoeken van oplossingen voor concrete knelpunten zal een gemeente of provincie keuzes moeten maken. Keuzes die 
een grote impact kunnen hebben op veehouders, omwonenden en andere betrokkenen. Keuzes die pijn kunnen doen. 
Keuzes die geld zullen kosten. Soms veel geld. Om die keuzes weloverwogen te maken, is persoonlijk contact met en 
participatie van betrokkenen onontbeerlijk. Ook pleit de Commissie voor afstemming met het Rijk over de financiële 
consequenties en de impact daarvan. Vervolgens is het aan de politiek om een zorgvuldige en transparante belangen-
afweging te maken, waarbij alle belangen worden betrokken en te zorgen voor een passende schadevergoeding en 
nadeelcompensatie voor degenen die door de belangenafweging worden benadeeld. 
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Op 29 juni 2018 schrijft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in een brief het volgende aan de Commissie:

‘De opdracht van de Commissie Geurhinder is primair gericht op de korte termijnproblematiek
van de afgegeven vergunningen en de aanpassing van de regelgeving. De Commissie wordt daarom gevraagd om 
• te inventariseren welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn in de situaties waarin de veehouderij beschikt over 

een geldige vergunning en naar nu blijkt de omwonenden meer overlast ondervinden dan op basis van de vergunning-
verlening verwacht mag worden. Tevens daarbij een inschatting te maken van de effectiviteit, doelmatigheid en haalbaar-
heid kansrijkheid van de maatregelen;

• daarbij naast technische maatregelen ook in te gaan op andere mogelijkheden, waaronder handhaving en certificering, 
om geurproblematiek aan te pakken;

• daarbij gebruik te maken van participatie van omwonenden, veehouders, overheden, wetenschappers, fabrikanten van 
luchtwassers en andere (reductie)technieken;

• daarbij ook in te gaan op de inspraakreactie van de POV. In het bijzonder vraag ik u advies over de passage dat met deze 
wijziging van de regelgeving verduurzaming wordt tegengegaan en met voorstellen te komen om eventuele belem-
meringen weg te nemen;

•  hierover advies uit te brengen voor 21 september 2018. Dat kan ook een eerste rapportage zijn.

Ook vraag ik de Commissie om een bijdrage te leveren aan een robuust geurbeleid op de langere termijn, mede gericht op 
het wegnemen van mogelijke belemmeringen voor verduurzaming. Zij kan daartoe in haar advies voorstellen en suggesties 
doen waarbij zij kan ingaan op de volgende aspecten:
• inhoudelijke richting voor een nieuw geurbeleid.
• wat dit betekent voor de verschillende belanghebbenden.
• welke invloed dit kan hebben op de emissies uit stallen van ammoniak, fijnstof, methaan en endotoxinen.  

Voorstellen voor een integrale aanpak van de emissies van stallen hebben in beginsel meerwaarde.
• inzicht in eventuele financiële gevolgen.’

Bijlage: 
Vraag van de staatssecretaris
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9722NN 32 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,


t.a..v. de heer J. Pikkemaat

E-mail: joost.pikkemaat@minienm.nl

Groningen, 	 9 juli 2019


Onderwerp: 	Staat | stankbeleid


Geachte heer Pikkemaat,


In aansluiting op de bespreking van 25 september 2018 vraag ik uw aandacht voor het volgende.


Eisers hebben bij brief van 18 juni 2018 een conceptdagvaarding toegestuurd aan de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De minister heeft de behandeling van de zaak overgedragen 

aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Op 25 september 2018 heeft een 

commissie van eisers overleg gevoerd met een ambtelijke delegatie van het ministerie. Een verslag 

van deze bespreking voeg ik hierbij (bijlage).


Eisers hebben vervolgens besloten het rapport van de Commissie Biesheuvel af te wachten alvorens 
verdere stappen te nemen. Het rapport van de commissie is in april 2019 verschenen. 


Eisers hebben de dagvaarding aangepast. De dagvaarding is ingedeeld in hoofdstukken. 

Toegevoegd zijn hoofdstuk 1, 2 en 4. Hoofdstuk 5 (de individuele eisers) is uitgebreid. Hoofdstuk 3 

bevat de tekst van het oorspronkelijke concept; deze tekst is grotendeels hetzelfde gebleven. 

Hoofdstuk 6 bevat de eis. Ik voeg het aangepaste concept hierbij zonder de producties (bijlage).


Namens eisers verzoek ik u mij antwoord te geven op de volgende vier vragen.


1. 
Erkent de Staat dat hij onrechtmatig handelt jegens eisers als hij de huidige geurhinderregelgeving, 
met name de normering voor geurbelasting en de daarop gebaseerde vergunningverlening zoals 

thans geregeld in de Wvg onverkort in stand laat? 


Graag ontvang ik uw antwoord op deze vraag binnen twee weken na vandaag. Mocht dat niet 

lukken, dan hoor ik graag binnen die termijn wanneer eisers het antwoord op deze vraag tegemoet 
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kunnen zien, zodat zij een afgewogen beslissing kunnen nemen over het moment van dagvaarden en 

de termijn van aanbrengen van de zaak.


2. 
Is de Staat bereid met eisers te overleggen over een aan hen uit te keren schadevergoeding voor de 

geleden schade? 


Graag ontvang ik uw antwoord op deze vraag binnen twee weken na vandaag.


3. 
Is de Staat bereid de aanbevelingen van de Commissie Biesheuvel tot aanpassing van het 

stankbeleid op te volgen en zo ja, hoe en op welke termijn? 


Graag ontvang ik uw antwoord op deze vraag binnen twee weken na vandaag.


4. 
Is de Staat bereid eisers met ingang van heden een nadeelcompensatie te betalen van € 10,00 per 

dag per odour unit waarmee de werkelijke geurbelasting de 5 odour units per kubieke meter lucht 

overschrijdt, waarbij voor de werkelijke geurbelasting wordt uitgegaan van de individuele gegevens 

van eisers in hoofdstuk 5 van de dagvaarding? 


Graag ontvang ik uw antwoord op deze vraag binnen twee weken na vandaag. 


Ter toelichting op deze vraag het volgende. Uit het rapport van de Commissie Biesheuvel blijkt dat 

de omwonenden van intensieve veehouderijen onvoldoende worden beschermd tegen stankoverlast. 

De commissie stelt dat het aan de politiek is om een zorgvuldige en transparante belangenafweging 

te maken, waarbij alle belangen worden betrokken en te zorgen voor een passende 

schadevergoeding en nadeelcompensatie voor degenen die door de belangenafweging worden 

benadeeld. De belangenafweging vergt tijd. Tijdsverloop is gelet op de uitgangspositie (onvoldoende 

bescherming van de omwonenden) in het nadeel van de omwonenden. Daarom is een redelijke 
nadeelcompensatie aangewezen die enige erkenning en genoegdoening verschaft aan de 

omwonenden. De nadeelcompensatie geldt totdat afdoende beschermingsmaatregelen zijn getroffen 

en staat los van de verschuldigde schadevergoeding.


Met vriendelijke groet,


Nout Verbeek,


�
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17 oktober 2019 

Antwoord brief conceptd agvaa rd i ng 

Geachte heer Verbeek, 

Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat 

U heeft bij brief van 9 juli 2019 aan mij een concept dagvaarding gestuurd waarin 

u stelt dat de Staat onrechtmatig jegens uw cliënten handelt zolang hij de huidige

geurregelgeving wat betreft veehouderijen onverkort in stand laat. Tevens

verzoekt u mij om antwoord te geven op vier vragen. Naar aanleiding van deze

brief heeft op 3 september 2019 met u en uw cliënten een gesprek

plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek is toegelicht welke acties mede naar

aanleiding van het rapport van de Commissie Geurhinder Veehouderij zijn

ondernomen en welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van veehouderijen en

geur. Afgesproken is dat in principe na afloop van het AO Leefomgeving van 12

september en het daaropvolgende VAO antwoord zou worden gegeven op de door

u gestelde vragen ervan uitgaande dat het VAO uiterlijk ongeveer 14 dagen na het

AO zou plaatsvinden. Het VAO heeft nog niet plaatsvonden. Wij begrijpen dat u

hier niet langer op wilt wachten. In het hiernavolgende zullen wij de door u

gestelde vragen beantwoorden.

Beantwoording vragen 

Het antwoord op de vragen 1, 2 en 4 is ontkennend. De Staat is van mening dat 

de regelgeving op het gebied van geur en veehouderijen niet in strijd is met hoger 

recht en ook voor het overige niet onrechtmatig is. Om die reden ziet de Staat ook 

geen aanleiding om te overleggen over een aan uw cliënten uit te keren 

schadevergoeding. 

Wat betreft vraag 3: Ten aanzien van de aanbevelingen van de Commissie 

Geurhinder Veehouderij over het geurbeleid wil ik u graag verwijzen naar de 

bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer van 6 september jl. (2018-2019, 29 383, 

nr. 333). In deze Kamerbrief wordt beleid voor de korte en langere termijn 

beschreven en wordt ingegaan op de onderwerpen: geurproductie in de stal, 

effectiviteit luchtwassers, naleving en handhaving, meten en monitoren, 

stalbeoordeling, cumulatie van geur, ingrijpen in bestaande situaties en sanering 

en stoppers. 

Hoofddirectie Bestuurlijke & 

Juridische Zaken 

HBJZ 

Afdeling Milieu 

Postbus 20901 

2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 

A.H. Schoppers 

senior jurist 

M +31(0)6-21372708 

and rea .schoppers@minienw.nl 

Ons kenmerk 
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Ik hoop hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op uw vragen

Hoogachtend,
DE STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DI UR VAN DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN ]URIDISCHE ZAKEN

mr. J.H eijer

Hoofddirectie BestuurlUke
& luridische zaken
f,ilz
Afdeling Milieu

Ons kenmerk
rENW/BSK-20 19 /222055
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Tweede Kamer der §taten-Generaal

Vergaderjaa r 2018-2019

29 383

2A 973

Nr. 333

kst 29383 333
lSSi\ 0921 7371

Begelgeving Ruimteliike Ordening en Milieu

Toekomst veehouderii

BBIEF VAN DE STAATSSECBETARI§ VAN INFBASTEUCTUUB EN
WAïERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag,6 september 2019

De Commissie Geurhinder Veehouderij heeÍt op 23 april haar rapport
opgeleverd. Op diezelfde dag heb ik u, mede namens de Minister van LNV
een eerste reactie op het rapport gegevent. Ik heb de periode daarna
gebruikt om gesprekken te voeren met belanghebbenden, met als doel
om samen een weg voorwaarts te vinden in dit complexe dossier.
Daarnaast ben ik bezig om een aantal noodzakelijke onderzoeken in gang
te zetten.

Het dossíer geurhinder in de veehouderij is ingewikkeld en kenmerkt zich
door felle tegenstellingen tussen de verschillende belanghebbenden. Het
streven is om een balans te vinden tussen het pretïig wonen in een
landelijke omgeving, en het duurzaam en rerrdabel bedrijven van een
veehouderij. Bíj het vinden van die balans moeten keuzes gemaakt
worden. lk wil aan het vinden van die balans bijdragen, om omwonenden
en ondernemers zodoende weer perspectief te bieden.

ln deze brief geef ik u, mede namens de Minister van LNV mijn beleidsre-
actie op het rapport van de commissie, en schets ik de wijze waarop het
geurdossier de komende jaren vorm gegeven zal worden. lk maak tevens
van de gelegenheid gebruik om de moties van de leden Von Martels c.s.2
en Lodders3 af te doen.

Werkwijze van de Commissie Geurhinder Veehouderij

ln iuni 2018 heb ik de onafhankelijke Commissie Geurhinder Veehouderij
ingesteld. De commissie bestond uit de heer mr P.J. Biesheuvel
(voorzitter) en onafhankelijke deskundigen van RIVM, GGD, Wageningen
Universíty & Research (WUB) en Universiteit Utrecht. lk heb de commissie

r Kamerstukken 29 383 en 28 973, nr. 319
- KAmersTUK -JU t/5. ní. JU Ij Kamerstuk 28973, n(.202

's-GraYeohagÈ 2019 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 383, nr. 333 1
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gevraagd om aanbevelingen te doen gericht op het op korte termijn
vermincieren van geurhinder in het geval dat de veehouder beschikt over
een geldige vergunning en omwonenden meer overlast ondervinden dan
op basis van de vergunning verwacht mag worden. Daarnaast heb ik de
commissie gevraagd om een bijdrage te leveren aan een robuust
geurbeleid op de langere termijn.

De commissie heeft intensief met belanghebbenden gesproken, onder
andere tijdens dríe werkbezoeken in gebieden met veel varkenshoude-
rijen, om zich een beeld te vormen van de situatie. De commissie heeft het
advies van de bestuurlijke werkgroep evaluatie regelgeving geurhinder
veehouderijena, die eerder al aanbevelingen had gedaan over de
geurproblematiek, meegenomen in haar onderzoek. De commissie heeft
ook een gesprek gevoerd met de heer J.C. Verdaas, voorzitter van de
bestuurlijke werkgroep. Uit de bronvermelding van het rapport blijkt dat
de commissie ook de beschikking had over het gezamenlijke plan van
aanpak van de Producenten Organisatie Varkenshouderij {POV) en LTO
getiteld «Verhogen geu rrendementen gecom bi neerde I uchtwassers. N aa r

een werkend perspectief». Met deze brief reageer ik tevens op dat plan
van aanpak.

lnhoud van het rappoït

De commissie geeít in haar rapport een uitgebreide analyse van de
geurproblematiek rond veehouderijen. Daarin worden zowel de
complexiteit van het probleem als de tegenstellingen tussen de verschil-
lende belanghebbenden geschetst" De commissie is van mening dat de
huidige regulering van geurhinder geen adequate balans biedt tussen het
prettig wonen in een landelijke omgeving en het op een duurzame wijze
bedrijven van een varkenshouderij, die ook economisch rendabel is. Een

deel van het probleem is volgens de commissie dat vergunningen worden
verleend op basis van berekeningen van geuremissies. Als vervolgens de
geurrendementen van luchtwassers niet blijken te kloppen, kan de
geurbelasting op woningen aanzienlijk groter zijn dan [:ij de vergunning-
verlening werd verondersteld. De commissie meent dat veehouders in
een aantal gevallen te weinig actief bezig zijn met hun luchtwassers. Er is
toezicht nodig op het naleven van regels en voorschriften voor het gebruik
van luchtwassers. Bij geconstateerde overtredingen moet sanctionerend
worden opgetreden.

De Commissie stelt dat er structurele verbeteringen nodig zijn in de
manier waarop met geurhinder uit de veehouderij omgegaan wordt. Zij
doet daarvoor drie aanbevelingen:
1" Stel emissiegrenswaarden waar de veehouder zich permanent aan

moet houden. Niet alleen op papier. ook in de praktijk.
2. Zorg voor meer inzicht in de effectiviteit van luchtwassers. Betrek

daarbij ook de geurproductie in de stal.
3. Leg bij de aanpak van geurproblemen meer nadruk op specifieke

omstandigheden in een gebied met meer mogelijklieden voor
decentrale overheden om rekening te houden met cumulatie en in te
gríjpen in bestaande situaties.

Beleidsreactie

lk heb in het AO Luchtkwaliteit van 5 juli 2018 gezegd dat ik eerst met alle
betrokkenen over het rapport van de commissie in overleg wil, voordat ik
een beleidsreactie naar de Kamer stuur. lk vind het belangrijk om vaÍ'r

brelanghebbenden te horen hoe zij het rapport lezen, en wat volgens hen
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de stappen zijn die nu genomen moeten worden. Er heeft óón gezamenlijk

gesprek plaatsgevonclen met vertegenwoordi gers va n omwo nenden,

iector. milieufecleraties en luchtwasserfabrikanten. Vlet de eerste drie
groepen is claarna, op hun verzoek, nog een separaat gesprek gevoerd' ln

bijlage t heb ik de voornaamste indrukken uit deze gesprekken weerge-
geven. Daarnaast heb ik in een bestuurlijk overleg gesproken met
relevante gemeenten en provincies en met dossierhouders bij IPO en

VNG.

ln cle eerste reactie op het rapport ben ik al kort ingegaan op de drie
aanbevelingen van de commissie' Hieronder ga ik uitgebreider in op de

thema's die de commissie in haar rapport aansnijdt.

Geurproductíe in de stal

De commissie adviseert om te kijken naar geurproductie in de stal. lk
onderken het belang daarvan. Een integrale brongerichte aanpak (door

bijvoorbeeld dagontmesting en/of het scheiden van de dunne en dikke
fractie van mest) leidt niet alleen tot een verminderde geurproductie,
maar draagt ook bij aan het voorkómen van de emissies van methaan en

ammoniak. Bovendien verbeterl hierdoor het stalklirnaat, wat goed is voor
zowel mensen als dieren in de stal. Koploperbedrijven in de varkenshou-
derij laten al zien dat dit mogelijk is. Het verminderen van de geurpro-
ductie in de stal past daarmee in de integrale aanpak om de veehouderij
te verduurzamen en de omslag naar kringlooplandbouw te maken. De

Minister van LNV heeft hierover onlangs aÍspraken gemaakt met de

verschillende clierlijke sectoren, waarbij meÍ de varkenssector de ambitie
is afgesproken on] nieuwe stalsystemen te ontwikkelen en toe te passen

die op termijn leiden tot een vermindering van de geurproductie in de stal
met 70%.5 Onderdeel hiervan is ook dat de Minister van LNV voorziet nog
dit jaar een subsidieregeling open te stellen voor integraal duurzame en

emissiearme stalsystemen en managementmaatregelen' Deze regeling is

zowel gericht op innovatie- en pilotproiecten als op investeringsprojecten
van voorlopers (firsf movers) voor brongerichte integrale emissiebeper-
kende maatregelen.

Effe ct i v Í te í t I u chtwa s s e rs

Nadat ik in juli 2018 de geurreductiepercentages van combiluchtwassers
in de Regeling geurhinder en veehouderij {Rgv) had aangepast, heb ik
opdracht gegeven aan WUR om onderzoek te doen naar de wijze waarop
het rendement van combiluchtwassers te verbeteren is. Dit onderzoek
sluit aan bij de wens van POV en LïO om de geurrendementen van
combiluchtwassers weer te verhogen. Het onderzoek richt zich zowel op
geur als op ammoniak. Het eerste deel van hel onderzoek is inmiddels
afgerond; het deelrapport6 is gepubliceerd op de website van WUR' Uit
metingen op twee praktijklocaties in Duitsland met elk een gecertificeerde
biologische combiluchtwasser blijkt dat deze een beduidend lager
gemiddeld geurrendement hadden dan het rendernent volgens eerdere
Duitse studies. De geurrendementen die WUR in Duitsland heeft gemeten,
zijn vergelijkbaar met de rendementen van de Nederlandse luchtwassers
waarover ik u vorig jaar geïnformeerd heb7. De ammoniakrendementen
voor beide Duitse locaties waren hoog. ln het vervolg van het
WUR-onderzoek wordt gepoogd door optimalisatie het geur- en ammonia-
krendement van combiluchtwassers te verbeteren, en wordt geprobeerd

5 Kamerstuk 28973, nr.218
6 [Vetingen aan twee biologische combi-luchtwassers door twee geurlaboratoria. Wageningerl

Liveslock Research iauguslrrs 20 1 9); httpsr/'doi.o( 9110.1811 41 47 847 5.
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inzicht te verkrijgen in de invloed van dimensionering op het rendement
van luchtwassers. De kennis die uit heï onderzoek komt, kan naar

verwachting een bijdrage leveren aan de kwaiiteitsborging waar de

luchtwasserfabrikanten aan werken. Het orrderzoek wordt naar
verwachting eind 2019 afgerond.

Naleving en handhaving

lk vind het van belang dat regels en voorschriften voor een goede werking
van het stalsysteem (inclusief luchtwassers) goed worden nageleefd en

gehandhaafd. Ook de Algemene Rekenkamer vraagï in een recent
rapport8 aandachl voor naleving van voorschriften van luchtwassers. Voor
de goede werking van luchtwassers zijn er regels voor gebruik,
onderhoud en de technische uitvoering. Om vast te kunnen stellen of deze

regels in de praktijk ook voldoende worden nageleefd, zullen loezicht-
houders voldoende kennis moeten hebben en capaciteit moeten reser-
veren. Tijdens het eerdergenoemde bestuurlijk overleg heb ik het belang
van handhaving benadrukt. Vertegenwoordigers van IPO meldden toen
dat inmiddels intensievere handhaving op combiluchtwassers plaatsvindt,
in samenwerking met gemeenten. lk zal in het eerstvolgende bestuurlijk
overleg met de decentrale overheden het belang van handhaving
opnieuw benadrukken, en hen verzoeken mij op de hoogte te houden van
de aanpak. Scholing, voorlichting en servicecontracten met luchtwasserfa-
brikanten kunnen de naleving door veehouders verbeteren.

Meten en monitoren

De commissie beschrijft in haar rapport de urgentie van de overgang naar
een ander systeem van meten en monitoren van geur. Die urgentie
spreekt ook uit het WUR-deelrapport, waarin wordt aanbevolen om een
chemisch-analytische methode te ontwikkelen en praktijkrijp te maken om
geur te kwantiÍiceren. Uit de gesprekken met belanghebbenden blijkt
daarnaast een brede wens om toe te werken naar een systematiek van
real-time meten. De wetenschappelijke kennis over het meten van geur bij
veehouderijen is echter nog beperkt. lk heb daarom WUR gevraagd om
een meerjarig onderzoeksprogramma te ontwerpen, uit te voeren door
een internatíonaal consortium, waarin wetenschappelijke kennis over geur
uit de veehouderij wordt ontwikkeld en praktisch toepasbaar wordt
gemaakt. Die kennis kan ook bijdragen aan het ontwikkelen van sensor-
systemen die gebruikt kunnen worden voor het meten van geurconcen-
traties direct bij de bron en in de omgeving van een veehouderij en
daarnaast kan deze kennis meer inzicht geven in cumulatie. Dit najaar zal

WUR in het kader van het onderzoeksprogramma een internationale
conferentie organiseren waar de huidige kennis en inzichten op het
gebied van het meten van geur van de veehor-rderij verkend en uitge-
wisseld zullen worden. Vervolgens wordt in 2020 de chemisch-analytische
methode geoptimaliseerd. ln de jaren daarna wordt onderzoek voorzien
naar de toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe methode voor het
meten van geurconcentraties in de buitenomgeving van stallen. Daarbij
wordt ook ingezet op de ontwikkeling van sensorsystemen en implemen-
tatie van de methodiek in wet- en regelgeving. Overigens lopen er al

enkele pilots in Nederlande waarin in verschillende samenwerkingsver-
banden wordt geiixperimenteerd met het meten van geur. lk heb WUR
gevraagd deze ontwikkelingen te volgen, en de resultaten mee te nemen
in het onderzoek.

" Aanpak rnestvervuiling veehouderij. Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderii 2019.

Algemene Rekenkamer (juni 2019).
e (i) Connecting Agri & Food in samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen; {ii) «Boeren

en Buren» - RIVM in samenwerkíng met de gerneente Venray.

4Tweede Kamer, vergaderjaar 2A18-2A19,29 383, nr. 333

producties 000071



Stalbeoordeling

Voor cle verduurzaming van de veehouderij. waaronder de aanpak van
geurhinder, is het van belang dat innovatieve technieken snel kunnen
worden toegepast. Daarom kijk ik naar mogelijkheden om het huidige
stetsel van de statbeoorcleling te veranderen. Er zijn de afgelopen jaren al

verbeteringen doorgevoerd vanwege eerdere kritiek op het stelsel'
Voorbeelden zijn de transparantie van de beoordeling met vaste
afwegingskaders door de Technische Advies Pool (TAF), en de verbre_ding
,an de beoordeling met een proefstalregeling voor fijnstoÍ1o en geur11'

Ondanks deze verbeteringen is er nog steeds kritiek op het sy§teem en
worden nog knelpunten ervaren, die ook in de motie Lodders worden
genoemd" ln de brief van 23 april 2019 heb iktoegezegd dat ik in de
beleidsreactie terug zou komen op een planning en aanpak van de gehele
systematiek van de stalbeoordeling. lk ga op korte termijn opdracht geven
aan een extern bureau om advies uitte brengen over de mogelijkheden
voor verdergaande wijzigingen ter versterking van het stelsel van de
stalbeoordeling. ln dat advies, waarbij ook de stakeholders zullen worden
betrokken, zullen verschillende opties voor invulling van het stelsel
worden bekeken. Daarbij zal rekening worden gehouden met de verande-
ringen die gaan gelden vanaf 2021, bij het van kracht worden van de
Omgevingswet. Het externe advies over de stalbeoordeling, en mijn
voornemens voor aanpassing van het stelsel op basis daarvan, wil ik voor
de zomer van 2020 aan uw Kamer voorleggen.

Cumulatie van geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) bevat geen norm voor de
cumulatieve geurbelasting van een woning door meerdere veehouderijen'
De normen voor de individuele geurbelasting in de Wgv houden wel
rekening met de gemiddeld voorkomende cumulatieve situatie in
veehouderijgebieden. De gemeente kan op dit moment aÍwijkende
normen vaststellen in een gemeentelijke verordening, en moet daarbij
rekening houden met de cumulatie van geur in het desbetreffende gebied.
Onder de Omgevingswet kan de gemeente dit doen in het
omgevingsplan. waarbij zij ervoor moet zorgen dat de geurbelasting op
een woning aanvaardbaar is.

lk vind het van belang dat er rekening gehouden wordt met cumulatie van
geur van veehouderijen. Het gaat er tenslotte om hoe ger-rrhinder door
omwonenden ervaren wordt vanuit het integrale geurbeeld van alle
veegerelateerde activiteiten in hun directe omgeving. Daarom wil ik in de
Omgevingswet de mogelijkheid voor gemeenten om regels te stellen,
omzetten naar een verplichting om rekening te houden met cumulatie. Op
die manier is verzekerd dat de belangen van de omgeving worden
meegewogen, en wordt tegemoetgekomen aan een wens van de
omwonenden. IPO en VNG staan positief tegenover het verplicht rekening
houden met cumulatie van geur van meerdere veehouderijen. waarbij zij

een voorkeur uitspreken voor een diÍferentiatie tussen gebieden met veel
en weinig veehouderijen. lk zal de aanpak van cumulatie verder uitwerken
in samenwerking met de andere overheden en gesprekken met de sector.
Mede op basis van de kennis uit de hierboven genoemde onderzoeken
over het beter kunnen meten van geur.

1c https:l/zoek.off icielebekend makin gen.n llstcrt-20 1 8-69461.htm I

1 t https:,/,/zoek.oif icielebekendmakingen.n l,/stcrt- 20 1 9-1 0393.html
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lngríjpen in bestaande siÍuaries

Oncler de huidige regelgeving wordt de geurbelasting door een veehou-

derij alieen getoetst bij uitbreiding of nier"rwvestiging. Bestaande bedrijven
zonder ontwikkelplannen kunnen dus in principe doorgaan met hun
bedrijÍsvoering, ook als hun geurbelasting hoger is dan bij nieuwvestiging
toegestaan zou worden. Het is volgens de commissie van cruciaal belang
dat bestaande rechten van veehouders kunnen worden beperkt, indien dat
nodig is voor het realiseren van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in

een bepaald gebied. Zowel de huidige wetgeving als de Omgevingswet
biedt slechts beperkt mogelijkheden om in te grijpen in bestaande
situaties.

lngrijpen in bestaande rechten van een ondernemer is ingrijpend en zal

dan ook zorgvuldig moeten gebeuren. lk vind het met de commissie van
belang dat clecentrale overheden de mogelijkheid hebben om overbelaste
situaties aan te pakken. IPO en VNG hebben aangegeven over die
mogelijkheid te willen beschikken. Ook POV en LTO zijn van mening dat
individuele gevallen, waarbij er duidelijk sprake is van onnodige hinder'
aangepakt moeten kunnen worden. lk sta positief tegenover de aanbe-
veling van de commissie, en zal decentrale overheden door middel van
pilots in de vorm van een experiment op basis van de Crisis- en

herstelwet meer mogelijkheden geven om in te grijpen in bestaande
situaties, mits dat zorgvuldig gebeurt, ook in relatie tot de belangen van
de ondernem er. Zo kan bezien worden welke wettelijke mogelijkheden
effectieÍ kunnen zijn, waarna vertaling naar wetgeving plaats kan vinden.
Bij IPO en VNG bestaat draagvlak voor deze pilotaanpak. lk zal dit verder
uitwerken in nauw overleg met betrokken partijen, inclusief de sector.
Onderdeel van de pilotaanpak wordt ook het zodanig inrichten van de
50%-regeling dat het bevoegd gezag een eigen afweging kan maken. Het
bevoegd gezag krijgt de mogelijkheid om het deel van de ontwikkelruimte,
die ontstaat door een emissiebesparende maatregel, binnen de
bandbreedte 0-50% zelf te bepalen.

Sanering en stoppers

Met het bieden van een subsidie voor het vrijwillig beëindigen van
varkenshouderijlocaties (Subsidieregeling sanering varkenshouderijen)
wordt beoogd op korte termijn de geuroverlast door varkensbedrijven in
veedichte gebieden te verminderen. De Minister van LNV heeft u eerder
geïnÍormeerd over deze regelingt2, waarvoor het kabinet een bedrag van
€ 180 mln heeft gereserveerd. Daarnaast neemt het kabinet het voortouw
in het uitwerken van de hiervoor genoemde regelingen voor het stimu-
leren van innovaties en investeringen in integraal duurzame en
emissiearme stalsystemen en managementmaatregelen met een
brongerichte emissiereductie van broeikasgassen, ammoniak, geur en
fijnstofl3. Verkend zal worden of deze regelingen benut kunnen worden
om tevens bij overbelaste geursituaties rond veehouderijen de leefom-
geving te verbeteren.
Daarnaast zijn er varkenshouders die onder de zogenaamde stoppersre-
geling van het Actieplan Ammoniak Veehouderijla vallen. ln het Actieplan
werd destijds aangekondigd dat varkens- en pluimveehor-rders, die
voornemens waren om in de periode na 2013 te stoppen, de mogelíjkheid
geboden werd om hun bedrijf onder bepaalde voorwaarden nog enige tijd
voort te zetten" Bedrijven die onder de stoppersregeling vallen. moeten óf
voor 1 januari 2Q2Q stoppen, óf uiterlijk per 1 januari 2020 hun stallen

r2 Kanrerstuk 28 973, nr.200
r3 Kamerstuk 3? 813, nr. 342
ra Kanrerstuk 33 037, nr. 20
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aangepast hebben zoclat clie alsnog voldoen aan de vereisten van het

Besluit emissiearme huisvesting {Behv}. Dit betreft zowel varkenshoude-
rijen als pluimveebeclrijven. Als een groot aantal bedrijven stopl, zal dat

tot een vermindering van de geurtlelasting op de omgeving leiden'
ïjdens hel eerdergenoemde bestuurlijk overleg heb ik IPO en VNG

opgeroepen tot actieve uitvoering en handhaving van de stoppersre-
geling. ln opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt momenteel een

analyse gemaakt van de resultaten die de stoppersregeling kan opleveren.

Nadat de commissie haar rapport had opgeleverd, is op 29 mei uit een

uitspraak van de Raad van State duidelijk geworden dat het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) niet als onderbouwing kan dienen voor
toestemming voor activiteiten die leiden tot stikstofdepositie'15 De

Minister van LNV heeÍt een adviescollege onder leiding van de heer J"W'
Remkes gevraagd om oplossingen aan te dragen voor de korte en lange
termijn.16 Vanwege de samenhang tussen de emissies van ammoniak en
van geur in de veehouderij is het denkbaar dat ontwikkelingen in het
stikstoÍdossier effect zullen hebben op het geurdossier. lndien dit het
geval is, zal ik uw Kamer daarover nader informeren.

Moties

Zoals aangekondigd aan het begin van de brief, maak ik van de
gelegenheid gebruik om twee moties af te doen.

Motie van het lid Von MarÍels c.s.

De motie van het lid Von lVlartels c.s. verzoekt de regering in overleg te
treden met IPO en VNG sver de consequenties voor lopende vergunning-
procedures en bestaande bedrijven met een combiluchtwasser, en
oplossingen in kaart te brengen. lk heb IPO en VNG verzocht een
invenïarisatie van lopende vergunningaanvragen te maken. Het blijkt niet
eenvoudig een deÍinitief beeld van lopende vergunningaanvragen te
krijgen. De aanpassing van de emissiefactoren in de Rgv heeft invloed
gehad op de ingediende aanvragen, maar hoe bepalend deze invloed is, is
niet goed vastte stellen. Slechts een klein deel van de aanvragen blijkt
namelijk te zijn ingetrokken of afgewezen. Op dit moment is van de in
totaal ca.200 aanvragen in ongeveer een derde deel van de gevallen de
vergunning verleend. De rest is nog in behandeling"

Motie van het lid Lodders

De motie van het lid Lodders verzoekt de regering de belemmeringen in
kaart te brengen die nieuwe bedrijven, oÍ bedrijven die in andere sectoren
dan de veehouderij werkzaam zijn, ervaren in het testen van stalcon-
cepten. Om invulling te geven aan de motie heb ik de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl) verzocht de belemmeringen te
inventariseren waarmee deze bedrijven te maken kunnen krijgen bij het
testen van stalconcepten. Deze belemmeringen zijn besproken in de
werkgroep stalbeoordeling. Daarnaasl is met sectorpartijen en de
provincie Noord-Brabant overleg gevoerd over verbeteringen bij de
stalbeoordeling in het kader van het lnnovatie- en versnellingsprogramma
brongerichte verduurzaming van varkensstallen. De hieronder genoemde
belemmeringen zijn daarbij naar voren gekomen. Zoals hiervoor
aangegeven. ga ik op korte termijn opdracht geven aan een extern bureau
om advies uit te brengen over de mogelijkheden van fundamentele
wijzigingen van het stelsel van de stalbeoordeling.

15 Karriersïuk 32 670. nr. 146
r5 Kamerstuk 32 670, nr. 164
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Onciernemers zijn veelal niet bekend met de weïtelijke regelingen voor
gellr, ammoniak en Íijnstof en de mogelijkheden voor testen. Om deze

ondernemers op weg te helpen, verschaft RVO.nl inÍormatie over
regelgeving. beoordelingsproceclures, en subsidiemogelijkheden. RVO.nl
zal deze werkwijze continueren en ondernemers actief blijven informeren.
Daarnaast zal RVO.nl de regelingen toelichten in bijeenkomsten met
adviseurs en begeleiders van innovatieve projecten die lopen in een
aantal provincies.
Op dit moment is het binnen de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)

mogelijk om systemen, die op basis van metingen een emissiefactor
hebben verkregen, na te bouwen. ln de praktijk is gebleken dat nabouwen
een belemmering kan vormen voor innovatie. Daarnaast voeren fabri-
kanten aan dat nabouwen een risico vormt voor de kwaliteit van de
techniek. Om nabouwen tegen te gaan, kan een systeem met behulp van
een certiticaat of een verificatieverklaring van een unieke emissiefactor
worden voorzien. Veel fabrikanten vinden dit niet voldoende: zij willen een
koppeling tussen fabrikant en techniek. Daarmee is kopiëren zonder zelf te
meten niet mogelijk. LTO en POV hebben aangegeven tegen deze
koppeling geen bezwaar te hebben. lk ben uit het oogpunt van het
bevorderen van innovatie, het milieubelang van verdergaande emissiere-
ductieïechnieken en het borgen van de kwaliteit van plan om aan deze
wens van de fabrikanten tegemoet te komen. Daartoe worden wijzigingen
van de Rav en het omgevingsrecht voorbereid en in procedr-rre gebracht.

Een andere belemmering die partijen noemen, is dat technieken met een
beperkte emissiereductie geen proeístalstatus kunnen verkrijgen.
lnnovaties kunnen echter soms ook binnen de bestaande vergunning
getest worden. Als de emissiereducerende werking van de techniek na
meting en beoordeling vast is komen te staan. kan deze als additionele
techniek in de Rav opgenomen worden" RVO.nl zal de inÍormatie
verhelderen over de mogelijkheden die er zijn voor het testen van
innovaties zonder proeÍstalstatus. Daarnaast is het mogelijk om een
proefstalstatus te verkrijgen voor stalsystemen met combinaties van
technieken. Voor de varkenshouderij, waar dit met name speelt. werkt
RVO.nl aan de mogelijkheid om bij de beoordeling gebruik te maken van
een model voor de combinatie van meerdere emissiereducerende
tech n ieke n.

Het ontwikkelen van een stalsysteem en het laten verrichten van metingen
volgens het meetprotocol brengt hoge kosten met zich mee. Zeker voor
technieken met een beperkte emissiereductie en voor stafiups kunnen de
kosten van metingen een belemmering vormen. Er zijn diverse mogelijk-
heden om de kosten van metingen (deels) vergoed te krijgen. Zoals
hiervoor al genoemd, zal het Ministerie van LNV nog dit jaar een
subsidieregeling openstellen. gericht op innovatie- en proefprojecten voor
íntegraal duurzame en emissiearme stalsystemen. Ook een aantal
provincies heeft hiervoor su bsidieregel ingen. De werkgroep sta I beoor-
deling heeft in het verlengde hiervan de suggestie gedaan om experi-
menten te faciliteren met prille ideeën voor emissiereductie, voorafgaand
aan het stadium dat metingen voor de Rav plaatsvinden. Als voorbeeld
werd de wijze genoemd waarop in het Praktijkcentrum Emissiereductie
Veehouderij (PEV) in Barneveld ideeën voor de reductie van fijnstof
worden beproefd.

Tot slot

De Commissie Geurhinder Veehouderij heeft in haar rapport op indrin-
gende wijze de geurproblematiek rond veehouderijen geschetst. ln deze
brief heb ik aangegeven op welke wijze ik de aanbevelingen van de
commissie wil vertalen naar beleid. lk streef er daarbij naar om een goede
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balans te vinden tussen enerzijds de ruimte voor veehouders om te
kunnen ondernemen. en anderzijds

het bereiken van een prettig woon- en leefklimaat voor omwonenden. ln
het voorjaar van 2020 zal ik u informeren over de voortgang van de
ingezette acties.

De Staatssecretaris van lnfrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven-van der Meer
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Kernpunten overleg tussen IenW en omwonenden over advies 
commissie Biesheuvel op 4 juni 2019 

Aanwezig: Gert van Dooren, Ton van de Wiel, Eugenie Dings, Thea Lemmen, Henk Cuppen, Andre van 
Maarschalkerwaard (allen omwonenden uit verschillende gemeenten in Noord-Brabant en Limburg), 
Valentijn Wösten (namens omwonenden), Christian Zuidema, Martin Koopmans en Kaj Locher (allen 
IenW) 

Afspraken 

1. LNV was verhinderd. IenW deelt het besprokene met LNV. De omwonenden betreuren de
afwezigheid van LNV.

2. IenW maakt een kort verslag en deelt het concept eerst ter commentaar met de omwonenden.
3. IenW zendt de definitieve versie van alle verslagen van de verschillende gevoerde en te voeren

gesprekken met diverse partijen over het advies van de commissie Biesheuvel naar alle partijen,
maar gelijktijdig en pas na afloop van de gesprekken.

4. Valentijn Wösten zendt de persoonlijke bijdrage van de afzonderlijke omwonenden naar IenW
(uitgevoerd). IenW neemt deze op als bijlage bij het kort verslag.

5. IenW zet erop in voor het zomerreces van de Tweede Kamer een beleidsreactie op het advies
Biesheuvel aan de Tweede Kamer te zenden. Bij totstandkoming zal de inbreng van alle partijen
worden afgewogen.

6. IenW biedt aan na verzending van de brief aan de Tweede Kamer nogmaals een gesprek met de
omwonenden te voeren, in het geval de omwonenden zo’n gesprek zouden wensen.

Kernpunten ervaringen omwonenden 

1. In veel situaties is sprake van een enorme stankoverlast, die grote impact heeft op het leefpatroon
van omwonenden. Niet buiten kunnen zitten, geen was te drogen kunnen hangen, ramen en
deuren gesloten houden, ook ’s nachts.

2. In enkele gevallen dreigt dergelijke overlast wegens de nog niet gestarte of nog niet afgeronde
bouw van een mega- of gigastal die volgens de oude factoren van de Rgv vergund is. Grote stallen
met techniek veroorzaken meer geurhinder dan kleine stallen. Meest nabijgelegen woningen gaan
bij ingebruikname gigastal in aanbouw (na aanpassing emissiefactoren) 50 OU-geurbelasting
ontvangen.

3. Onder de gezinnen die met geuroverlast van omliggende veehouderijen te maken hebben of
krijgen, bevinden zich ook veehouders en andere ondernemers.

4. Geurhinder is regelmatig ook het gevolg van cumulatie door meerdere veehouderijen. Hiervoor
gelden om onbegrijpelijke reden geen milieunormen meer, nadat die normen met de nieuwe Wet
geurhinder van 2007 zijn geschrapt. En: indien in het kader van bestemmingsplannen een
achtergrondberekening wordt opgesteld, is die vaak onvolledig. Bijvoorbeeld melkveehouderijen
tellen in de Wgv niet mee (alleen afstandsnorm).

5. Er komen steeds meer boerderijgebonden mestverwerkingsinstallaties met extra stankhinder.
Milieuwetgeving biedt ook hierbij geen bescherming tegen de cumulatieve geurhinder uit stal,
mestopslag en mestverwerkingsinstallatie, zelfs niet in overbelaste situaties.

6. Ook brijvoer veroorzaakt geuroverlast, maar blijft in V-stacks buiten beschouwing. Zelfs de sector
uit geluiden dat inzet van brijvoer een verkeerde ontwikkeling is qua geurbelasting. De bereiding
van brijvoer gaat gepaard met een nieuwe vorm van stankoverlast: zure lucht door fermentatie.

7. Gemeenten handelen vaak in het voordeel van de veehouder. De lokale overheid onderhoudt een
sterke verwevenheid met agro-ondernemers/boerenorganisaties.
Door adviesbureaus aangeleverde (soms onjuiste) informatie, wordt door ambtenarij vaak
klakkeloos overgenomen.
Als burger sta je op grote achterstand. In een enkel geval waarin gemeente wel geuroverlast wil
tegengaan, wordt gemeente gedwarsboomd door de provincie.

8. Papieren werkelijkheid komt zelden overeen met werkelijke ervaring. De leefbaarheid is in het
geding.
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9. Met de Omgevingswet (Ow) zijn we nog meer overgeleverd aan de gemeente. 
10. Handhaving door omgevingsdiensten is volstrekt onvoldoende. 
11. Luchtwasser in vergunningaanvraag is in praktijk dikwijls een goedkope, slecht functionerende 

luchtwasser. 
12. Huizen van omwonenden zijn (alleen al gedurende jarenlange dreiging van grote plannen) 

regelmatig onverkoopbaar. 
13. Omwonenden herkennen de beschrijvingen van hinder in het Rapport Biesheuvel. Zij stellen dat 

de bestaande normstelling volstrekt onvoldoende is om een voldoende leefkwaliteit te waarborgen. 
Op veel plaatsen rondom megastallen is de woonkwaliteit ernstig verslechterd, of dreigt ernstige 
verslechtering.   

Adviezen omwonenden aan de staatssecretaris van IenW 

1. Art. 3 lid 1 Wgv stelt veel te ruime normen voor stankhinder. De Wgv kan niet ongewijzigd in 
stand blijven. Gemeenten zou betere handvatten moeten hebben om te sturen op woon- en 
werkkwaliteit.  

2. De 50/50-regeling (art. 3 lid 4 Wgv) voor overbelaste situaties kan in de huidige wetsredactie niet 
in stand blijven. Verplichte sanering bestaande overlastsituaties.  

3. Voor nieuw te vergunnen situaties is aanpassing van de factor in de Rgv voor combiluchtwassers 
van 85% naar 45% een juiste maatregel. In reeds bestaande situaties brengt de aanpassing van 
de factor omwonenden daarentegen ernstige schade toe, omdat de juridische vergunde stankcirkel 
enorm is vergroot. Door de 50/50-regeling leidt dit volgens de omwonenden bij huidige situaties 
tot fors meer uitbreidingsruimte van veehouders in overbelaste situaties.   

4. Warme sanering (Subsidieregeling sanering varkenshouderijen) is helaas o.b.v. vrijwilligheid. Er 
moet een link komen tussen de 120 miljoen uit de warme sanering en het verplicht oplossen van 
geurknelpunten. Omwonenden verwachten niet dat varkenshouderijen met een recent geplaatste 
combi-luchtwasser zich aanmelden voor de warme sanering. 

5. Er zou een APK moeten komen voor stallen. 
6. Houdt in regelgeving rekening met marges en calamiteiten. 
7. Wees veel sterker bedacht op malversaties en fraude, handhaving is een ernstig zorgenkind.  
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Kernpunten overleg van de Brabantse Milieufederatie en Natuur en 
Milieufederatie Limburg met IenW over advies commissie Biesheuvel 
op 13 juni 2019 te Tilburg. 

Aanwezig: Mw. Y. Osinga (Brabantse Milieufederatie), dhr. H. Heijnen (Natuur en Milieufederatie 
Limburg), de heren M. Koopmans, K. Locher en F. Bouman (Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat). 

Doel gesprek 

Dit verdiepingsgesprek vindt plaats naar aanleiding van het overleg op 8 mei jl. waarbij meerdere 
partijen aanwezig waren. IenW wil graag horen wat de milieufederaties vinden van het rapport van de 
commissie Biesheuvel en in het bijzonder van:  

o cumulatie van geur
o ingrijpen in bestaande situaties
o naleving en handhaving

Afspraken 

1. IenW maakt een kort verslag en deelt het concept eerst voor commentaar met mw. Osinga en
dhr. Heijnen.

2. IenW zendt de definitieve versie van alle verslagen van de verschillende gevoerde en te voeren
gesprekken met diverse partijen over het advies van de commissie Biesheuvel naar alle partijen,
maar gelijktijdig en pas na afloop van de gesprekken.

3. Bij de totstandkoming van de beleidsreactie op het advies van de Commissie Biesheuvel zal de
inbreng van alle partijen worden afgewogen.

4. IenW biedt aan na verzending van de brief aan de Tweede Kamer nogmaals een gesprek met de
milieufederaties te voeren, in het geval zij zo’n gesprek zouden wensen.

Kernpunten inbreng Milieufederaties 

De milieufederatie maakt duidelijk dat geur een deelaspect is van de bredere problematiek van de 
intensieve veehouderij. Benader de problematiek van geur dan ook niet sectoraal maar integraal. 
Lokale politiek wil vaak faciliteren en bedrijfsontwikkeling mogelijk maken. Daarom is er een integrale 
aanpak nodig waarbij het Rijk met generieke regels komt. 

De gewijzigde emissiefactoren wijzen op een grotere geurbelasting van de omgeving dan waar eerder 
van was uitgegaan maar die hogere belasting blijft wel vergund. Commissie Biesheuvel vindt dat 
veehouders zich aan redelijke normen moeten houden. 

De milieufederatie vindt dat de 50% regeling niet meer houdbaar is en afgeschaft moet worden. 
Veehouders moeten binnen een redelijke termijn bijv. 2025 aan een bepaalde norm voldoen. Dan 
krijgen omwonenden uitzicht op een oplossing. Het Rijk moet dit wel regelen, vinden de 
milieufederaties. 

Volgens de milieufederaties willen veel gemeenten, onder druk van veehouders, niet aan een lagere 
norm werken. Het probleem is dan echter dat de veehouders de norm steeds opvullen.  

Cumulatie was iets wat in het verleden wel werd meegenomen maar later weer uit de regelgeving is 
gehaald. 
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De milieufederaties vinden het van belang dat ook andere geurbronnen meegenomen worden in de 
afweging, met de verplichting er iets mee te doen. Dit dan wel binnen een zekere bandbreedte. Ook 
zouden er landelijke normen moeten gelden, je zou immers alle burgers in Nederland hetzelfde 
beschermingsniveau moeten bieden, vinden de milieufederaties. Daarbij lijkt 5 OU een goede waarde. 

Naast geurhinder speelt ook de natuur- en milieufunctie van de omgeving. Deze functies vragen om 
een bepaalde milieukwaliteit ook t.a.v. het geuraspect. Ook hier moet je de problematiek, namelijk de 
intensieve veehouderij, breed aanvliegen en emissies integraal aanpakken. 

Dit kan gevolgen hebben voor de omvang van de veestapel. De recente PAS-uitspraak kan een nieuwe 
impuls geven aan de discussie om aan een kleinere veestapel te werken. Het huidige spoor waarbij 
men wil blijven concurreren op prijs, lijkt niet meer houdbaar en er zal een overgang gemaakt moeten 
worden van prijs naar kwaliteit. Misschien is de technisch industriële landbouw wel niet in het belang 
van de veehouder zelf. De sector lijkt in de richting van kringlooplandbouw te willen bewegen wanneer 
dat ook economisch haalbaar is. Hoe dat zich moet verhouden tot de (omvang van) intensieve 
veehouderij is echter nog niet duidelijk. 

Tot nu toe ging de discussie niet over “staarten” maar over de effecten. Echter bij het vertrouwen in 
de techniek zijn vragen te stellen. Wanneer de techniek niet lijkt te werken wat moet je dan? Op dit 
moment worden daar volgens de milieufederaties nog geen consequenties aan verbonden en vinden 
ze dat de omgeving nu de gevolgen draagt. 

De milieufederaties vinden dat het bij knelpunten mogelijk moet zijn een verplichting op te leggen om 
maatregelen te treffen. Ook i.v.m. knelpunten zijn generieke normen wenselijk omdat een lokaal 
bestuur het moeilijk kan vinden om strenge maatregelen op te leggen. 

Dat de Omgevingswet wijst op een ontwikkeling in de richting van meer bevoegdheden naar het lokale 
gezag, is een zorgpunt van de milieufederaties. De vrees is ook dat er grote verschillen tussen 
gemeenten gaan ontstaan. Het Rijk zou volgens de milieufederaties in ieder geval kaders met een 
kleinere bandbreedte dan nu en een basisniveau moeten stellen. Die grote bandbreedte heeft tot 
problematische concentratie geleid, neem bijvoorbeeld de verdichting rond de Peel. 

De milieufederaties vinden dat er voor handhaving bij veehouderijen (breder dan alleen geur) veel 
meer budget vrijgemaakt moet worden. Hieronder valt ook het informeren van veehouders over het 
op een juiste manier omgaan met luchtwassers. Ook transparante real-time monitoring kan een 
hulpmiddel zijn bij de handhaving. De vraag is wel of dit alles ook helpt bij echte knelpunten. De 
milieufederaties zijn van mening dat het Rijksbeleid het mogelijk maakt dat stankoverlast veroorzaakt 
wordt en dit staat het oplossen van knelpunten in de weg. 
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Samenvatting 

Uit een praktijksteekproef die eerder werd uitgevoerd in Nederland (Melse et al., 2018b) bleek dat de 

geur- en ammoniakverwijderingsrendementen van combi-luchtwassers bij stallen beduidend lager 

waren dan verwacht werd op basis van eerder in Duitsland uitgevoerde onderzoeken en metingen. 

Mogelijk zijn deze lagere geurrendementen toe te schrijven aan verschillen in de uitvoering van de 

geurmetingen tussen Duitse en Nederlandse laboratoria. Ook kan de ruimere dimensionering van 

luchtwassers in de Duitse praktijkomgeving een rol bij hebben gespeeld. Het doel van dit onderzoek 

was om na te gaan of de gecertificeerde prestatie-niveaus kunnen worden gereproduceerd door een 

aantal metingen uit te voeren op twee praktijklocaties in Duitsland met elk een gecertificeerde 

biologische combi-luchtwasser. De geurmetingen werden tegelijkertijd door een Duits en een 

Nederlands geurlaboratorium uitgevoerd die met een verschillende responsmethode werken die beide 

binnen de EN13725 zijn toegelaten. Dit zijn dezelfde twee laboratoria die ook de geurmetingen in het 

eerdere onderzoek van Melse et al. (2018a) hebben gedaan. Daarnaast zijn het 

verwijderingsrendement voor ammoniak, de uitstoot van stikstofoxiden en de samenstelling van het 

waswater bepaald. 

Uit de metingen blijkt dat de twee doorgemeten biologische combi-luchtwassers een beduidend lager 

gemiddeld geurrendement hadden dan het rendement van 85% waarvan eerder is uitgegaan op basis 

van de eerdere Duitse studies. Dit gold zowel voor de metingen die uitgevoerd waren door het Duitse 

laboratorium (locatie 1: 46%, locatie 2: 31%) als voor de metingen uitgevoerd door het Nederlandse 

laboratorium (locatie 1: 49%; locatie 2: 20%). Er zijn geen aanwijzingen dat bestaande verschillen in 

dimensionering en ontwerpcriteria tussen Duitsland en Nederland leiden tot grote verschillen in 

geurrendement. Verder blijkt dat de reproduceerbaarheid van olfactometrische metingen tussen 

laboratoria onvoldoende is. Aanbevolen wordt om een chemisch-analytische methode te ontwikkelen 

en praktijkrijp te maken om de geuremissie te kwantificeren. 

De gevonden ammoniakrendementen voor beide locaties (minimaal 90%) waren wel aanzienlijk beter 

dan in de eerdere praktijksteekproef werd gevonden en voldeden daarmee aan de eisen zoals die in 

Nederland gelden. Mogelijke oorzaken hiervan zijn enerzijds de verschillen tussen Duitsland en 

Nederland wat betreft dimensionering en ontwerpcriteria van luchtwasser en ventilatiesysteem en 

anderzijds gebrekkig functioneren van een aantal luchtwassers in de eerdere praktijksteekproef door 

onvoldoende controle en procesbewaking (uitvoering onderhoud, bijsturen procescondities). Ten 
slotte volgt uit het onderzoek dat het nodig is om beter te definiëren waar de pH gemeten wordt 

(onder of boven het pakket) wanneer gesproken wordt over een minimaal of maximaal gewenste of 

vereiste pH waarde. De optredende verschillen kunnen namelijk een grote impact hebben op de 

emissie van stikstofoxiden. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

producties 000087



 

6 | Wageningen Livestock Research Rapport 1172 

  
producties 000088



 

Wageningen Livestock Research Rapport 1172 | 7 

Summary 

An earlier field study (Melse et al., 2018b) in the Netherlands showed that the odour and ammonia 

removal efficiencies of the so called combi-airscrubbers at animal houses were significantly lower than 

were expected on basis of research and measurements that were done earlier in Germany. Possibly 

the lower odour removal efficiencies were related to differences in measurement methodology 

between the Dutch and German odour laboratory involved. Another cause could be differences in 

dimensioning criteria resulting in larger air scrubbers in German practice as compared to the 

Netherlands. The aim of this study was to investigate whether the certified performance levels could 

be reproduced by performing a number of measurements at two farm locations in Germany, each 

equipped with a certified biological combi-airscrubber. The odour measurements were carried out 

simultaneously by a German and a Dutch odour laboratory who worked with a different response 

method, both of which are permitted under EN13725. These are the same two laboratories that also 

performed the measurements in the earlier research by Melse et al. (2018a). In addition, the removal 

efficiency for ammonia, the emission of nitrogen oxides and the composition of the recirculation water 

were determined. 

The measurements show that the two air scrubbers had a significantly lower average odour efficiency 

than the efficiency of 85% that was previously assumed on the basis of the earlier German studies. 

This applied both to the measurements performed by the German laboratory (location 1: 46%, 

location 2: 31%) and to the measurements performed by the Dutch laboratory (location 1: 49%; 

location 2: 20%). There are no indications that existing differences in dimensioning and design criteria 

between Germany and the Netherlands lead to large differences in odour efficiency. Furthermore, it 

the results show that the reproducibility of olfactometric measurements between laboratories is 

insufficient. It is recommended to develop a chemical-analytical method and to prepare it for use to 

quantify odour emissions. 

The ammonia removal performance that was found for both air scrubbers (90% or higher) was 

considerably better than the results of the earlier filed study. This may be caused by differences 

between Germany and the Netherlands in dimensioning and design criteria for air scrubbers and 

animal house ventilation, or by poor process conditions that occurred at some of the scrubbers in the 

field study. 

Finally, the research shows that it is necessary to better define where the pH of the recirculation water 

is measured (below or above the package) when required minimum or maximum pH values are 

discussed and set. The occurring differences could have large impact on the emission of nitrogen 

oxides. 

The study was commissioned by the Ministry of Infrastructure and Water Management and the 

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. 
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1 Inleiding 

In 2017 is een steekproef uitgevoerd in de provincies Noord-Brabant en Gelderland door bij ca. 50 

luchtwassers in de praktijk een onaangekondigde meting van het geur- en ammoniakrendement uit te 

voeren (Melse et al., 2018b). In het onderzoek werden zowel chemische wassers, biowassers als 

combi-wassers betrokken. 

Hieruit bleek dat de geur- en ammoniakverwijderingsrendementen van de combi-wassers beduidend 

lager waren dan verwacht. Het geurrendement van de combi-wassers (29 stuks) bedroeg gemiddeld 

40%, terwijl dit volgens de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) 75 tot 85% zou dienen te 

bedragen. Voor ammoniak werd een rendement van gemiddeld 59% gevonden, terwijl dit volgens de 

Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) 85% dient te bedragen. Mede op basis van dit onderzoek 

heeft het Ministerie van IenW de Rgv geuremissiefactoren van de combi-wassers per 20 juli 2018 

verhoogd naar een waarde die gelijkstaat aan een geuremissiereductie van 45% voor combi-wassers 

met een biologische wasstap en 30% voor combi-wassers met een chemische wasstap. De 

emissiefactoren voor ammoniak zijn ongewijzigd gebleven. 

De emissiereducties die tot 20 juli 2018 in de Rgv en Rav waren vastgesteld voor combi-wassers zijn 

gebaseerd op een aantal onderzoeken dat is uitgevoerd door een Duitse certificerende instantie en 

metingen van een Duits geurlaboratorium (zie voor nadere details Melse et al., 2018b). In de regel 

betrof dit luchtwasinstallaties die eerst onder begeleiding van de (certificerende) instanties werden 

geoptimaliseerd en vervolgens tijdens de uitvoering van het testprogramma voor de certificering ook 

onder toezicht stonden van deze instanties. Voor de geurmetingen uit deze meetprogramma's geldt 

dat deze zijn uitgevoerd door Duitse laboratoria, conform de geldende geurnorm EN-13725 (CEN, 

2013). 

In Nederland wordt deze geurnorm eveneens gehanteerd, maar er bestaan aanwijzingen dat 

verschillen in de gebruikte procedures en analyseapparatuur in het laboratorium kunnen leiden tot 

systematische verschillen tussen geurmetingen van verschillende laboratoria, zoals bijvoorbeeld bleek 

uit Deens onderzoek (Jonassen et al., 2012; Riis, 2012) en een Nederlandse ringtest in 2011 (zie 

Bijlage 3 van Melse et al., 2018). Uit de Nederlandse ringtest met metingen aan een biologische 

wasser bij een varkensstal traden niet alleen significante verschillen in gemeten geurconcentraties 

tussen de betrokken laboratoria op, maar verschilden de geurverwijderingsrendementen eveneens 

aanzienlijk tussen laboratoria, in dit specifieke geval variërend van gemiddeld 12 tot 76% 

geurverwijdering. In 2016 werd wederom gevonden dat er systematische verschillen kunnen bestaan 

in geurconcentraties zoals die door verschillende geurlaboratoria worden gemeten (Melse et al., 

2018a). In dit onderzoek, waarbij twee combi-wassers werden doorgemeten met twee verschillende 

geurlaboratoria, lagen de door het Nederlandse laboratorium gemeten geurconcentraties gemiddeld 

gezien 4,5 maal zo hoog als de waarden die door het Duitse laboratorium werden gemeten. Het 

niveauverschil tussen de laboratoria vertaalde zich in die studie niet in significante 

geurrendementsverschillen tussen beide laboratoria, maar opgemerkt moet worden dat er sprake was 

van slecht functionerende wassers met lage geurrendementen. 

Echter ook voor de ammoniakverwijdering geldt dat in de steekproef uit 2017 (Melse et al., 2018b) 

significant lagere rendementen zijn gevonden dan in de eerdere Duitse certificeringstesten, terwijl hier 

voor zover bekend geen systematische verschillen tussen meetmethoden een rol spelen. Dit werpt de 

vraag op of het meten aan een luchtwasser onder gecontroleerde omstandigheden (zoals in het Duitse 

onderzoek het geval is) wel een goed beeld geeft van de werking van een dergelijk systeem in de 

Nederlandse praktijk. Blijkbaar is er in de Nederlandse praktijk (zie de resultaten van de steekproef uit 

2017) sprake van een aantal factoren die de ammoniakverwijdering van de luchtwasser negatief 

beïnvloedt, zonder dat deze factoren voldoende bekend zijn of gemeten worden. Mogelijk dat deze 

factoren ook van invloed zijn op de geurverwijdering. 

Een van deze factoren zou kunnen samenhangen met de manier waarop in Duitsland uitgevoerde 

metingen vertaald worden naar de Nederlandse situatie. In Duitsland wordt in een varkensstal in de 

regel een ventilatiecapaciteit geïnstalleerd die ca. 25% hoger is dan in Nederland het geval is. Dit 

hangt mede samen met de eis in Duitsland dat de ammoniakconcentratie in de stal (oftewel in de 
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ingaande lucht van de wasser) niet hoger mag zijn dan 20 ppm. Dit betekent ook dat een luchtwasser 

in Duitsland in de regel groter wordt gedimensioneerd dan in Nederland het geval is. 

Met deze achtergrond is besloten om op twee praktijklocaties in Duitsland een aantal geurmetingen uit 

te voeren bij door DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, Frankfurt, Duitsland) gecertificeerde 

combi-luchtwassers. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of de gecertificeerde prestatie-

niveaus kunnen worden gereproduceerd door tegelijkertijd metingen uit te voeren met een Duits en 

een Nederlands geurlaboratorium die met een verschillende responsmethode werken (beide 

responsmethoden zijn binnen de EN13725 toegelaten). Dit zijn dezelfde twee laboratoria die ook de 

metingen in het eerdere onderzoek (Melse et al., 2018a) hebben gedaan. Aangezien voor de twee 

luchtwassers en bijbehorende stallen geldt dat deze volgens de in Duitsland gangbare normen zijn 

gedimensioneerd, is beïnvloeding van de resultaten als gevolg van afwijkingen in dimensionering en 

ontwerp (wat in de eerdere studie mogelijk een rol heeft gespeeld, aangezien deze in Nederland 

plaatsvond) daarmee uitgesloten. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
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2 Materiaal en Methoden 

2.1 Praktijklocaties 

Het doel was om 2 combi-wassers uit te kiezen op locaties in Duitsland, van een type dat ook in 

Nederland wordt gebouwd door dezelfde leveranciers. Verder was het de bedoeling om 2 locaties te 

kiezen waarbij, voor zover bekend, volgens de leverancier en veehouder sprake is van een goed 

werkende luchtwasser. Na overleg met opdrachtgever, luchtwasserleveranciers en de geurlaboratoria 

zijn 2 locaties uitgekozen. 

In Tabel 1 en 2 worden de specificaties van de luchtwassers weergegeven, zoals die in het 

dimensioneringsplan van de betreffende installatie zijn opgenomen. 

 

 

Tabel 1 Ontwerpparameters en specificaties van luchtwasser op "Locatie 1". 

Ontwerpparameter Specificatie 

Type Biotrickling filter met voorbevochtiging 

Locatie Duitsland 

  

Certificering DLG-Prüfbericht 6178: "Biologischer Rieselbettreaktor BioCombie für die 

Schweinehaltung" (DLG, 2018) 

Leverancier Uniqfill Air BV 

BWL nummer wanneer toegepast in 

Nederland 

BWL 2009.12: "Gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie 

met watergordijn en biologische wasser" (IenW, 2018a) 

  

Diercategorie vleesvarkens 

Type voer droogvoer 

Maximum aantal dieren (basis voor 

ontwerp van luchtwasser) 

1.520 

Ontwerp luchtdebiet (maximum) (*) 133.760 m3/uur (= 88 m3 per vleesvarken per uur) 

  

Flow configuratie Tegenstroom 

Dimensies van pakkingsmateriaal 

(Lengte / Hoogte / Breedte) 

16,8 m / 1,5 m / 2,4 m 

Volume van pakkingsmateriaal 60,5 m3 

Aanstroomoppervlak (loodrecht op 

luchtstroom) 

40,3 m2 

Oppervlaktebelasting 3.319 m³ lucht per uur per m² 

Minimum luchtverblijftijd EBRT (*) 1,63 s 

Uitstroomopening 8 schoorstenen met uitstroomoppervlak van 0,66 m2 per stuk, dus in totaal 

5,28 m2 

  

pH-regeling aanwezig? Ja, dosering van geconcentreerd zwavelzuur (H2SO4, 96%) en 

natriumbicarbonaat (dosering NaHCO3 poeder) in recirculatiebassin 

Locatie pH elektrode Er is sprake van 2 pH metingen: een bevindt zich in de persleiding van de pomp, 

dus in het water wat rechtstreeks naar sproeiers gaat ("boven pakket"), de 

ander meet de pH in het water wat onderuit het pakkingsmateriaal druppelt 

("onder pakket") 

Gewenste pH range 6,5 - 6,9 

  

Spuiregeling op basis van meting EC 

Setpoint voor spuiregeling ≤ 23 mS/cm 

Locatie EC elektrode In persleiding van de pomp, dus in water wat rechtstreeks naar sproeiers gaat 

("boven pakket") 

(*) EBRT = empty bed residence time. 
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Tabel 2 Ontwerpparameters en specificaties van luchtwasser op "Locatie 2". 

Ontwerpparameter Specificatie 

Type Biotrickling filter met voorbevochtiging 

Locatie Duitsland 

  

Certificering DLG-Prüfbericht 5879: Abluftreinigungsanlage “Biologic Clean Air Kombiwäscher 

BCA 70/90” (DLG, 2009) 

Leverancier Devriecom b.v. 

BWL nummer wanneer toegepast in 

Nederland 

BWL 2010.02: "Gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie 

met watergordijn en biologische wasser" (IenW, 2018b) 

  

Diercategorie vleesvarkens 

Type voer droogvoer 

Maximum aantal dieren (basis voor 

ontwerp van luchtwasser) 

1.024 

Ontwerp luchtdebiet (maximum) (*) 80.896 m3/uur (= 79 m3 per vleesvarken per uur) 

  

Flow configuratie Tegenstroom 

Dimensies van pakkingsmateriaal 

(Lengte / Hoogte / Breedte) 

15,4 m / 1,2 m / 2,4 m 

Volume van pakkingsmateriaal 44,35 m3 

Aanstroomoppervlak (loodrecht op 

luchtstroom) 

36,96 m2 

Oppervlaktebelasting 2189 m³ lucht per uur per m² 

Minimum luchtverblijftijd EBRT (*) 1,97 s 

Uitstroomopening rechthoekige opening van 8,64 m2 

  

pH-regeling aanwezig? Ja, dosering van geconcentreerd zwavelzuur (H2SO4, 96%) en natriumhydroxide 

(oplossing 32%); doseerpunt bevond zich eerst in recirculatiebassin, later 
tijdelijk in persleiding van recirculatiepomp 

Locatie pH en EC electrode Aanvankelijk was sprake van één pH en één EC elektrode in de persleiding van 

de pomp; de elektroden zaten daarmee na het doseerpunt van de pH regeling in 

het water wat rechtstreeks naar sproeiers gaat ("boven pakket"). Toen het 

doseerpunt tijdelijk werd verplaatst naar de persleiding bevonden de elektroden 

zich voor het doseerpunt (dus tussen doseerpunt en pomp). Uiteindelijk is het 

doseerpunt weer teruggeplaatst naar het recirculatiebassin en is een tweede pH 

elektrode geplaatst die de pH meet van water wat onderuit pakket druppelt 

("onder pakket"). 

Gewenste pH range 6,5 - 6,8 

  

Spuiregeling op basis van meting EC 

Setpoint voor spuiregeling ≤ 20 mS/cm 

(*) EBRT = empty bed residence time. 

 

 

Wat betreft de dimensionering van het ventilatiesysteem van de stal (ventilatiecapaciteit per 

dierplaats) dient opgemerkt te worden dat in Duitsland en Nederland in het algemeen andere criteria 

worden gebruikt. Daarnaast kunnen er verschillen bestaan tussen de criteria van DLG en de 

systeembeschrijvingen van de BWL-nummers met betrekking tot de vereiste minimale grootte van het 

waspakket, oftewel de minimale luchtverblijftijd in het pakket. 

Wanneer de luchtwasser die in Tabel 1 wordt beschreven in Nederland wordt toegepast, geldt volgens 

de systeembeschrijving van BWL 2009.12V4 een maximale belasting van 4.080 m3 lucht per uur per 

m2 aanstroomoppervlak, oftewel 2.720 m3 lucht per uur per m3 pakket bij een pakketdikte van 1,5 m. 

Wanneer een maximaal ventilatiedebiet van 80 m3 per vleesvarkenplaats per uur wordt aangehouden 

(het Klimaatplatform Varkenshouderij (2014) adviseert voor vleesvarkens 60-80 m3/uur, afhankelijk 

van het ventilatiesysteem) zou het volume van het pakkingsmateriaal volgens de BWL beschrijving 

minimaal 44,7 m3 bedragen. Dit betekent dat de luchtwaser dan 26% lager zou zijn dan de in Tabel 1 

beschreven wasser die een pakket heeft van 60,5 m3. Wanneer een maximaal ventilatiedebiet van 60 

m3 per vleesvarkensplaats per uur wordt aangehouden, komt het minimale volume van het waspakket 

berekend volgens de BWL eisen uit op 33,5 m3,wat 45% lager is dan de 60,5 m3 uit Tabel 1. 

Voor de luchtwasser die in Tabel 2 wordt beschreven geldt iets vergelijkbaars. Wanneer deze in 

Nederland wordt toegepast, geldt volgens de systeembeschrijving van BWL 2010.02V6 een maximale 

belasting van 2.250 m3 lucht per uur per m2 aanstroomoppervlak, oftewel 1.875 m3 lucht per uur per 

m3 pakket bij een pakketdikte van 1,2 m. Wanneer ook hier een maximaal ventilatiedebiet van 80 m3 

per vleesvarkenplaats per uur wordt aangehouden, zou het volume van het pakkingsmateriaal volgens 

de BWL beschrijving minimaal 43,69 m3 bedragen, hetgeen praktisch gelijk is aan het volume van 

44,35 m3 van de luchtwasser die in Tabel 2 wordt beschreven. Wanneer een maximaal ventilatiedebiet 

van 60 m3 per vleesvarkensplaats per uur wordt aangehouden, komt het minimale volume van het 

waspakket berekend volgens de BWL eisen uit op 32,7 m3, wat 26% lager is dan de 44,35 m3 uit Tabel 

2. 
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2.2 Meetprogramma 

Op beide locaties in Duitsland is een meetprogramma uitgevoerd van 4 meetsessies, in de periode 

februari tot april 2019. Tijdens elke meetsessie zijn door twee verschillende laboratoria, het 

Nederlandse Buro Blauw (Wageningen) en het Duitse LUFA Nord-West (Oldenburg), metingen gedaan. 

2.2.1 Geur 

Tijdens elke meetsessie nam elk laboratorium tegelijkertijd twee monsters van de ingaande lucht (dus 

een duplo) en twee monsters van de uitgaande lucht (eveneens een duplo). De monsters werden 

respectievelijk genomen in de periode tussen 8:30 en 10:00 (locatie 1) en tussen 11:00 en 12:30 

(locatie 2); de monsternameduur bedroeg telkens 30 minuten, conform het VERA protocol. In alle 

gevallen werd gebruik gemaakt van nalophaan-folie (PET) geurzakken. De monsters werden door 

beide labs op dezelfde plaats en tegelijkertijd genomen. De monsters werden vervolgens op dezelfde 

dag (tenzij anders vermeld) geanalyseerd door de laboratoria conform de geurnorm EN-13725 en 

gerapporteerd in Europese geureenheden (OUE/m3) (CEN, 2013). De gevoeligheid van de panelleden 

werd voor de metingen getest met n-butanol, conform EN-13725. Elk laboratorium analyseerde de 

zelfgenomen monsters; de monsters werden niet voorverdund. Het geurlaboratorium van Buro Blauw 

werkt binnen de geurnorm volgens de bij Nederlandse laboratoria gangbare ‘gedwongen keuze’ 

analysemethode, en het laboratorium van LUFA Nord-West werkt binnen de geurnorm volgens de in 

de Duitse laboratoria gangbare ‘ja/nee’ analysemethode. 

Het geurrendement van de wasser werd voor elke meting als volgt berekend: 

 

 Rendement (%) = 100 x [(Cin - Cuit) / Cin] 

 

waarbij: 

Cin = ingaande geurconcentratie, OUE/m3; 

Cuit = uitgaande geurconcentratie, OUE/m3. 

 

Op vergelijkbare wijze kan voor ammoniak (zie onderstaand de bepalingsmethode) het 

verwijderingsrendement worden berekend. 

Tevens werd per locatie het gemiddelde geurrendement en de standaardfout van het gemiddelde 

(standard error of the mean (sem)) berekend op basis van de geurrendementen van de 4 metingen. 

2.2.2 Ammoniak en stikstofoxiden (indicatief) 

Verder zijn ter plaatse door beide laboratoria met behulp van gasdetectiebuisjes indicatieve metingen 

uitgevoerd van het gehalte ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Dit type metingen betreft een 

momentopname en is niet gebaseerd op een voor het vaststellen van emissiefactoren erkende 

meetmethode. De methode is echter wel geschikt om een indicatie te geven van concentratieniveaus, 

zij het dat uit eerder onderzoek naar meting van NH3 met gasdetectiebuisjes blijkt dat de 

verwijderingsrendementen enigszins kunnen worden overschat doordat de gasdetectiebuisjes in de 

uitgaande lucht een lagere concentratie meten dan met de nat-chemische referentiemethode (Melse et 

al., 2012). 

Voor de meting van het ammoniakgehalte (NH3) in zowel de lucht voor als na de luchtwasser, werd 

door Buro Blauw gebruik gemaakt van gasdetectiebuisjes van het merk Kitagawa, typ 105SD (0,2 - 20 

ppm NH3, meting in duplo). LUFA Nord-West gebruikte hiervoor gasdetectiebuisjes van het merk 

Dräger, type Ammonia 2/a (67 33 231) (2-30 ppm NH3, enkelvoudige meting). 

Voor de meting van het gehalte aan stikstofoxiden (NOx) in de lucht na de luchtwasser werd door Buro 

Blauw gebruik gemaakt van gasdetectiebuisjes van het merk Kitagawa, type 175U (0,5-30 ppm NOx, 

meting in duplo). LUFA Nord-West gebruikte hiervoor gasdetectiebuisjes van het merk Dräger, type 

Nitrous Fumes 0.2/a (81 03 661, S.202) (0.2-30 ppm NOx, enkelvoudige meting). Lachgas (N2O) 

wordt door deze gasdetectiebuisjes niet gedetecteerd. 
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2.2.3 Overige metingen 

Verder zijn tijdens elk bezoek monsters genomen van het waswater van de luchtwassers. In deze 

monsters werd de pH en de EC bepaald zowel door Buro Blauw als door LUFA Nord-West. Ook zijn 

deze waarden afgelezen op de regelkast van de luchtwasser. 

De pH staat voor de 'zuurgraad', waarbij een waarde van ca. 6 - 8 wordt beschouwd als 'neutraal', een 

waarde lager dan ca. 6 als 'zuur', en een waarde hoger dan ca. 8 als 'basisch', ook wel 'alkalisch' 

genoemd. De EC staat voor de 'elektrische geleidbaarheid' (Electrical Conductivity), wat een maat is 

voor de totale hoeveelheid opgeloste zouten, waaronder NH4
+, NO2

- en NO3
-. 

In het chemisch laboratorium zijn aanvullend analyses gedaan van het gehalte NH4
+, NO2

-, NO3
- en 

SO4
2-. 

Verder is door LUFA Nord-West een indicatieve meting gedaan van het ventilatiedebiet door de 

uitstroomsnelheid van de lucht te meten. Hiertoe is (om invloed van wind te voorkomen) op de 

druppelvanger een buis geplaatst waarna de luchtsnelheid in de buis werd bepaald. Door deze 

vervolgens met het oppervlak van de uitstroomopening van de wasser te vermenigvuldigen (40 resp. 

37 m2, zie Tabel 1) volgt het ventilatiedebiet door de luchtwassers. 

Ook is genoteerd wat het aantal dieren in de stal was en het gemiddelde diergewicht (beide volgens 

opgave van de betreffende veehouder). 

Ten slotte is de data afkomstig uit het elektronische logboek (waarin elk uur de belangrijkstee 

parameters worden geregistreerd) van beide locaties aan ons beschikbaar gesteld. 
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3 Resultaten 

3.1 Locatie 1 

In Tabel 3, 4 en 5 worden voor locatie 1 de bedrijfsomstandigheden (aantal dieren, gemiddelde 

diergewicht en indicatieve luchtdebiet) en de resultaten van de metingen van geur, ammoniak 

en stikstofoxiden weergegeven. In Tabel 6 en 7 worden ten slotte de metingen aan het waswater 

gerapporteerd. 

Tabel 3 Bedrijfsvoering tijdens metingen: Locatie 1. 

Aantal dieren Gemiddeld diergewicht 

(kg) 

Indicatief luchtdebiet (1) 

(m3/uur) 

Meting 1 14 feb. 2019 544 35 17.000 (13%) 

Meting 2 21 feb. 2019 1.155 38 15.200 (11%) 

Meting 3 14 mrt 2019 1.217 50 22.800 (17%) 

Meting 4 2 april 2019 1.210 70 20.900 (16%) 

(1) Waarde tussen haakjes is het percentage van het ontwerpdebiet, d.w.z. 133.760 m3/uur = 100%, op basis van 1.520 vleesvarkensplaatsen.

Tabel 4 Resultaten metingen geur en debiet: Locatie 1. 

Metingen LUFA Nord-West 

Geur-in (1) 

(OUE/m3) 

Geur-uit (1) 

(OUE/m3) 

Rendement 

(%) 

Meting 1 14 feb. 2019 1517 276 82 

Meting 2 21 feb. 2019 660 247 63 

Meting 3 14 mrt 2019 1100 (2) 922 16 

Meting 4 2 april 2019 1660 1250 25 

Gemiddelde 1234 674 46 

Sem (3) 225 247 16 

Metingen Buro Blauw 

Geur-in (1) 

(OUE/m3) 

Geur-uit (1) 

(OUE/m3) 

Rendement 

(%) 

Meting 1 14 feb. 2019 2318 (4) 1006 (4) 57 

Meting 2 21 feb. 2019 2460 1388 44 

Meting 3 14 mrt 2019 4443 2798 37 

Meting 4 2 april 2019 3135 1238 61 

Gemiddelde 3089 1607 49 

Sem (3) 485 404 5 

(1) Gemiddelde van duplo-meting, tenzij anders vermeld; zie Bijlage 1 voor resultaten van de enkelvoudige metingen.

(2) Enkelvoudige bepaling i.v.m. lekkage tweede monsterzak.

(3) Sem = Standard error of the mean.

(4) Helft van geurpanel heeft op zelfde dag, helft heeft op volgende dag meting uitgevoerd. 

Tabel 5 Resultaten indicatieve metingen ammoniak en stikstofoxiden: Locatie 1. 

Metingen LUFA Nord-West (1) 

NH3-in 

(ppm) 

NH3-uit 

(ppm) 

Rendement 

(%) 

NOx-uit 

(ppm) 

Meting 1 14 feb. 2019 20 2 90 <0,1 

Meting 2 21 feb. 2019 20 2 90 0,5 

Meting 3 14 mrt 2019 21 2 90 0,5 

Meting 4 2 april 2019 21 2 90 0,25 

Metingen Buro Blauw (2) 

NH3-in 

(ppm) 

NH3-uit 

(ppm) 

Rendement 

(%) 

NOx-uit 

(ppm) 

Meting 1 14 feb. 2019 20 2 90 0,5 

Meting 2 21 feb. 2019 22 2,3 90 0,5 

Meting 3 14 mrt 2019 29 2 93 <0,5 

Meting 4 2 april 2019 30 2 93 0,25 

(1) Enkelvoudige meting. 

(2) Gemiddelde van duplo-meting. 
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Tabel 6 Metingen waswater, uitgevoerd ter plaatse: Locatie 1 (1). 

Display luchtwasser LUFA Nord-West Buro Blauw 

pH EC 

(mS/cm) 

pH EC 

(mS/cm) 

pH EC 

(mS/cm) 

Meting 1 14 feb. 2019 7,1 19 7,4 21 7,3 22 

Meting 2 21 feb. 2019 7,1 20 7,3 22 7,2 24 

Meting 3 (1) 14 mrt 2019 7,0 / 6,9 20 7,1 / 7,2 23 7,1 

Meting 4 (1) 2 april 2019 7,4 / 7,1 20 7,3 / 7,3 22 7,2 24 

(1) Wanneer bij de pH meting een waarde wordt genoemd, betreft dit het water wat naar de sproeiers gaat ("boven pakket"). Wanneer ook een

tweede waarde wordt genoemd, betreft dit het water wat onderuit het pakkingsmateriaal druppelt ("onder pakket"). 

Tabel 7 Metingen waswater, laboratoriumanalyses: Locatie 1 (1). 

pH EC 

(mS/cm) 

NH4
+-N 

(g/l) 

NO2
--N 

(g/l) 

NO3
--N 

(g/l) 

SO4
2- 

(g/l) 

Meting 1 14 feb. 2019 7,0 22 2,16 0,92 0,10 6,84 

Meting 2 21 feb. 2019 7,1 23 2,42 0,83 0,09 8,01 

Meting 3 14 mrt 2019 7,0 23 2,64 1,13 0,07 6,35 

Meting 4 2 april 2019 7,1 22 2,61 1,30 0,09 5,14 

(1) De monsters betreffen het water dat naar de sproeiers gaat ("boven pakket").

3.2 Locatie 2 

In Tabel 8, 9 en 10 worden voor locatie 2 de bedrijfsomstandigheden (aantal dieren, gemiddelde 

diergewicht en indicatieve luchtdebiet) en de resultaten van de metingen van geur, ammoniak 

en stikstofoxiden weergegeven. In Tabel 11 en 12 worden ten slotte de metingen aan het 

waswater gerapporteerd. 

Tabel 8 Bedrijfsvoering tijdens metingen: Locatie 2. 

Aantal dieren Gemiddeld diergewicht 

(kg) 

Indicatief luchtdebiet (1) 

(m3/uur) 

Meting 1 14 feb. 2019 1.000 55 31.000 (38%) 

Meting 2 21 feb. 2019 1.000 60 40.000 (49%) 

Meting 3 14 mrt 2019 930 88 43.500 (54%) 

Meting 4 2 april 2019 600 110 47.300 (58%) 

(1) Waarde tussen haakjes is het percentage van het ontwerpdebiet, d.w.z. 80.896 m3/uur = 100%, op basis van 1024 vleesvarkensplaatsen.

Tabel 9 Resultaten geurmetingen: Locatie 2. 

Metingen LUFA Nord-West 

Geur-in (1) 

(OUE/m3) 

Geur-uit (1) 

(OUE/m3) 

Rendement 

(%) 

Meting 1 14 feb. 2019 1097 184 83 

Meting 2 21 feb. 2019 436 373 14 

Meting 3 14 mrt 2019 1845 1702 8 

Meting 4 2 april 2019 1208 990 18 

Gemiddelde 1146 812 31 

Sem (2) 289 342 18 

Metingen Buro Blauw 

Geur-in (1) 

(OUE/m3) 

Geur-uit (1) 

(OUE/m3) 

Rendement 

(%) 

Meting 1 14 feb. 2019 3071 (3) 2537 (3) 17 

Meting 2 21 feb. 2019 2361 2680 -14

Meting 3 14 mrt 2019 5613 3177 43 

Meting 4 2 april 2019 2577 1755 32 

Gemiddelde 3405 2537 20 

Sem (2) 751 295 12 

(1) Gemiddelde van duplo-meting, tenzij anders vermeld; zie Bijlage 1 voor resultaten van de enkelvoudige metingen.

(2) Sem = Standard error of the mean.

(3) Helft van geurpanel heeft op zelfde dag, helft heeft op volgende dag metingen gedaan.
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Tabel 10 Resultaten indicatieve metingen ammoniak en stikstofoxiden: Locatie 2. 

Metingen LUFA Nord-West (1)     

 NH3-in 

(ppm) 

NH3-uit 

(ppm) 

Rendement 

(%) 

NOx-uit 

(ppm) 

Meting 1 14 feb. 2019 15 <0,5 >97 2 

Meting 2 21 feb. 2019 14 <0,5 >97 3 

Meting 3 14 mrt 2019 13 <0,5 >96 2 

Meting 4 2 april 2019 23 <0,5 >98 1 

Metingen Buro Blauw (2) 

  NH3-in 

(ppm) 

NH3-uit 

(ppm) 

Rendement 

(%) 

NOx-uit 

(ppm) 

Meting 1 14 feb. 2019 19 <0,3 >98 1,8 

Meting 2 21 feb. 2019 18,5 <0,3 >98 3 

Meting 3 14 mrt 2019 n.b (3) <0,3 n.b. (3) <0,3 

Meting 4 2 april 2019 23 0,5 98 1,5 

(1) Enkelvoudige meting. 

(2) Gemiddelde van duplo-meting. 

(3) n.b. = niet bekend. 

 

 

Tabel 11 Metingen waswater, uitgevoerd ter plaatse: Locatie 2 (1). 

  Display luchtwasser LUFA Nord-West Buro Blauw 

  pH EC 

(mS/cm) 

pH EC 

(mS/cm) 

pH EC 

(mS/cm) 

Meting 1 14 feb. 2019 6,7 15 6,7 14 6,8 15 

Meting 2 21 feb. 2019 6,9 14 7,1 13 7,2 13 

Meting 3 (1) 14 mrt 2019 6,9 16 7,0 / 6,8 15 6,9 / 6,8 16 

Meting 4 (1) 2 april 2019 7,4 / 6,9 14 7,4 / 7,0 13 7,6 / 7,2 14 

(1) Wanneer bij de pH meting een waarde wordt genoemd, betreft dit het water wat naar de sproeiers gaat ("boven pakket"). Wanneer ook een 

tweede waarde wordt genoemd, betreft dit het water wat onderuit het pakkingsmateriaal druppelt ("onder pakket"). 

 
 

Tabel 12 Metingen waswater, laboratoriumanalyses: Locatie 2 (1). 

  pH EC 

(mS/cm) 

NH4
+-N 

(g/l) 

NO2
--N 

(g/l) 

NO3
--N 

(g/l) 

SO4
2- 

(g/l) 

Meting 1 14 feb. 2019 6,7 13 1,29 1,28 0,12 0,73 

Meting 2 21 feb. 2019 6,7 13 1,03 1,32 0,10 0,52 

Meting 3 14 mrt 2019 6,7 16 0,83 1,82 0,09 0,44 

Meting 4 2 april 2019 7,6 13 0,59 1,61 0,05 0,39 

(1) De monsters betreffen het water dat naar de sproeiers gaat ("boven pakket"). 
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4 Discussie en conclusie 

4.1 Ontwerpverschillen Duitsland - Nederland 

Zoals in de inleiding beschreven was het doel om metingen uit te voeren aan twee luchtwassers van 

een type dat zowel in Duitsland als in Nederland wordt gebouwd. Ook al is er in dit onderzoek sprake 

van een type luchtwassers dat door deze leveranciers in zowel Duitsland als Nederland wordt 

gebouwd, er bestaan toch enige verschillen in de uitvoering, het ontwerp en de geldende criteria: 

- In de eerste plaats zijn er verschillen in de minimale grootte van de luchtwasser, zoals in Tabel 1 

en 2 nader is toegelicht, aangezien andere criteria voor de ventilatiecapaciteit per dierplaats 

gelden. Wanneer we de grootte van de luchtwasser uitdrukken als m3 pakkingsmateriaal per 

dierplaats, dan kan een wasser in Duitsland ca. 25 - 50% groter zijn, zo wordt ingeschat. Het 

gevolg van een hogere ventilatiehoeveelheid per dier heeft ook tot gevolg dat de stallucht naar 

verwachting een lagere geurconcentratie en een lagere ammoniakconcentratie zal bevatten. Ook 

dit laatste kan van invloed zijn op het verwijderingsrendement. 

- Daarnaast is een pH regeling in Duitsland vaak een eis, terwijl dit in Nederland niet verplicht is 

maar sinds november 2017 wel wordt toegestaan (zie InfoMil, 2017).  

- In alle gevallen (of een pH regeling nu wel of niet aanwezig is) geldt voor de pH waarde van het 

waswater dat deze zich niet buiten de toegelaten range mag bevinden. In de Nederlandse BWL 

beschrijvingen wordt hiervoor een range gehanteerd van 6,5 tot 7,5, in de Duitse DLG eisen (zie 

Tabel 1) worden meestal lagere waarden gehanteerd. 

- Het is niet altijd duidelijk waar deze pH zou moeten worden gemeten (onder of boven het pakket), 

zowel in de DLG beschrijvingen als in de BWL beschrijvingen is dit niet (altijd) duidelijk 

gespecificeerd. Bij actief werkende biologische luchtwassystemen kan de pH onder het pakket 

echter tot maximaal ca. 1,0 eenheid lager zijn dan boven het pakket. 

4.2 Geur 

Op locatie 1 (DLG 6178/BWL 2009.12) is door LUFA Nord-West en Buro Blauw een gemiddelde 

geurverwijdering van 46% respectievelijk 49% gevonden. Op locatie 2 is (DLG 5879/BWL 2010.02) 

door LUFA Nord-West en Buro Blauw een gemiddelde geurverwijdering van 31% respectievelijk 20% 

gevonden. De door beide laboratoria gevonden gemiddelde rendementen zijn beduidend lager dan het 

geurrendement van 85% waarvan tot 20 juli 2018 uitgegaan werd in de Rgv voor BWL 2009.12 en 

BWL 2010.02. De resultaten liggen in lijn met de geurverwijderingsrendementen die in een eerdere 

steekproef zijn gevonden bij combi-wassers (Melse et al., 2018b). Aangezien de luchtmonsters op 

dezelfde plek en tegelijkertijd zijn genomen door beide laboratoria, moeten de gevonden verschillen te 

wijten zijn aan de activiteiten die hebben plaatsgevonden na de monstername, dat wil zeggen de 

behandeling van de monsters (opslag, transport) gevolgd door analyse in het laboratorium. 

Wanneer aangenomen wordt dat het probleem van reproduceerbaarheid vooral speelt tussen 

verschillende laboratoria, blijft onduidelijk waarom de geurrendementen die volgen uit de eerdere DLG 

studies (DLG, 2009, 2018), die eveneens waren uitgevoerd door het laboratorium van LUFA Nord-

West, niet konden worden gereproduceerd. Aangezien er sprake was van luchtwassers die gebouwd 

waren onder dezelfde certificering door dezelfde leveranciers en de metingen werden uitgevoerd door 

hetzelfde geurlaboratorium, werd verwacht dat vergelijkbare geurrendementen gevonden zouden 

worden. 

De gemiddelde geurrendementen voor beide locaties komen, gezien de spreiding van de metingen, 

goed overeen tussen de verschillende laboratoria. Wanneer echter de resultaten van individuele 

meetdagen worden vergeleken tussen de laboratoria, zijn er zeer grote verschillen te zien in het 

gevonden geurrendement. Dit geeft aan dat de geurrendementsmetingen niet goed reproduceerbaar 

zijn tussen de verschillende laboratoria. De duplo bepalingen die de laboratoria zelf hebben uitgevoerd 

(zie Bijlage 1) liggen wel heel dicht bij elkaar. 
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Daarnaast laten de gemeten geurconcentraties grote verschillen zien: gemiddeld gezien zijn de door 

Buro Blauw gemeten concentraties 2,75 maal zo hoog als de door LUFA Nord-West gemeten 

concentraties (in eerder onderzoek werd voor een vergelijkbare meetserie gemiddeld een factor 4,5 

maal gevonden, Melse et al., 2018a). 

Verder gold voor de door LUFA Nord-West uitgevoerde metingen dat 2 van de 4 metingen op locatie 1 

en 3 van de 4 metingen op locatie 2 een geurconcentratie na de wasser lieten zien van > 300 OUE/m3, 

een waarde die als maximum geurconcentratie wordt gehanteerd in Duitsland. 

Gezien de resultaten zijn er geen aanwijzingen dat verschillen in dimensionering en ontwerpcriteria 

tussen Duitsland en Nederland zouden leiden tot grote verschillen in geurrendement. 

4.3 Ammoniak en stikstofoxiden 

De indicatieve ammoniakmetingen lieten op beide locaties een rendement van minimaal 90% zien en 

voldeden daarmee aan de eis van 85% ammoniakverwijdering zoals die in Nederland geldt voor dit 

type luchtwassers. Deze resultaten zijn aanzienlijk beter dan het gemiddelde ammoniakrendement 

van 59% zoals dat in de eerdere steekproef is gevonden bij 29 combi-wassers (Melse et al., 2018b). 

De verschillen in dimensionering en ontwerpcriteria tussen Duitsland en Nederland (lagere belasting 

en pH regeling) zijn een mogelijke oorzaak van het hogere ammoniakrendement in dit onderzoek. 

Daarnaast is het mogelijk dat niet uitgevoerd onderhoud of onvoldoende procesbewaking en 

processturing een negatief effect hebben gehad op de ammoniakverwijdering in het eerdere 

onderzoek. 

Als er productie van stikstofoxide plaatsvindt, is het netto rendement van de stikstofverwijdering lager 

- qua stikstofemissie staat 1 ppm NOx namelijk gelijk aan 1 ppm NH3. De productie van stikstofoxiden 

bedroeg op locatie 1 maximaal 0,5 ppm, wat in het algemeen beschouwd wordt als een concentratie 

die normaal is voor een biologisch nitrificatiesysteem. 

Op locatie 2 werd tijdens de eerste en in het bijzonder de tweede meting een betrekkelijk hoge 

concentratie NOx werd gemeten in de lucht na de luchtwasser. Omdat gevreesd werd dat hierdoor 

geen sprake was van een normaal werkende installatie, is besloten een aantal aanpassingen van het 

luchtwassysteem uit te voeren. Het is bekend dat een (te) lage pH productie van NOx tot gevolg kan 

hebben heeft (Melse, 2018c), zoals ook in onderstaande paragrafen wordt besproken. 

4.4 Locatie van pH elektrode 

Zoals gezegd werd op locatie 2 tijdens de eerste en in het bijzonder de tweede meting een 

betrekkelijk hoge concentratie NOx gemeten. Omdat bekend is dat een (te) lage pH productie van NOx 

tot gevolg kan hebben werd besloten een aantal aanpassingen van het pH-regelsysteem uit te voeren. 

De pH in (een deel van) het pakket zou misschien te laag kunnen zijn, d.w.z. dat de pH van het water 

wat onderuit het pakket druppelt lager zou zijn dan het minimum van 6,5. Daarom is tussen de 

tweede en de derde meting op 8 maart 2019 het doseerpunt van de pH regeling verlegd van het 

recirulatiebassin naar de persleiding van de pomp, op dusdanige wijze dat de pH meter dan het water 

zou meten wat uit het recirculatiebassin komt voordat zuur of loog wordt toegediend. Dit systeem is 

tussen de derde en vierde meting op 20 maart 2019 nog aangepast door een tweede pH elektrode te 

plaatsen in de opvanggoot onder het pakket, zodat tegelijkertijd de pH boven en onder het pakket 

gemeten kon worden. Het oorspronkelijk doseerpunt in het recirculatiebassin is toen weer hersteld. 

Uit een analyse van het elektronische logboek blijkt dat de pH in de 3 maanden voorafgaand aan de 

aanpassingen gemiddeld 6,7 bedroeg. Op basis van de zuurproductie waarvan sprake was in de 2 

laatste weken waarin twee elektroden (boven en onder het pakket) waren geplaatst, wordt ingeschat 

dat de pH onder het pakket gemiddeld 0,4 eenheid lager is geweest gedurende deze 3 maanden, dus 

6,3. In de laatste 2 weken was de pH boven het pakket gemiddeld 7,5 en onder het pakket 6,8 (een 

verschil van 0,7). Hieruit volgt dat de aanpassing van de pH regeling door deze te sturen op basis van 

de pH onder het pakket tot gevolg heeft gehad dat de pH onder het pakket is gestegen van 6,3 tot 

6,8. Of de aanpassing ook tot gevolg heeft gehad dat de NOx emissie is afgenomen, is op basis van 

het beperkt aantal metingen niet op te maken. 
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4.5 pH regeling en procescondities 

In een biologische luchtwasser vindt nitrificatie plaats. Wanneer de pH van het waswater tussen 6,5 en 

7,5 blijft en er geen sprake is van toevoeging van zuur of loog, dan mag een verhouding van ongeveer 

1 : 1 verwacht worden voor NH4-N : (NO2-N + NO3-N). Dit betekent dat het waswater eigenlijk een 

oplossing is van ammoniumnitriet en ammoniumnitraat (het ammonium-ion is dus het tegen-ion voor 

nitriet en nitraat). 

 

Uit de analyses van het waswater op locatie 1 (Tabel 7) blijkt dat deze verhouding ongeveer 2 : 1 is. 

In de studie van DLG (2018) werd in de winterperiode een vergelijkbare verhouding gevonden. Dit 

betekent dat bij locatie 1 de helft van het ammonium in het water gebonden is als gevolg van 

zuurvorming door nitrificatie, en dat de helft van de ammonium is gebonden door het toegevoegde 

zwavelzuur. Dit illustreert de werking van de pH regeling door toediening van zuur: wanneer de 

nitrificatie achterblijft (bijvoorbeeld doordat een lagere temperatuur in de winter het proces remt) 

moet zuur worden toegevoegd om de pH voldoende laag te houden. Tabel 7 laat dan ook een 

sulfaatconcentratie zien van enige grammen per liter. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat het relatief 

hoge NH4
+ gehalte de nitrificatie remt; als dat inderdaad het geval is, zal een dergelijk systeem 

moeilijk een omslag kunnen maken naar een situatie waarbij wel voldoende ammoniak verwijderd 

wordt (als gevolg van verhoogde nitrificatieactiviteit) maar zuurtoediening niet meer nodig is. Men zou 

kunnen zeggen dat een installatie onder deze condities een combinatie is van een (licht) zure wasser 

en een biologisch systeem.  

De studie van DLG (2018) laat verder zien dat in de zomer het omgekeerde het geval lijkt te zijn: de 

verhouding NH4-N : (NO2-N + NO3-N) gaat dan naar ongeveer 1 : 2. Dit illustreert de werking van de 

pH regeling door toediening van base: wanneer de nitrificatiesnelheid zeer hoog is (bijvoorbeeld 

doordat een hogere temperatuur het proces stimuleert) moet base (loog) worden gedoseerd om de pH 

voldoende hoog te houden. Men zou kunnen zeggen dat de installatie in de zomer onder deze 

condities een combinatie is van een (licht) alkalische wasser en een biologisch systeem. 

Uit de analyses van het waswater op locatie 2 (Tabel 12) blijkt dat de verhouding NH4-N : (NO2-N + 

NO3-N) gemiddeld ca. 1 : 1,7 bedraagt. Dit duidt erop dat door toediening van loog het gehalte aan 

ammonium in het water laag wordt gehouden Op deze locatie is de nitrificatie waarschijnlijk dusdanig 

actief dat er 'te veel' zuur wordt gevormd om de pH niet te laten zakken onder de setpoint van 

minimaal 6,5. Inderdaad wordt op deze locatie niet of nauwelijks zuur gedoseerd tijdens de 

meetperiode (zie het lage sulfaatgehalte in Tabel 12). 

 

Het is bekend dat een (te) lage pH in een biologische luchtwasser kan leiden tot emissie van 

stikstofoxiden (NOx en NOy) (Melse, 2018c); dit is ook de reden dat de pH-regeling wordt toegepast in 

Duitsland. Zoals eerder opgemerkt is niet altijd duidelijk waar deze pH zou moeten worden gemeten 

(onder of boven het pakket), zowel in de DLG beschrijvingen als in de BWL beschrijvingen is dit niet 

(altijd) duidelijk gespecificeerd. Dit is wel van belang omdat bij actief werkende biologische 

luchtwassystemen de pH onder het pakket tot ca. 1,0 eenheid lager kan zijn dan boven het pakket 

(uitgaande van een tegenstroomconfiguratie) als gevolg van de zuurproductie die in het pakket 

optreedt tijdens het nitrificatieproces. Als de norm wordt toegepast dat de pH van het water onder het 

pakket niet lager mag zijn dan 6,5, betekent dit dat de pH van het water wat naar de sproeiers gaat 

een waarde moet hebben van bijvoorbeeld 7,0 of zelfs 7,5. In de laatste 2 weken van de meetperiode 

werd op locatie 2 de pH zowel boven als onder het pakket continu gemeten; gemiddeld bedroeg het 

verschil 0,7 eenheden. 

 

Bedacht moet worden dat toediening van zuur en base in het algemeen tot gevolg zal hebben dat de 

EC toeneemt. Wanneer gespuid wordt bij een vaste EC waarde, kan aangenomen worden dat bij een 

systeem met pH-regeling het stikstofgehalte in het spuiwater lager is dan in een systeem zonder pH-

regeling. 
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4.6 Conclusies en aanbevelingen 

Uit de studie is gebleken dat de twee in Duitsland doorgemeten biologische combi-luchtwassers 

gemiddeld een beduidend lager geurrendement hadden dan het rendement van 85% waarvan tot 20 

juli 2018 is uitgegaan in de Rgv en wat gebaseerd was op metingen uit eerdere DLG studies. Dit gold 

zowel voor de metingen uitgevoerd door LUFA Nord-West als door Buro Blauw. 

Er zijn geen aanwijzingen dat verschillen in dimensionering en ontwerpcriteria tussen Duitsland en 

Nederland leiden tot grote verschillen in geurrendement. 

Dit versterkt het idee dat geurrendementen van dit niveau beschouwd kunnen worden als 'normaal' 

voor dit type combi-wassers en vergelijkbaar zijn met enkelvoudige biologische wassers, zoals ook 

reeds besproken in Melse et al. (2018b). 

Verder blijkt (wederom) dat de reproduceerbaarheid van olfactometrische metingen tussen laboratoria 

onvoldoende is. Daarom dient de vraag gesteld te worden of olfactometrie wel geschikt is om als basis 

te gebruiken voor het vaststellen van geuremissies en te verwachten geurhinder. Aanbevolen wordt 

om een chemisch-analytische methode te ontwikkelen en praktijkrijp te maken om de geuremisse te 

kwantificeren. 

De ammoniakrendementen (minimaal 90%) waren wel aanzienlijk beter dan het gemiddelde 

rendement van 59% wat in de eerdere studie (Melse et al., 2018b) werd gevonden voor combi-

luchtwassers en voldeden daarmee wel aan de in de Nederlandse regelgeving gestelde eis van 85% 

ammoniakrendement. Mogelijke oorzaken hiervan zijn enerzijds de verschillen tussen Duitsland en 

Nederland wat betreft dimensionering en ontwerpcriteria van luchtwasser en ventilatiesysteem en 

anderzijds anderzijds gebrekkig functioneren van een aantal luchtwassers in de eerdere 

praktijksteekproef door onvoldoende controle en procesbewaking (uitvoering onderhoud, bijsturen 

procescondities). 

Ten slotte volgt uit het onderzoek dat het nodig is om beter te definiëren waar de pH gemeten wordt 

wanneer gesproken wordt over een minimaal of maximaal gewenste pH waarde, of aparte waarden te 

hanteren voor een pH die onder of boven het pakket wordt gemeten. Optredende verschillen in pH 

waarde, afhankelijk van de locatie van het meetpunt, kunnen namelijk een grote impact hebben op 

de emissie van stikstofoxiden. 
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 Geurmetingen 

 

 

GEURMETINGEN BIOLOGISCHE COMBI-WASSERS

LOKATIE 1 Geurmetingen door LUFA
Geur-in-DuploA Geur-in-DuploB Gemiddelde-in Geur-uit-DuploA Geur-uit-DuploB Gemiddelde-uit Rendement

(OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (%)

Meting 1 14-Feb-2019 1644 1390 1517 305 246 276 82

Meting 2 21-Feb-2019 660 660 660 261 233 247 63

Meting 3 14-Mar-2019 1100 n.a. 1100 1042 802 922 16

Meting 4 2-Apr-2019 1664 1655 1660 1246 1253 1250 25

Gemidelde: 1234 674 46

sd: 450 495 31

sem: 225 247 16

LOKATIE 1 Geurmetingen door Buro Blauw
Geur-in-DuploA Geur-in-DuploB Gemiddelde-in Geur-uit-DuploA Geur-uit-DuploB Gemiddelde-uit Rendement

(OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (%)

Meting 1 14-Feb-2019 2195 2441 2318 912 1099 1006 57

Meting 2 21-Feb-2019 2745 2175 2460 1513 1262 1388 44

Meting 3 14-Mar-2019 3719 5166 4443 2891 2704 2798 37

Meting 4 2-Apr-2019 3401 2869 3135 1288 1188 1238 61

Gemidelde: 3089 1607 49

sd: 970 809 11

sem: 485 404 5

LOKATIE 2 Geurmetingen door LUFA
Geur-in-DuploA Geur-in-DuploB Gemiddelde-in Geur-uit-DuploA Geur-uit-DuploB Gemiddelde-uit Rendement

(OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (%)

Meting 1 14-Feb-2019 1147 1047 1097 179 189 184 83

Meting 2 21-Feb-2019 471 400 436 322 423 373 14

Meting 3 14-Mar-2019 1619 2070 1845 1646 1757 1702 8

Meting 4 2-Apr-2019 1175 1240 1208 987 992 990 18

Gemidelde: 1146 812 31

sd: 577 686 35

sem: 289 343 18

LOKATIE 2 Geurmetingen door Buro Blauw
Geur-in-DuploA Geur-in-DuploB Gemiddelde-in Geur-uit-DuploA Geur-uit-DuploB Gemiddelde-uit Rendement

(OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (OUE/m3) (%)

Meting 1 14-Feb-2019 2589 3552 3071 2628 2446 2537 17

Meting 2 21-Feb-2019 2287 2434 2361 2864 2496 2680 -14

Meting 3 14-Mar-2019 3975 7251 5613 3492 2862 3177 43

Meting 4 2-Apr-2019 2888 2266 2577 1637 1873 1755 32

Gemidelde: 3405 2537 20

sd: 1502 589 25

sem: 751 295 12
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Wageningen Livestock Research ontwikkelt kennis voor een zorgvuldige en 
renderende veehouderij, vertaalt deze naar praktijkgerichte oplossingen en 
innovaties, en zorgt voor doorstroming van deze kennis. Onze wetenschappelijke 
kennis op het gebied van veehouderijsystemen en van voeding, genetica, welzijn en 
milieu-impact van landbouwhuisdieren integreren we, samen met onze klanten, tot 
veehouderijconcepten voor de 21e eeuw.

De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of 
nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research 
bundelen 9 gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen 
Research en Wageningen University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing 
van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. 
Met ongeveer 30 vestigingen, 6.500 medewerkers en 10.000 studenten 
behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de 
vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart 
van de unieke Wageningen aanpak.

Wageningen Livestock Research Postbus 338 
6700 AH Wageningen 
T 0317 48 39 53 
E info.livestockresearch@wur.nl www.wur.nl/
livestock-research
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··. Ministerie van Volkshuisvesting, 
- ,;s Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

DIRECTORAAT-GENERAAL MILIEUBEHEER 
Directie Lucht en Energie 
Luchtkwaliteit 

Uw kerimerk Uw br;ef 

Onderwerp 

Herziene Nota Stankbeleid 

Geachte Voorzitter, 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA 's-GRAVENHAGE 

Kenmerk 

DGM/LE/LK/ED94.13 
Mbl 20594001 

Datum 

30 mei 1994 

Hierbij doe ik u de herziene Nota Stankbeleid ter kennisname toekomen. 
In deze herziene nota is mijn reactie van 25 oktober 1993 (22 715, nr.9) op de 
door de Kamer aangenomen motie (22 715, nr.5) Boers-Wijnberg en Ruigrok-
Verreijt verwerkt. Tevens is de Nota Stankbeleid geactualiseerd. 
De herziene Nota Stankbeleid vormt nu de basis voor het stankbeleid van het 
Rijk en geeft richting aan het stankbeleid van gemeenten en provincies. 

Hoogachtend, 

De Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimteliöke Ordening en Milieubeheer, 

\ 1 , / 
il~~ .; t~ 

J .G.M. Alders"""' 

: 

BiJlagen 

Verzoeke tlq beantwcord,ng O'liiHwero aatwm en kenri81K var deie br,e! te ve1rr,e1aen 
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Samenvatting 

Stank is een milieuprobleem dat aangepakt moet worden. Momen-
teel heeft 21% van de Nederlanders last van geur. 5% van de 
Nederlanders ervaart van geur zelfs ernstige hinder. 
Stank veroorzaakt niet alleen hinder, maar kan ook leiden tot 
uitingen van lichamelijke klachten als hoestbuien, hoofdpijn 
en verstoorde ademhaling alsmede tot psychisch-mentale reac-
ties als onvrede over de woonsituatie, een gevoel van sociaal 
isolement of van onveiligheid. 
In de nota wordt de koers die in het Nationaal Milieubeleids-
plan-1 (NMP, Kamerstukken II, 1988/89, 21137, nrs 1-2) voor 
stank wordt aangegeven, uitgewerkt. De nota geeft uitvoering 
aan actiepunt 75 van het NMP-1: het "vaststellen van stanknor-
men en van de wijze waarop deze normen in de ruimtelijke orde-
ning doorwerken". Voor de korte (1995) en middellange (2000) 
termijn worden kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld. Door mid-
del van het ALARA (As low as reasonably achievable) principe 
en de bovengrens voor de geurconcentratie wordt de noodzake-
lijke emissiereductie voor de doelgroepen gedefinieerd en 
vertaald naar maatregelen. De status en het bereik van de kwa-
liteitsdoelstellingen en bovengrens voor de geurconcentratie 
wordt aangegeven. Door middel van vergunningen, verordeningen, 
zonering en andere instrumenten dient bewerkstelligd te worden 
dat de kwaliteitsdoelstellingen in de praktijk gerealiseerd 
worden. 

Kwaliteitsdoelstellingen. Het stankbeleid is er op gericht de 
mens zoveel mogelijk te beschermen tegen hinder door geur. 
Ernstige hinder door stank wordt als ontoelaatbaar beschouwd. 
Als doelstelling voor 2000 hanteert het NMP-1: maximaal 
750. 000 stankbelaste woningen. Dit komt overeen met maximaal 
12% door geur gehinderde Nederlanders. Uiteraard wordt de NMP 
doelstelling voor het jaar 2000 overgenomen, ziJ het dat om 
rekentechnische redenen de voorkeur gegeven wordt aan formule-
ring in de vorm van percentage gehinderden in plaats van 
stankbelaste woningen. In het NMP-2 is deze doelstelling 
bevestigd. De doelstelling voor 2000 houdt een inspanningsver-
plichting voor de rijksoverheid en een handreiking voor het 
beleid van de mede-overheden in. 

doelstelling voor stank voor 2000: 12% gehinderden 

Voor het jaar 1995 is een tussendoelstelling vastgesteld, als 
ijkpunt voor de rijksoverheid om te beoordelen of de met het 
beleid ingeslagen weg leidt tot het realiseren van de doel-
stelling voor het jaar 2000. 

De tussendóelstelling voor 1995 is: maximaal 17% gehinderden. 

De doelstelling voor het jaar 2010 is afgeleid van de NMP-
doelstelling voor het thema Verstoring voor het jaar 2010. In 
dat jaar mag geen ernstige hinder door geur meer optreden. 

Bovengrens voor geurconcentratie. Voor de vertaling van de 
doelstelling naar de benodigde emissiereductie voor de ver-
schillende doelgroepen wordt gebruik gemaakt van het ALARA 
principe en van een bovengrens voor geurconcentratie. 
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De benodigde emissiereductie wordt primair afgeleid volgens 
het ALARA principe. Volgens dit principe moet de emissie, 
zover als rede lij kerwij s haalbaar is, worden teruggedrongen. 
De restemissie mag in geen geval een hogere geurconcentratie 
in de woon- en leefomgeving tot gevolg hebben dan de boven-
grens van 10 ge/m 3 als 98-percentielwaarde. Boven die grens is 
altijd sprake van ernstige geurhinder. Tevens mag er geen 
ernstige hinder optreden na het treffen van de maatregelen. Op 
basis van het ALARA principe wordt in feite een specifieke 
geurconcentratienorm voor de betreffende situatie in de ver-
gunning vastgelegd. 
Deze norm geeft in geureenheden per m3 lucht aan welke geur-
concentratie niet mag worden overschreden ten gevolge van 
emissies van antropogene bronnen. Zij geldt per bron. Onder 
bronnen worden in principe inrichtingen verstaan, tenzij dat 
begrip niet op de bron van toepassing is, bijvoorbeeld bij een 
perceel landbouwgrond. De wijze waarop het ALARA in de vergun-
ningverlening doorwerkt zal in de Nederlandse Emissierichtlij-
nen (NeR) worden uitgewerkt. 

Wetgeving? De nota gaat uit van het richting geven aan andere 
overheden en doelgroepen voor wat betreft het uitvoeren van 
het stankbeleid. De doelstellingen voor 2000 en 2010 zijn op 
landelijk niveau gesteld. Regionaal en lokaal treden grote 
verschillen op in de omvang van de geurhinder. Regionale 
doorvertaling van de doelstelling zal een uitgebreide diffe-
rentiatie van gebieden noodzakelijk maken. Een zo uitgebreide 
differentiatie leent zich niet goed voor het formuleren van 
wettelijke milieukwaliteitseisen. 
Bij de normstelling in de vergunning leidt toepassing van het 
ALARA-beginsel tot het vastleggen van een zo laag als redelij-
kerwijs mogelijke geurconcentratie. Daarbij gelden in ieder 
geval: 

de noodzaak tot het wegnemen of voorkomen van ernstige 
hinder; 
- de bovengrens voor de geurconcentratie van 10 ge/m 3 als 98-
percentiel; 
Het wettelijk vastleggen van de in het kader van de vergun-
ningverlening te stellen normen is niet goed mogelijk of wordt 
niet nodig geacht. Het wettelijk regelen van het wegnemen van 
ernstige hinder zal tot uitvoeringsproblemen leiden, vanwege 
de complexe toerekening naar de verschillende bronnen. Voor de 
bovengrens voor de geurconcentratie geldt dat het wettelijk 
regelen goed mogelijk is, maar hiervan wordt weinig meerwaarde 
verwacht vanwege de huidige acceptatie van deze waarde bij de 
betrokken partijen. Het ALARA principe is in de Wet milieu-
beheer (art. 8 .11) vastgelegd. In de NeR wordt aangegeven op 
welke wijze gemeenten en provincies hier invulling aan zullen 
geven. Gelet op de afspraken met gemeenten en provincies 
omtrent het toepassen van de NeR mag worden verwacht dat zij 
deze normstelling zullen toepassen bij de vergunningverlening. 
Nadelige consequenties van het niet wet tel ijk vastleggen van 
de normstelling worden niet verwacht. De te treffen maatrege-
len zullen immers in een of andere vorm van regelgeving worden 
geïmplementeerd. Hierbij zullen met name de vergunningen, 
algemene plaatselijke verordeningen (APV's) . en bestemmings-
plannen een rol spelen. De Wet milieubeheer geeft de voorkeur 
aan doelvoorschriften in vergunningen. In het geval van geur-
hinder verdient het echter de aanbeveling om naast doelvoor-
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schriften met middelvoorschriften te werken. Deze middelvoor-
schriften zijn in de regel directer, eenvoudiger en goedkoper 
te controleren en te handhaven. 

Bronnen. Geurhinder wordt in Nederland veroorzaakt door de 
industrie (45%), de landbouw (15%), het verkeer (35%) en huis-
houdelijke bronnen (5%). Voor verschillende broncategorieën is 
vastgesteld in hoeverre emissiebeperking nodig is. Vervolgens 
is nagegaan op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. 

Industrie en· bedrijven worden onderverdeeld in een drietal 
categorieën. Voor bedrijven uit categorie 1 - behorend tot een 
homogene bedrijfstak waarbinnen de geuremissie per bedrijf 
vergelijkbaar is - ligt ontwikkeling van standaardmaatregelen 
in de rede. Daarmee zal, rekening houdend met het ALARA prin-
cipe, de geuremissie zover mogelijk worden teruggedrongen en 
voldaan worden aan de bovengrens voor de geurconcentratie en 
het wegnemen van ernstige hinder. Het betreft circa 20 be-
drijfstakken, die in de nota en in de Nederlandse Emissie-
richtlijnen Lucht (NER) ziJn aangegeven. Inmiddels ziJn de 
onderzoeken bij de mengvoederindustrie en de rioolwaterzuive-
ringsinstallaties al afgerond. Medio 1994 zullen nog eens 13 
bedrijfstakken het onderzoek hebben afgerond. Verwacht wordt 
dat alle onderzoeken eind 1994 gereed zullen zijn. De te nemen 
maatregelen zullen in afzonderlijke vergunningen hun vertaling 
krijgen. 

De overige bedrijven horen thuis in categorie 2, uitgezonderd 
zeer grote, complexe en unieke bedrijven en industrieterreinen 
met meerdere bronnen, die tot categorie 3 gerekend worden. Van 
bedrijven in categörie 2 en 3 wordt verwacht dat ze een plan 
van aanpak maken waarin de maatregelen worden aangegeven 
waarmee, rekening houdend met het ALARA principe, de geuremis-
sie zover mogelijk wordt teruggedrongen en voldaan wordt aan 
de bovengrens voor de geurconcentratie. Dit plan van aanpak 
zal deel uitmaken van de op te stellen bedrijfsmilieuplannen 
en in voorkomende gevallen deel uitmaken van de aanvraag voor 
vergunning. De in het plan aangegeven maatregelen zullen in de 
vergunningvoorschriften worden opgenomen waardoor controle en 
handhaving eenvoudiger is uit te voeren. 

Landbouw. Voor het bestrijden van geurhinder ten gevolge van 
het aanwenden van dierlijke mest (voor 90 % verantwoordelijk 
voor door de landbouw veroorzaakte stank), wordt zo veel 
mogelijk aangesloten bij in het Plan van aanpak beperking 
ammoniak-emissie van de landbouw (Kamerstukken II 1990/91, 
18225, nr. 43) geformuleerd beleid. Invoering van emissie-arme 
aanwendingstechnieken is voor stank het belangrijkste punt 
daaruit. Wat de aanwending van mest betreft kan naast het 
gebruik van emissie-arme technieken de noodzaak tot zonering 
bestaan teneinde aan de bovengrens voor de geurconcentratie te 
voldoen. Het aanwenden van mest met toepassing van emissiebe-
perkende technieken kan een reductie van 90% opleveren. 
Het invoeren van ammoniak-emissiebeperkende maatregelen bij 
stallen zal waarschijnlijk ook geuremissiebeperking tot gevolg 
hebben. Periodiek zal daarom worden nagegaan in hoeverre het 
noodzakelijk is de afstandsrichtlijn van de brochure Veehoude-
rij en Hinderwet aan te passen. 
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Verkeer. De bijdrage van het verkeer aan de totale geurhinder 
in Nederland is aanzienlijk. Van de gehinderden geeft 35% aan 
dat het verkeer de bron van de hinder is. Deze hinder wordt 
overigens voor het grootste deel in de grote steden ondervon-
den. Onderzoek in de stedelijke omgeving naar de oorzaken van 
het optreden van geurhinder geeft aan, dat de hinder voor-
namelijk op straat wordt ondervonden (Stankhinder door ver-
keer, 1991) . 
Blootstellingsgegevens in de vorm van geurconcentraties ont-
breken echter nog. Hiernaar is onderzoek gestart. Naar ver-
wachting zal dit onderzoek in 1994 gereed zijn. Op basis van 
de resultaten van dit onderzoek zal toetsing aan de bovengrens 
voor de geurconcentratie kunnen plaatsvinden. 

Huishoudens. Stank van huishoudens is voornamelijk afkomstig 
van houtkachels en open haarden, barbecue' s, compostvaten en 
het gescheiden opslaan van huishoudelijk afval. Omtrent de 
mate waarin deze bronnen een bijdrage aan stank leveren be-
staat onvoldoende inzicht. 
Ten aanzien van houtkachels en open haarden worden , mede in 
het kader van de vermindering van de uitworp van PAK's (poly-
cyclische aromatische koolwaterstoffen) specifieke maatregelen 
voorbereid. Daartoe behoort een typekeur voor houtkachels en 
open haarden, dat naar verwachting in 1994 in werking zal 
treden. Tevens worden de mogelijkheden nagegaan van aan de 
brandstof en aan het gebruik van de kachels te stellen eisen 
en naar de mogelijkheden om in geval van hinder op te kunnen 
treden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal medio 1994 
een brief aan de gemeenten zenden over de aanpak van overlast 
van open haarden en houtkachels. 

Ruimtelijke ordening. Hoewel het treffen van bronmaatregelen 
voorop staat en het meest effectief is bij de aanpak van 
stankproblemen, kan ook vanuit de ruimtelijke ordening een 
bijdrage worden geleverd. Door het ruimtelijk scheiden van 
(potentiële) bronnen van stank en (potentieel) gehinderden kan 
geurhinder worden verminderd of voorkomen. In gemeentelijke 
bestemmingsplannen kunnen rond bronnen of rond de leef- en 
woonomgeving op basis van geurcontouren zones aangegeven 
worden waarbinnen situering van woonbebouwing respectievelijk 
bronnen niet is toegestaan, of pas na nadere afweginq mogelijk 
is. Buiten de geurcontouren van 1 geureenheid perm als 99,5 
percentiel gelden geen beperkingen, binnen de geurcontour van 
10 ge/m 3 als 98 percentiel kan woningbouw niet worden toege-
staan. In het tussengelegen gebied dient, uitgaande van toe-
passing van het ALARA-principe, terughoudend te worden opge-
treden met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen. De geurcon-
touren geven in feite de boven- en ondergrens van de zonering 
aan. Indien in de vergunning van een bedrijf een geurcontour 
is opgenomen is binnen deze geurcontour geen woningbouw toe-
laatbaar. 
In het licht van de Vierde nota ruimtelijke ordening extra 
(VINEX) is nagegaan in hoeverre nieuwe grote woningbouwloca-
ties in de Randstad zullen worden beperkt in de ontwikkelings-
mogelijkheden bij doorvoering van de genoemde geurcontouren. 
Gebleken is dat er twee mogelijke knelpunten (Zaanstad noord 
en Amstelveen Bovenkerkpolder 3e fase) kunnen ontstaan. Deze 
knelpunten zijn echter na het treffen van bronmaatregelen 
weggenomen. 
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Uitvoering van de nota is een zaak van alle overheden: gemeen-
te, provincie en rijk. 

Gemeenten. Het lokale karakter van stank maakt dat de gemeen-
ten in de meeste gevallen het eerst worden aangesproken over 
de optredende hinder. Meestal gebeurt dit in de vorm van 
klachten. Bij het verminderen van de geurhinder kan de gemeen-
te gebruik maken van verschillende instrumenten. 
In ieder geval is de vergunningverlening op grond van de Wet 
milieubeheer een goed instrument; daarnaast moet in het kader 
van de bestemmingsplannen worden aangegeven op welke wijze 
rekening is gehouden met het milieu (dus ook stank). 

Provincies. Van het Plan van aanpak NMP van het IPO (interpro-
vinciaal overleg) maakt aanpak van de geurhinder ook deel uit. 
Voor provincies ligt het accent op: 

kwaliteitsdoelstellingen voor stank integreren in het 
provinciaal milieubeleidsplan 
aangeven op welke wij ze de kwaliteitsdoelstellingen voor 
stank gerealiseerd zullen worden 
stimuleren van de opzet en het uitvoeren van plannen van 
aanpak van categorie 3 bedrijven 
geurhinder zo veel mogelijk terugdringen door in vergun-
ningen eisen op te nemen en door het toetsen van gemeen-
telijke bestemmingsplannen op geurhinderaspecten 
de mogelijkheden en wenselijkheid nagaan van het invoeren 
van een code-regeling met stankfasen, zoals de milieu-
dienst Rijnmond DCMR deze hanteert 
regelmatige evaluatie van het provinciale 
leid teneinde de voortgang te bewaken 
beleidsmatig bij te sturen. 

geurhinderbe-
en desgewenst 

Rijk. Wat het rijk betreft staat de kern van de rijkstaken ten 
aanzien van stank beschreven in het NMP-1: 

het vaststellen van stanknormen en de wij ze waarop deze 
doorwerken in de ruimtelijke ordening. 

Daarnaast is het zaak dat het rijk het stankbeleid regelmatig 
evalueert teneinde de voortgang te bewaken en desgewenst 
beleidsmatig bij te sturen. 

Kosten. Het maken van een realistische schatting van de kosten 
voor uitvoering van deze nota wordt belemmerd doordat een deel 
van de te treffen maatregelen (mede) in het kader van ander 
milieubeleid geschiedt. Bovendien zijn de te treffen voorzie-
ningen dermate lokatie-afhankelijk dat een goede schatting van 
de kosten van deze maatregelen welhaast onmogelijk is. Het 
NMP-1 en Zorgen voor morgen komen voor de uitvoering van het 
stankbeleid uit op een bedrag van 950 miljoen gulden voor de 
periode tot het jaar 2000. Deze kosten zullen door de doel-
groepen moeten worden gedragen. Naar de huidige inzichten 
blijven de kosten voor uitvoering van de nota binnen deze 
raming. 
Wat de kosten van de overheden voor het stankbeleid betreft 
ziJn voorzieningen getroffen in het kader van de uitvoerings-
plannen van het NMP-1. Voor provincies worden voor het stank-
beleid geen extra kosten verwacht. Voor gemeenten wordt voor 
de uitvoering van het Kaderplan van aanpak NMP vanaf 1994 een 
bedrag van 130, 7 miljoen gulden beschikbaar gesteld, waarvan 
overigens 87.7 miljoen gulden vanaf 1991 in het gemeentefonds 
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is gestort. Hiervan maken de kosten voor de intensivering van 
de vergunningverlening en bestemmingsplannen (van belang voor 
stank) deel uit. 
De kosten van het rijk liggen met name op het gebied van het 
onderzoek, kennisoverdracht en voor een nog onbekend deel op 
het gebied van het schadevergoedingsartikel in het kader van 
de Wet milieubeheer. 
In NMP-2 worden geen andere kosten voor het stankbeleid voor-
zien. 
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Hoofdstuk I Inleiding 

Status van deze nota 
De Nota Stankbeleid is in eerste instantie op 3 juli 1992 
aangeboden aan de Tweede Kamer. De parlementaire behandeling 
heeft plaatsgevonden in mei 1993. Daarbij is de motie Boers-
Wijnberg en Ruigrok-Verreijt (22715 nr. 5) aangenomen. De 
reactie van de regering (25 oktober 1993, 22715 nr. 9) op deze 
motie was de aanleiding voor herziening van de nota. Met deze 
herziening wordt beoogd het stankbeleid van de rijksoverheid, 
zoals geformuleerd in de oorspronkelijke nota, in samenhang 
met de genoemde motie en de reactie van de regering hierop, 
eenduidig te verwoorden. 

Stank in het NMP-1 
Stank - een als hinderlijk ervaren geur vormt een milieupro-
bleem dat aangepakt moet worden: daar laat het Nationaal Mi-
lieubeleidsplan-1 (Kamerstukken II 1988/89, 21137, nrs. 1-2) 
geen twijfel over bestaan. In 2000 dient het aantal stankbe-
laste woningen teruggebracht te ziJn tot 750.000 (in 1985 
waren dat er circa 1 miljoen; nu ligt dit aantal nog hoger). 
Om dat te bereiken wordt het beleid voor stank onverminderd 
voortgezet, met nadruk op brongerichte maatregelen (NMP-stra-
tegiepunt 37) en zullen stanknormen worden vastgesteld alsmede 
de wijze waarop deze normen in de ruimtelijke ordening door-
werken (NMP-actiepunt 75) . Om toename van verstoring - waar 
stank een vorm van is - te voorkomen worden structurele maat-
regelen gestimuleerd (NMP-strategiepunt 38). 

De inhoud van deze nota 
Deze nota geeft uitvoering aan actiepunt 75 van het NMP-1: 
"Vaststellen van stanknormen en van de WlJZe waarop deze 
normen in de ruimtelijke ordening doorwerken." 
De nota is opgebouwd uit drie hoofdsporen. Deze zijn het 
effectgericht beleid, het doelgroep of brongericht beleid en 
de uitvoering. Doelstellingen voor de milieukwaliteit worden 
in dit plan vastgesteld (effectgericht). De doelstelling voor 
het jaar 2000 vormt daarvan de kern. De verschillende overhe-
den rijk, provincies en gemeenten dienen zich, middels 
beleid richting de bronnen van stank, in te spannen om de 
doelstelling te realiseren. Daarvoor worden handvatten gege-
ven. Per doelgroep - industrie, landbouw, verkeer, huishoudens 

wordt vervolgens, voor zover de gegevens daartoe bekend 
zijn, ingegaan op de noodzakelijke emissiereducties en maatre-
gelentrajecten (doelgroep of brongericht). Vervolgens krijgen 
ruimtelijke en bestuurlijke aspecten de aandacht (uitvoerings-
gericht). Tot slot wordt ingegaan op de kosten en financiering 
van het plan, de aanpak van stank in andere landen en de 
evaluatie van het voorgenomen beleid. 
Een overzicht van de gehanteerde begrippen is opgenomen in 
bijlage 1.2. 

Omvang van de geurhinder 
Het NMP-1 spreekt klare taal over stank aangezien maar liefst 
een vijfde deel van de Nederlandse bevolking last heeft van 
stank. Een kwart daarvan ervaart zelfs ernstige hinder ten ge-
volge van geur. 
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In de hiernaast 
staande figuur is 
het verloop van de 
omvang van de geur-
hinder sinds 1980 
weergegeven. In de 
loop der jaren 
blijkt het aantal 
geurgehinderden ge-
staag te stijgen, 
zo laten resultaten 
van enquêtes zien. 
In 1992 heeft zich 
voor het eerst weer 
een daling van het 
percentage gehin-
derden voorgedaan. 1 c,?O 
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Verloop van het percentage gehinderden van 1980 tot 2000 

Ten behoeve van het opstellen van deze nota is - evenals dat 
bij de beleidsformulering voor prioritaire stoffen het geval 
is -in 1990 in opdracht van VROM een basisdocument opgesteld. 
In dit door TNO geschreven Basisdocument Stank (90-439) is 
alle beschikbare relevante informatie over geur gebundeld. Bij 
het tot stand komen van deze nota is onder andere uitgegaan 
van de informatie uit het basisdocument. 

Hoe erg is stank? 
Stank geeft aanleiding tot verschillende reacties en effecten 
bij de mens. Hinder is de eerste reactie die wordt gegeven. 
Bekende uitingen van hinder kunnen ook worden vertaald in 
lichamelijke klachten ten gevolge van stank: hoestbuien, 
duizeligheid, hoofdpijn, verstoorde ademhaling, verstoorde 
hartslag, misselijkheid, verlies van eetlust, verstoorde 
nachtrust. Stank kan daarnaast aanleiding geven tot psychische 
en mentale reacties: onvrede over de woonsituatie, gevoel van 
sociaal isolement, spanningen, gevoel van onveiligheid, ver-
mindering van activiteiten buitenshuis. Dat alles maakt dat 
mensen zich (ernstig) gehinderd kunnen voelen. Gezien de 
effecten van stank en de schaal waarop die worden ervaren -
één op de vijf mensen ondervindt die effecten - wordt stank 
als een belangrijke bedreiging van het welzijn van de mens be-
schouwd. De Wereld Gezondheids Organisatie spreekt in dit 
verband van een aantasting van de kwaliteit van het leven. 

Wat is er tot nu toe aan gedaan? 
Stank is geen nieuw milieuprobleem. In het oude Rome had men 
er al last van blijkens geschriften van Seneca. Al sinds jaar 
en dag worden pogingen ondernomen om iets te doen tegen deze 
vorm van hinder. Dat blijkt niet eenvoudig te zijn. Stank 
wordt veroorzaakt door zeer uiteenlopende (combinaties van) 
stoffen in de buitenlucht. De mate van hinder die deze stoffen 
opleveren kan heel verschillend zijn. Bovendien kan de hinder 
per individu en per plaats heel anders ervaren worden en ook 
nog wisselen in de tijd. Een complicerende factor is voorts 
dat hinder ten gevolge van stank zich niet zonder meer objec-
tief laat kwantificeren, maar specifieke methoden vergt. In de 
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loop der jaren is daar de nodige aandacht aan besteed. zo zijn 
enquêtes ontwikkeld, is gewerkt met bevolkingspanels en klach-
tenregistraties en wordt standaardisatie van de methoden 
bevorderd teneinde de stank en de blootstelling aan stank te 
kunnen kwantificeren. 

Een viertal broncategorieën is verantwoordelijk voor door de 
mens veroorzaakte stank: 

industrie 45% 
verkeer 35% 
landbouw 15% 
huishoudens 5% 
overige bronnen pm 

Deze cijfers zijn een schatting op basis van gegevens van het CBS, Zorgen voor Morgen en klachtenregis-
traties. 

Per lokatie kan de invloed van de verschillende broncategorie-
ën sterk verschillen. Ook kunnen combinaties van diverse 
bronnen tot een per lokatie verschillende stank aanleiding 
geven. 

Tot dusverre heeft het Nederlandse beleid ter bestrijding van 
stank zich voornamelijk geconcentreerd op het minimaliseren 
van de hinder veroorzaakt door de industrie en de intensieve 
veehouderij. Als hulpmiddel ter beperking van stank bij de 
industrie werd daarvoor sinds 1984 de ontwerp-stankconcentra-
tienorm gehanteerd, die geïntroduceerd werd in het Indicatief 
Meerjaren Programma Lucht 1985-1989. 
In bestaande situaties gold als norm 1 geureenheid per m3 als 
98 percentiel van uurgemiddelde waarden, met andere woorden : 
slechts gedurende 2% van de tijd mag de bijdrafe aan de geur-
concentratie hoger zijn dan 1 geureenheid perm. 
In nieuwe situaties gold 1 geureenheid per m3 als 99,5 percen-
tiel; dit betekent dat de bijdrage aan de geurconcentratie 
niet langer dan 0,5% van de tijd hoger dan 1 ge/m 3 mag zijn. 

Onder een geureenheid wordt verstaan: een dusdanige hoeveel-
heid van een gasvormige stof of een mengsel van stoffen die, 
verdeeld in 1 m3 geurvrije lucht, door de helft van een panel 
waarnemers wordt onderscheiden van geurvrije lucht. 

Deze ontwerp-stankconcentratienorm is in een groot aantal 
gevallen bij vergunningverlening door gemeenten en provincies 
toegepast. Met name het bedrijfsleven heeft in de loop der 
tijd commentaar geuit op deze norm. Ook de Tweede Kamer stond 
gereserveerd ten opzichte van het onmiddellijk vastleggen van 
deze waarde in de wetgeving wanneer daarbij geen onderscheid 
zou worden gemaakt tussen verschillende soorten inrichtingen. 
Hierbij speelden vooral het ontbreken van een gestandaardi-
seerde methode voor geurmeting en de niet aangetoonde relatie 
tussen geurhinder en geurconcentratie een rol. Tijdens overleg 
met de vaste commissie voor milieubeheer op 9 april 1987 heeft 
de toenmalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer derhalve toegezegd de toepassing van 
de ontwerp-stankconcentratienorm te evalueren alvorens een 
besluit te nemen omtrent het al dan niet wettelijk vastleggen 
ervan. In 1990 is de ontwerp-stankconcentratienorm geëvalu-
eerd. De evaluatie (EPOS, Evaluatie Project Ontwerp-Stankcon-
centratienormen, Publicatiereeks lucht nr. 95, 1991) liet zien 
dat de ontwerp-stankconcentratienorm op grote schaal wordt 
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toegepast door het vergunningverlenend gezag en dat er een 
duidelijke behoefte bestaat aan een maatstaf voor stank. Een 
ontwerp-stankconcentratienorm kan in principe in deze behoefte 
voorzien. Wel kleven er nog een aantal bezwaren aan de norm. 
De status werd onduidelijk geacht, waardoor de positie van het 
bevoegd gezag bij onderhandelingen over de in een vergunning 
op te nemen eisen als zwak werd ervaren; de meetmethode (ol-
factometrie) was nog onvoldoende gestandaardiseerd, waardoor 
de meetresultaten van de diverse onderzoeksbureau's slecht 
vergelijkbaar waren. Wettelijke vastlegging werd ten tijde van 
de evaluatie niet wenselijk geacht, door onvoldoende uitwer-
king van enkele voor wettelijke vastlegging noodzakelijke 
aspecten. De resultaten van EPOS zijn van belang geweest bij 
het opstellen van deze nota. 

Bij een andere broncategorie de intensieve veehouderij 
wordt het instrument van zonering sinds 1976 gehanteerd als 
instrument om de stankoverlast in de hand te houden. In de 
brochure Veehouderij en Hinderwet - die in samenwerking tussen 
de toenmalige ministeries van Landbouw en Visserij en van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, het Landbouwschap en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot stand is gekomen - is 
een afstandsrichtlijn opgenomen, die fungeert als leidraad bij 
vergunningverlening aan intensieve veehouderijen teneinde de 
overlast ten gevolge van stank binnen de perken te houden. De 
brochure die in 1985 werd herzien, gaat uit van het aantal 
dieren per bedrijf en geeft, afhankelijk van de dichtheid van 
de bebouwing in de omgeving van het betreffende bedrijf, een 
afstand aan die minimaal gehanteerd dient te worden om over-
last te voorkomen. Deze richtlijn is ook veelvuldig gebruikt 
als instrument bij de ruimtelijke ordening in agrarische 
gebieden. 

De overige broncategorieën zoals verkeer en huishoudens ble-
ven, door gebrek aan kennis omtrent emissies en/of bestrij-
dingstechnieken, voor een groot deel nog buiten schot. In deze 
nota wordt getracht meer evenwicht te brengen in het geheel 
door het in samenhang bekijken van de totale stankproblematiek 
en de bestrijding daarvan. Alle broncategorieën worden daarbij 
in aanmerking genomen. 

Naast de ontwikkeling van beleid voor specifieke doelgroepen 
zijn de afgelopen jaren op vele terreinen inspanningen ver-
richt in de sfeer van (beleidsonderbouwend) onderzoek. Dat 
betreft zowel algemeen onderzoek zoals de koppeling van stank-
concentratie en stankbeleving en stank in de woonomgeving als 
specifiek onderzoek zoals stankmetingen bij DSM of stank ten 
gevolge van verkeer. 

Welke relaties z1Jn er met andere milieuproblemen? 
Zoals eerder vermeld, wordt stank veroorzaakt door vele stof-
fen in verschillende combinaties die door een grote diversi-
teit aan bronnen worden uitgeworpen. Vanuit andere invalshoe-
ken worden bij de betreffende doelgroepen maatregelen getrof-
fen die leiden tot vermindering van emissies van stankveroor-
zakende stoffen. Dit kan tevens leiden tot vermindering van 
geurhinder. In bepaalde gevallen kan bij het treffen van 
maatregelen ter best rij ding van stank aangesloten worden bij 
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ander reeds in gang gezet of voorgenomen beleid voor dezelfde 
doelgroepen. In dit verband kunnen genoemd worden het beleid 
ten aanzien van vluchtige organische stoffen in het kader van 
het project KWS 2000, het beleid ter beperking van NH3 emis-
sies zoals aangegeven in het Bestrijdingsplan verzuring (Ka-
merstukken II 1988/89, 18225, nr. 31) en het Plan van aanpak 
beperking ammoniak-emissie van de landbouw (Kamerstukken II 
1990/91, 18225, nr. 24) en de Nederlandse Emissie Richtlijnen 
die in een samenwerkingsverband tussen provincies, gemeenten 
en rijk worden opgesteld en richtinggevend zijn bij de vergun-
ningverlening voor (potentieel) luchtverontreinigende bedrij -
ven. 
Het spreekt voor zich dat in deze nota voorts aansluiting is 
gezocht bij: 

het Kaderplan van aanpak NMP voor gemeenten (april 1991), 
Samen kiezen en doen het Plan van aanpak NMP van het 
Interprovinciaal Overleg (IPO, 1990), 
het doelgroepenbeleid voor de industrie - dat er op is 
gericht met geselecteerde bedrijfstakken tot afspraken te 
komen over uitwerking en implementatie van integrale 
milieutaakstellingen die de betreffende doelgroepen 
raken; In de integrale milieutaakstellingen doelgroep 
industrie worden de doelstellingen voor het stankbeleid 
ingebracht. 
de beleidsontwikkeling voor het thema verstoring. 

Daarnaast dient in dit kader melding te worden gemaakt van een 
tweetal akties die in het NMP-2 zijn opgenomen, te weten N87 
"Nota Regionale doorvertaling doelstellingen verstoring" en 
N90 "Project Stad en Milieu". Met name de tweede aktie die 
gericht is op het vinden van oplossingen voor knelpunten in de 
uitvoeringspraktijk kan voor de uitvoering van de onderhavige 
nota van belang zijn. Zo nodig zullen daarom de resultaten van 
de genoemde akties in relatie tot deze nota verder worden 
uitgewerkt. 
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Kwaliteitsdoelstellingen 

1. Kwaliteitsdoelstelling voor de lange termijn. 

Het stankbeleid is er op gericht de mens zoveel mogelijk te 
beschermen tegen geurhinder. 
Uit enquêtes blijkt dat in 1985 19% van de Nederlanders zich 
gehinderd voelde door stank. Uitgedrukt in stankbelaste wo-
ningen (afgeleid van het aantal stankgehinderden) gaat het om 
1 miljoen woningen waarin mensen hinder van stank ondervinden 
(1 miljoen wordt geacht 19% te zijn van het woningbestand in 
1985). Deze cijfers zijn afkomstig uit het RIVM rapport "Zor-
gen voor Morgen". Daarin werd aangenomen dat het aantal stank-
belaste woningen nog zou toenemen, uitgaande van voortzetting 
van het huidige beleid ten aanzien van de verschillende bron-
nen en van de voorziene ontwikkelingen in de ruimtelijke orde-
ning en bouwsector. Deze verwachting is juist gebleken. En-
quêteresultaten lieten zien dat het percentage door stank 
gehinderden in 1989 gestegen was tot 21. Na een niveau van 23% 
in 1990 en 1991 daalde het percentage gehinderden in 1992 tot 
21%. 
Om in de situatie dat het aantal door stank gehinderden met de 
jaren toeneemt een kentering te bewerkstelligen, zijn ten aan-
zien van alle· bronnen van stank (landbouw, verkeer, industrie, 
huishoudens) en in de sfeer van de ruimtelijke ordening maat-
regelen nodig. 

2. De marges voor het kwaliteitsbeleid voor stank 

In het milieubeleid worden kwaliteitsdoelstellingen vastge-
steld in het zogenaamde grijze gebied tussen de streefwaarde 
en het uit oogpunt van bescherming van de gezondheid van de 
mens bepaalde maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR). 
Bij stank kan het ervaren van ernstige hinder leiden tot 
effecten bij de mens (zowel lichamelijke effecten als hevige 
gevoelens van bedreiging en sociaal isolement etc.) die in 
onze maatschappij duidelijk als onacceptabel beschouwd worden. 
Vandaar dat het maximaal toelaatbaar risico-niveau voor stank 
geacht wordt te liggen bij een niveau waarbij ernstige geur-
hinder ervaren wordt. 
Het kwaliteitsbeleid voor stank is er tenminste op gericht dit 
MTR niveau van ernstige geurhinder op zo kort mogelijke ter-
mijn te voorkomen. Het uiteindelijke doel is het realiseren 
van de optimale bescherming van de mens tegen geurhinder. 
Conform de uitgangspunten van het milieukwaliteitsbeleid zal 
middels tussendoelstellingen die liggen in het grijze gebied 
tussen het MTR-niveau en de streefwaarde, naar de streefwaarde 
toegewerkt worden. In het NMP-1 is in het licht hiervan een 
aanzet gegeven tot kwaliteitsdoelstellingen voor verstoring 
(waaronder stank) voor 2000 en 2010. 

3. Kwaliteitsdoelstelling voor 2010 

Voor het jaar 2010 is in het NMP-1 vastgesteld dat de milieu-
kwaliteit op lokaal en regionaal niveau zodanig dient te zijn 
dat in de directe leefomgeving geen ernstige hinder wordt 
ondervonden. 
De doelstelling voor 2010 gaat ervan uit 
ernstige hinder mag ondervinden en waarbij 

dat de mens geen 
deze doelstelling 
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geldt voor cumulatieve hinder ten gevolge van geluid, stank, 
trillingen, externe veiligheid en lokale luchtverontreiniging. 
Voor de afzonderlijke potentieel hinder veroorzakende factoren 
betekent dit dat het niveau van hinder in 2010 in ieder geval 
beneden het niveau van ernstige hinder dient te liggen. Aan-
genomen wordt dat iemand ernstige hinder ondervindt wanneer 
hij geconfronteerd wordt met verschillende vormen van hinder 
(geluid, stank, lokale luchtverontreiniging) die op zich be-
schouwd allemaal nog beneden het niveau van ernstige hinder 
liggen. Vandaar dat in 2010 het hinderniveau van de afzon-
derlijke factoren in ieder geval lager dient te liggen dan het 
niveau van ernstige hinder. 
In het NMP-1 wordt aangegeven dat de emissies met 70 - 90 % 
terug moeten om te bereiken dat in 2010 in totaal geen ernsti-
ge hinder meer in de leefomgeving wordt ervaren. In aanvulling 
op brongerichte maatregelen zal van het instrument zonering 
gebruik gemaakt worden. 
Dit beleidsdoel voor 2010 wordt in het NMP-1 niet nader ge-
kwantificeerd in de vorm van geurconcentratie, geurbeleving, 
percentage gehinderden of stankbelaste woningen. In feite 
betekent dit dat de ernstige hinder door geur moet zijn beëin-
digd in het jaar 2010. 

4. Kwaliteitsdoelstelling voor 2000 

Het jaar 2000 is in het NMP-1 als horizon gekozen voor een 
kwantitatieve doelstelling voor stank als afzonderlijke hin-
derfactor: maximaal 750.000 stankbelaste woningen. Deze doel-
stelling is afgestemd op de inschattingen rond de mogelijk-
heden tot stringent bronbeleid. Omgerekend naar aantal mensen 
dat in 2000 dan nog last heeft van stank betekent dit 12% van 
de Nederlandse bevolking (750.000 woningen wordt geacht 12% te 
zijn van het woningbestand in Nederland in 2000, afgeleid uit 
Zorgen voor Morgen). 
Met het stankbeleid wordt beoogd hinder ten gevolge van geur 
zo veel mogelijk te voorkomen en in ieder geval het huidige 
hinderniveau te beperken opdat zo min mogelijk mensen hinder 
van geur ondervinden. Het percentage door geur gehinderden 
wordt dan ook een goede maat geacht voor een beleidsdoelstel-
ling voor stank. Het aantal stankbelaste woningen, waaraan in 
het NMP-1 gerefereerd wordt, is als maatstaf voor het stank-
beleid minder geschikt. Het percentage gehinderden, zoals dat 
uit de CBS-enquêtes blijkt, is een beter te hanteren eenheid. 
Hiervan zal ook in de evaluaties gebruik worden gemaakt. 

Als doelstelling voor 2000 geldt: maximaal 12% gehinderden 
door stank. 

Het percentage gehinderden in Nederland wordt gerelateerd aan 
de uitkomsten van het op landelijke schaal door het CBS uit-
gevoerde leefsituatieonderzoek (zie hoofdstuk 2.7, hoofdstuk 8 
en bijlage 2.1). 

5. Kwaliteitsdoelstelling voor 1995 

Wat betekent het boven geschetste beleidstraject voor het 
stankbeleid voor de korte termijn (1995)? 
Om het percentage door stank gehinderden van 21% in 1989 terug 
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te brengen tot 12% in 2000, ziJn emisssiebeperkende maatrege-
len nodig. Het is hierbij wenselijk de voortgang van het 
beleid te kunnen toetsen. Wat het hinderniveau betreft, wordt 
voor 1995 een tussendoelstelling van 17% gehanteerd, als tus-
senstap op weg van 21% gehinderden nu naar maximaal 12% gehin-
derden in 2000. Deze tussendoelstelling zal fungeren als 
ijkpunt bij de evaluatie van de voortgang van het beleid. 

6. Het totaalbeeld van kwaliteitsdoelstellingen voor stank. 

huidige situatie: 

1995: 

2000: 

2010: 

21% gehinderden 

17% gehinderden 

12% gehinderden 

5% ernstig gehinderden 

0% ernstig gehinderden 

7. Hoe wordt vastgesteld of aan de kwaliteitsdoelstellingen 
voldaan wordt? 

De kwaliteitsdoelstellingen zijn geformuleerd in de vorm van 
percentage gehinderden. Deze doelstellingen gelden in principe 
als gemiddelde over Nederland, maar kunnen ook provinciaal of 
zelfs regionaal worden gehanteerd. 
Om na te gaan of de doelstellingen gerealiseerd worden, d.w.z. 
of het percentage werkelijk gehinderden overeenkomt met het 
percentage gehinderden zoals aangegeven in de doelstelling 
wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde enquêtes. Het 
percentage (ernstig) gehinderden in Nederland wordt gerela-
teerd aan de uitkomsten van het op landelijke schaal doorlo-
pend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitge-
voerde leefsituatie onderzoek. Het gehele jaar door wordt een 
enquête afgenomen bij inwoners van Nederland die ouder zijn 
dan 18 jaar. Uit de resultaten daarvan is af te leiden hoe het 
er voor staat met een specifiek aspect van de leefsituatie in 
Nederland. Bij het beoordelen van de resultaten van de CBS-
enquête moet rekening worden gehouden met een "ruis" in de 
resultaten van circa 3%. Dit betekent dat bij de beoordeling 
de resultaten van de enquête geen lager percentage dan circa 
3% kan worden verwacht. Indien uit de enquête-resultaten een 
waarde van 3% of lager komt, wordt verondersteld dat er geen 
(ernstige) hinder meer is. 

Het (CBS) leefsituatie onderzoek leent zich niet om na te gaan 
hoe de situatie plaatselijk is. Voor vaststelling van het 
hinderniveau op lokale schaal is de enquête (zie bijlage 2.1) 
die in opdracht van VROM is opgesteld, beter geschikt. Deze 
standaard enquête is afgeleid van de CBS enquête en is afge-
stemd op een lokale situatie. De resultaten die deze enquête 
oplevert bieden de juiste informatie om inzicht te krijgen in 
de lokale geurhindersituatie. 
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Hoofdstuk III Geurnormering in de praktijk 

l. De doelstellingen in de praktijk 

De doelstelling voor stank is geformuleerd in de vorm van een 
percentage door geur gehinderden. Dit hinderpercentage is de 
maatstaf voor het Nederlandse geurhinderbeleid. 
Om de doelstelling te realiseren zijn maatregelen nodig om de 
emissies van stoffen die tot geurhinder kunnen leiden te redu-
ceren. Het NMP-1 geeft een reductie aan van 70 - 90% die nodig 
is om in het jaar 2010 in het totaal geen ernstige hinder meer 
te ondervinden in de leefomgeving. Om een effectief geurhin-
derbeleid te kunnen voeren is het vervolgens noodzakelijk dat 
een dergelijk algemeen emissiereductie-percentage per stank-
bron of groep van bronnen gekwantificeerd wordt. 
Om van de doelstelling (in de vorm van percentage gehinderden) 
te komen tot benodigde emissiereducerende maatregelen per bron 
is een vertaalslag nodig. Bij deze vertaalslag wordt gebruik 
gemaakt van de berekende geurconcentratie in de omgeving van 
een bron. 
Het uitgangspunt voor het vaststellen van de hoogte van de 
bovengrens voor de geurconcentratie is het voorkomen en wegne-
men van het optreden van ernstige hinder en het zoveel moge-
lijk beperken van de ondervonden geurhinder. 
Uit onderzoek naar de relatie tussen blootstelling aan geur en 
de ondervonden hinder (Publicatiereeks lucht nr. 71 en nr. 
98) is gebleken dat er geen ernstige hinder te verwachten is 
bij een blootstelling kleiner dan 1 geureenheid per m3 als 98 
percentiel. Bij deze concentratie heeft tussen de 2% en 12% 
van de bevolking in totaal last van stank. Bij een geurconcen-
tratie kleiner dar:i 1 ge/m 3 als 99, 5 percentiel treedt geen 
hinder meer op. 
Ligt de concentratie boven de 10 geureenheden per m3 als 98 
percentiel dan kan er zonder meer van uitgegaan worden dat de 
bevolking ernstige geurhinder ondervindt. Ernstige hinder kan 
echter ook optreden beneden de 10 geureenheden per m3 als 98 
percentiel. 

Gezien het bovenstaande wordt ervoor gekozen de hoogte van de 
bovengrens voor de geurconcentratie vast te stellen op: 
10 geureenheden per m3 als 98 percentiel. 

In de praktijk wordt, bijvoorbeeld bij vergunningverlening 
voor een bedrijf, in een aantal stappen nagegaan of maatrege-
len moeten worden getroffen, en zo ja welke maatregelen dit 
zijn. Met andere woorden: het bevoegd gezag gaat na of het 
bedrijf aanleiding tot geurhinder in de omgeving geeft. Wan-
neer het bevoegd gezag van mening is dat er geen hinder is, is 
er geen reden om maatregelen te treffen. Is er sprake van hin-
der, dan moet het bedrijf nagaan welke maatregelen mogelijk 
en/of nodig zijn om de (ernstige) geurhinder te voorkomen. 
Deze maatregelen worden gebaseerd op een aantal gegevens. In 
concreto gaat het om de emissiesituatie van het bedrijf, de 
mogelijke emissiebestrijdingstechnieken, de kosten van deze 
technieken en de gevolgen van deze maatregelen in de vorm van 
geurcontouren. Ook moeten, waar relevant, de mogelijke nadeli-
ge milieugevolgen van de te treffen maatregelen worden aange-
geven, denk hierbij aan het ontstaan van afval, extra energie-
verbruik en dergelijke. 
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Het bevoegd gezag maakt vervolgens op basis van deze gegevens 
de afweging zoals bedoeld in artikel 8.11 van de Wet milieube-
heer (het ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principe). 
Daarbij wordt tevens getoetst aan de genoemde doelstelling van 
het wegnemen van ernstige hinder en de geurbelasting van 10 
ge/m 3 als 98-percentiel, welke waarde als bovengrens wordt 
gehanteerd. 
Deze afweging leidt tot een voor de specifieke situatie aan-
vaardbare geurconcentratienorm. Deze norm geeft in geureenhe-
den per m3 aan welke geurconcentratie in de leef- en woonomge-
ving niet mag worden overschreden ten gevolge van de emissies 
van antropogene bronnen. Onder leef- en woonomgeving wordt 
verstaan: de woonbebouwing, ziekenhuizen, verpleeghuizen, dag-
verblijven, objecten voor dag- en verblijfsrecreatie (bunga-
lowpark, camping, enz. ) . Voor woningen gelegen op industrie 
terreinen of in het buitengebied kan een hogere geurconcentra-
tie dan voor woningen in de leef- en woonomgeving worden toe-
gestaan. 
In de Nederlandse emissierichtlijnen Lucht (NeR) wordt een 
nadere uitwerking opgenomen van de wijze waarop met het ALARA 
principe bij geurhinder kan worden omgegaan. 

2. Hoe wordt de berekende geurconcentratie vastgesteld? 

Voor het nagaan in hoeverre een bron bijdraagt aan de geurcon-
centratie in de omgeving wordt gebruik gemaakt van geuremis-
siemetingen (olfactometrie) aangevuld met berekeningen met 
behulp van een verspreidingsmodel. Een nadere beschrijving 
hiervan wordt gegeven in bijlage 2.1 
Eisen aan olfactometrie zijn gesteld in de Nederlandse voor-
norm olfactometrie, NVN 2820. Laboratoria die voldoen aan de 
eisen die in de NVN 2820 zijn gesteld, zijn geaccrediteerd 
door de Nederlandse Kalibratie Organisatie. Metingen met be-
hulp van olfactometers worden door de rijksoverheid, met name 
door de regionale inspecteurs voor de milieuhygiëne, en door 
de andere overheden alleen nog geaccepteerd bij vergunningpro-
cedures, indien het laboratorium die deze meting uitvoert ge-
accrediteerd is. 
In een beperkt aantal gevallen kan middels instrumentele che-
mische analyse de emissie worden vastgesteld van componenten 
die verantwoordelijk zijn voor de optredende geuremissie. Deze 
methode kan worden toegepast indien vaststaat dat voor de be-
treffende situatie inderdaad een goed beeld van de geuremissie 
wordt verkregen. 

3. Bereik en status van de doelstelling en de normstelling 

Het uiteindelijke doel van het stankbeleid is, zoals in II .1 
werd aangegeven, de mens zoveel mogelijk te beschermen tegen 
hinder ten gevolge van stank in Nederland. Met de in de vorige 
paragrafen aangegeven kwaliteitsdoelstellingen wordt beoogd 
daar stapsgewijs toe te komen. De doelstellingen voor het 
stankbeleid zijn dan ook doelstellingen voor de algemene mi-
lieukwaliteit. Ze gelden voor geheel Nederland. De doelstel-
ling voor het jaar 2000 (maximaal 12i door stank gehinderden) 
is een inspanningsverplichting. Verwacht wordt dat ook mede-
overheden hun beleid erop zullen richten om deze doelstelling 
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te realiseren. Het doel is immers afgeleid van de doelstelling 
zoals deze in het NMP-1 is opgenomen. In het "Kaderplan van 
aanpak NMP voor gemeenten" en "Samen kiezen en doen - Plan van 
aanpak NMP" hebben VNG en IPO deze doelstellin3 onderschreven. 
De geurconcentratie van 10 geureenheden perm als 98-percen-
tielwaarde wordt gehanteerd als bovengrens bij het bepalen 
welke maatregelen door de specifieke bronnen moeten worden 
getroffen of in hoeverre ruimtelijke scheiding tussen bronnen 
en woonomgeving moet worden aangehouden. 
Vooralsnog wordt afgezien van het opnemen van de doelstelling 
en de bovengrens voor de geurconcentratie in de wetgeving. 
De nota gaat uit van het richting geven aan andere overheden 
en doelgroepen voor wat betreft het uitvoeren van het 
stankbeleid. De doelstellingen voor 2000 en 2010 zijn op lan-
delijk niveau gesteld. Regionaal en lokaal treden grote ver-
schillen op in de omvang van de geurhinder. Regionale doorver-
taling van de doelstelling zal een uitgebreide differentiatie 
van gebieden noodzakelijk maken. Een zo uitgebreide differen-
tiatie leent zich niet goed voor het formuleren van wettelijke 
milieukwaliteitseisen. 
Bij de normstelling in de vergunning leidt toepassing van het 
ALARA-beginsel tot het vastleggen van een zo laag als redelij-
kerwijs mogelijke geurconcentratie. Daarbij gelden in ieder 
geval: 
- de noodzaak tot het wegnemen of voorkomen van ernstige hin-
der; 
- de bovengrens voor de geurconcentratie van 10 ge/m 3 als 98-
percentiel; 
Het wettelijk vastleggen van de in het kader van de vergun-
ningverlening te stellen normen is niet goed mogelijk of wordt 
niet nodig geacht. Het wettelijk regelen van het wegnemen van 
ernstige hinder zal tot uitvoeringsproblemen leiden, vanwege 
de complexe toerekening naar de verschillende bronnen. Voor de 
bovengrens voor de geurconcentratie geldt dat het wettelijk 
regelen goed mogelijk is, maar hiervan wordt weinig meerwaarde 
verwacht vanwege de algemene acceptatie van deze waarde. Het 
ALARA principe is al in de Wet milieubeheer (art. 8.11) vast-
gelegd. In de NeR wordt aangegeven op welke wijze gemeenten en 
provincies hier invulling aan zullen geven. Gelet op de af-
spraken met gemeenten en provincies omtrent het toepassen van 
de NeR mag worden verwacht dat zij deze normstelling zullen 
toepassen bij de vergunningverlening. Nadelige consequenties 
van het niet wettelijk vastleggen van de normstelling worden 
niet verwacht. De te treffen maatregelen zullen immers in een 
of andere vorm van regelgeving worden geïmplementeerd. Hierbij 
zullen met name de vergunningen, algemene plaatselijke veror-
deningen (APV's) en bestemmingsplannen een rol spelen. Waarbij 
de APV als instrument wordt gebruikt indien dit niet met ande-
re instrumenten kan worden geregeld. De Wet milieubeheer geeft 
de voorkeur aan doelvoorschriften in vergunningen. In het ge-
val van geurhinder verdient het echter de aanbeveling om naast 
doelvoorschriften met middelvoorschriften te werken. Deze mid-
delvoorschriften ZJ.Jn in de regel directer, eenvoudiger en 
goedkoper te controleren en te handhaven. 

4. Handhaving 

In de nota wordt uitgegaan van het treffen van maatregelen 
waardoor de geurhinder wordt verminderd. Deze maatregelen wor-
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den vastgelegd in vergunningen, APV's en bestemmingsplannen. 
Indien het wenselijk is kan de emissie van een bron of de bij-
drage van een bron aan de geurconcentratie op leefniveau, wor-
den vastgelegd in de vorm van een voorschrift. 
Controle en handhaving van het stankbeleid komt dan in feite 
neer op het controleren van de getroffen maatregelen en hand-
haven indien er onvoldoende maatregelen getroffen zijn. In die 
gevallen dat de emissie is vastgelegd vindt controle plaats 
door middel van een emissiemeting. Er is dan sprake van een 
overschrijding van de norm indien de gemeten waarde, gecorri-
geerd met de onnauwkeurigheid van de meting (het tweezijdig 
90% betrouwbaarheidsinterval), groter is dan de gestelde norm. 
De meetonnauwkeurigheid zal worden vastgelegd in de Nederland-
se Voornorm Olfactometrie (NVN 2820). 
In die gevallen dat er in de afgasstroom niet alleen gasvormi-
ge componenten aanwezig zijn, maar ook stofdeeltjes waaraan 
geur zich hecht, zal bij het toepassen van de gebruikelijke 
monstername techniek, de statische monstername, een onder-
schatting van de werkelijke emissie kunnen optreden. In die 
gevallen is het noodzakelijk dat in overleg met deskundigen de 
emissiemeting met behulp van de meest geschikte monstername-
methode plaatsvindt. 

Vergunningverlening 
In principe vindt handhaving plaats op basis van de middel-
voorschriften zoals die in de vergunning zijn vastgelegd. Het 
is dus van essentieel belang dat voorafgaand aan het vaststel-
len van de te nemen maatregelen goed nagegaan wordt of de 
maatregelen het gewenste resultaat zullen hebben. 
Periodiek dient te worden gecontroleerd of de middelen functi-
oneren volgens beschreven voorschriften. Tijdig dienen filters 
te worden vervangen/schoongemaakt, processen dienen te verlo-
pen bij een vastgestelde temperatuur, etc .. 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
Handhaving van de APV dient door de politie te gebeuren. Con-
trole kan incidenteel en periodiek gebeuren. Tevens kan worden 
gecontroleerd op basis van klachten 'uit het veld'. Indien de 
APV wordt overtreden kan proces verbaal worden opgemaakt. 

Hoofdstuk IV 

1. Algemeen 

Het brongerichte spoor 

De in de vorige hoofdstukken beschreven doelstelling voor het 
jaar 2000 dient te worden bereikt door het voor dat jaar tref-
fen van geuremissiebeperkende maatregelen door de diverse 
bronnen. Verschillende bronnen van geurhinder kunnen worden 
onderscheiden, dit zijn: industrie en bedrijven, landbouw, 
verkeer en huishoudens. Naast deze bronnen van geurhinder, 
zijn er bronnen die niet direct te plaatsen zijn onder één van 
de genoemde categorieën. 

De bronnen van stank (industrie en bedrijven, landbouw, ver-
keer en huishoudens) corresponderen met een doelgroep. Per 
doelgroep worden taakstellingen geformuleerd. In dit hoofdstuk 
wordt voor de bronnen van stank aangegeven op welke wijze tot 
een goede keuze van maatregelen wordt gekomen. Tevens wordt 
aangegeven op welke wijze deze taakstellingen worden geïmple-
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menteerd. 

2. Industrie en bedrijven 

2.1 Bestaande industrie en bedrijven 
Volgens het CBS wordt circa 45 % van de hinder door stank ver-
oorzaakt door industrie en bedrijven (waaronder nutsbedrij -
ven) . Voor de industrie en bedrijven zal onder andere het 
hiervoor beschreven ALARA principe als uitgangspunt gehanteerd 
worden. Daarbij zal getoetst moeten worden aan de doelstelling 
van het wegnemen van ernstige hinder en aan de bovengrens voor 
de geurconcentratie. 
In veel vergunningen is een geurconcentratienorm opgenomen als 
doelvoorschrift, of heeft in dat kader richtinggevend gewerkt 
voor de te treffen maatregelen. In een evaluatie van de toe-
passing van de geurconcentratienorm, het project EPOS, is in-
gegaan op de effectiviteit en de haalbaarheid van een geurcon-
centratienorm. 
Uit het project is de aanbeveling gekomen om de doelgroep in-
dustrie en bedrijven op te splitsen in drie categorieën. De 
categorie-indeling is gemaakt op basis van vergelijkbaarheid 
van de geuremissie en de complexiteit van het vaststellen 
daarvan. Deze aanbeveling uit EPOS wordt in het beleid opge-
volgd. Hiermee wordt enerzijds een aantal bezwaren vanuit de 
industrie en andere overheden tegen de toepassing van een 
geurconcentratienorm weggenomen, anderzijds sluit deze aanpak 
aan bij het doelgroepenbeleid zoals dat wordt gevoerd binnen 
het milieubeleid. Op deze wijze kan op een zo efficiënt moge-
lijke wijze de doelstelling worden gehaald. Ook in de Neder-
landse Emissie Richtlijnen is deze onderverdeling in drie ca-
tegorieën van bedrijven gemaakt. De aanpak van de stank ten 
gevolge van de bestaande bedrijven uit de drie categorieën 
verschilt. Voor de drie categorieën is de werkwijze als volgt. 

Categorie 1: ondernemingen of bedrijven in een homogene be-
drijfstak met vergelijkbare geuremissie. 
Voor deze bedrijfstakken kunnen standaardmaatregelen worden 
ontwikkeld die in het kader van de vergunningverlening worden 
geïmplementeerd. Deze standaardmaatregelen zullen zodanig 
zijn, dat deze de stand van de techniek voor deze bedrijfstak 
weergeven. Voordelen van de standaardmaatregelen zijn: duide-
lijkheid; gelijke aanpak; efficiëntie (geen dure emissiemetin-
gen per bedrijf nodig). 
Het betreft circa 20 bedrijfstakken, die in de nota (bij lage 
4.1) en in de Nederlandse Emissierichtlijnen Lucht (NeR) zijn 
aangegeven. Inmiddels zijn de onderzoeken bij de mengvoederin-
dustrie en de rioolwaterzuiveringsinstallaties al afgerond. 
Medio 1994 zullen nog eens 13 bedrijfstakken het onderzoek 
hebben afgerond, verwacht wordt dat alle onderzoeken eind 1994 
gereed zullen ZJ.Jn. Het vaststellen van de standaard-
maatregelen gebeurt door VNG, IPO en VROM in de vorm van opna-
me van de maatregelen in de NeR, en door opname in intentie-
verklaringen, die in het kader van het doelgroepenbeleid worden 
afgesloten. De maatregelen zullen vervolgens in de vorm van 
middelvoorschriften in de vergunningen van de afzonderlijke 
bedrijven worden opgenomen. 

Categorie 2: grotere ondernemingen of bedrijven waarvan er 
slechts enkele in Nederland zijn, of waarvan de geuremissieka-
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rakteristieken binnen een bedrijfstak sterk verschillend zijn. 
Voor deze bedrijven geldt, dat onderzoeken per bedrijfstak 
niet mogelijk zijn. Het vinden van de benodigde maatregelen en 
de implementatie daarvan in de vergunning zal maatwerk zijn. 
Uitgangspunt bij de onderzoeken naar de benodigde maatregelen 
is het ALARA principe. Dit impliceert dat het bedrijf gegevens 
moet overleggen omtrent de emissiesituatie van het bedrijf, de 
mogelijke emissiebestrijdingstechnieken, de kosten van deze 
technieken en de gevolgen van deze maatregelen in de vorm van 
geurcontouren. Bedrijven uit deze categorie moeten een plan 
van aanpak van de geuremissiebestrijding maken en aan het be-
voegd gezag overleggen. In bijlage 4.2 is aangegeven waaruit 
dit plan van aanpak ten minste moet bestaan. Indien een be-
drijf als uitwerking van een intentieverklaring, die in het 
kader van het doelgroepenbeleid voor de industrie is of wordt 
overeengekomen, een bedrij fsmilieuplan opstelt, zal dit plan 
van aanpak met betrekking tot stank een onderdeel vormen van 
het betreffende bedrijfsmilieuplan. 

Categorie 3: zeer grote, complexe en unieke bedrijven of in-
dustriecomplexen. 
Hiervoor geldt, dat door het grote aantal aanwezige bronnen, 
het bepalen van de geuremissie tot een aanzienlijke onder-
zoeksinspanning leidt. 
In deze categorie zullen de maatregelen ter beperking van de 
geurhinder moeten worden ontwikkeld door gebruik te maken van 
de diverse bestaande en te ontwikkelen inventarisatie en kwan-
tificeringstechnieken. Hierbij is het noodzakelijk, dat wordt 
gestart met een enquête om de omvang van de hinder te bepalen. 
Als randvoorwaarde geldt voor deze categorie, dat de omvang 
van de resterende hinder in de leefomgeving niet meer mag zijn 
dan door de provincie in een regionale doelstelling is vastge-
legd ( zie ook VI. 3) . Bedrijven uit deze categorie moeten een 
plan van aanpak van de geuremissiebestrijding maken en aan het 
bevoegd gezag overleggen. Indien een bedrijf als uitwerking 
van een intentieverklaring, die in het kader van het doelgroe-
penbeleid voor de industrie is of wordt overeengekomen, een 
bedrijfsmilieuplan opstelt, zal dit plan van aanpak met be-
trekking tot stank een onderdeel vormen van het betreffende 
bedrijfsmilieuplan. 
De mogelijk te hanteren inventarisatie en kwantificeringsme-
thoden, alsmede de eisen die aan het plan van aanpak moeten 
worden gesteld, zijn in bijlage 4.3 weergegeven. Met nadruk 
wordt er op gewezen, dat deze aanpak niet beperkt blijft tot 
de afzonderlijke bedrijven, maar ook toepasbaar is voor indus-
triecomplexen met veel geuremitterende bronnen. 

2.2 Nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. 
Bij nieuwe bedrijven bestaat vanzelfsprekend geen informatie 
over de geurhinder die zal ontstaan. Deze hinder kan immers 
pas worden nagegaan op het moment dat het bedrijf in werking 
is. Van nieuwe bedrijven mag worden verwacht dat door een mo-
dern ontwerp en een moderne procesvoering de emissies naar de 
lucht van onder andere geurende stoffen gering zullen zijn. 
Toch zal niet in ieder geval de emissie van geurende stoffen 
geheel kunnen worden voorkomen. Vanuit het principe dat de 
hinder moet worden voorkomen ligt het voor de hand, dat bij de 
plannen voor nieuwe bedrijven tevens een inschatting wordt ge-
maakt van de mogelijke geuremissie van het bedrijf. De geure-
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missie moet dan bij voorkeur worden getoetst aan de in het 
algemeen haalbaar geachte waarde van: 
1 geureenheid per m3 als 99, 5-percentielwaarde als maximale 
uurgemiddelde blootstellingsconcentratie in de leef- en woon-
omgeving veroorzaakt door emissies uit antropogene bronnen. 
Bij die waarde treedt immers geen geurhinder meer op. 
Bij de toetsing voor nieuwe bedrijven uit de genoemde catego-
rie 1 zal voor de inschatting van de geuremissie gebruik ge-
maakt moeten worden van de gegevens uit het bedrijfstak onder-
zoek. 

2.3 Relatie met het project KWS 2000 
In het project KWS 2000 worden maatregelen ontwikkeld die een 
vermindering van de emissies van vluchtige organische stoffen 
tot gevolg hebben. Deze maatregelen zijn opgenomen in het Re-
ductieplan KWS 2000, dat momenteel in de fase van implementa-
tie is. 
In de systematiek van KWS 2000 is het aspect geurhinder buiten 
beschouwing gelaten. Het toepassen van de KWS 2000-maatregelen 
zal meestal ook een oplossing kunnen bieden voor de geurhinder 
problemen. Niettemin is het denkbaar dat in bepaalde gevallen 
nog een overschrijding resteert van de bovengrens voor de 
geurconcentratie. Daarover is binnen de KWS 2000 strategie 
afgesproken dat, in voorkomende gevallen, verdergaande maatre-
gelen kunnen worden geëist. (KWS 2000, 1989) 

3. Landbouw 

3.1 Inleiding 
Van de totale geurhinder wordt circa 15% veroorzaakt door 
bronnen uit de landbouw. De hinder ten gevolge van geur uit de 
landbouw is voornamelijk een gevolg van de veehouderij. Hier-
bij spelen emissies uit stallen, mestopslag en het aanwenden 
van mest op landerijen een rol. Uit recente onderzoeken 
blijkt, dat de hinder voor het grootste deel (circa 90%) wordt 
veroorzaakt door het aanwenden van dierlijke mest. 
In de aanpak voor de doelgroep landbouw zal zoveel mogelijk 
worden aangesloten bij het beleid in het kader van het Plan 
van aanpak beperking ammoniak-emissie van de landbouw. In een 
aantal gevallen zal een nadere invulling op de maatregelen 
voortvloeiend uit dat plan van aanpak worden gegeven. In ieder 
geval wordt de aanpak getoetst aan de bovengrens voor de geur-
concentratie. 

3.2 Stallen 
In het beleid tot nu toe werd alleen rekening gehouden met de 
emissies uit stallen. Bij vergunningverlening voor veehoude-
rijen wordt gebruik gemaakt van de afstandsrichtlijn uit de 
brochure Veehouderij en Hinderwet aangevuld met de toets op 
cumulatie in geval van meerdere veehouderijen in de omgeving. 
Hierbij wordt het aantal te houden dieren gerelateerd aan de 
aan te houden afstand tot woningen en wordt rekening gehouden 
met de geur die afkomstig is van andere veehouderijen. 
Het recent afgeronde onderzoek naar de relaties tussen geure-
missies uit stallen en de geurhinder toont aan, dat de uit-
gangspunten van deze afstandsrichtlijn juist zijn. Aanpassing 
van de richtlijn wordt derhalve niet overwogen. (Stankonder-
zoek Intensieve Veehouderij, 1991) 
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Emissie-arme stalsystemen die in het kader van de ammoniak-
emissiebeperking worden ontwikkeld, zullen wellicht tevens een 
vermindering van de geuremissies tot gevolg hebben. In hoever-
re dit aanleiding zal vormen tot een herziening van de omre-
kenfactoren in genoemde afstandsrichtlijn wordt onderzocht. 
Indien noodzakelijk zullen de bevindingen van het onderzoek 
worden opgenomen in de te hanteren emissiefactoren per dier. 
Dit betekent dat voor emissie-arme stalsystemen nieuwe facto-
ren voor de mestvarkeneenheid worden vastgesteld. Dit kan als 
consequentie hebben dat bestaande bedrijven het aantal dieren 
zouden kunnen uitbreiden door het vervangen van de bestaande 
stallen door nieuwe emissie-arme stallen. 

3.3 Mestopslag 
In het kader van het beleid om de ammoniak-emissies ten gevol 
ge van de landbouw terug te dringen, is een tijdpad uitgezet, 
dat gefaseerd moet leiden tot het afdekken van de mestbassins. 

De Amvb Mestbassins Hinderwet, op basis van artikel 2a van de 
Hinderwet, (Stb. 618, 1989) (inmiddels op basis van de Wet 
milieubeheer) is op 1 februari 1991 in werking getreden. Voor 
mestbassins die gebouwd zijn na 1 juni 1987 geldt, dat deze 
vanaf 1 januari 1992 moeten zijn afgedekt. Voor mestbassins 
die voor 1 juni 1987 zijn gebouwd, geldt dat deze moeten zijn 
afgedekt vanaf 1 januari 1995, met uitzondering van oude mest 
bassins voor de opslag van rundveemest. Hiervoor geldt de af-
dekverplichting vanaf 1 januari 2000. Tevens zijn in deze Amvb 
afstanden tot woningen opgenomen die moeten worden aangehouden 
bij het plaatsen van mestbassins. 
Per 1 januari 2000 zullen dus alle mestbassins in Nederland 
moeten zijn afgedekt. Dit betekent in concreto, dat de emis-
sies uit de bassins tot een minimum zullen zijn beperkt. Van 
een relevante bijdrage aan de geurhinder zal dan naar alle 
waarschijnlijkheid geen sprake meer zijn. 

3.4 Aanwenden van dierlijke mest 
Bij het aanwenden van dierlijke mest treedt hinder ten gevolge 
van de emissie van geur op gedurende twee tot drie dagen na 
het moment van aanwending. De geurstoffen verdampen gedurende 
twee tot drie dagen uit de mest en verspreiden zich in de om-
geving. Doordat er meestal grote oppervlakten tegelijk worden 
bemest, is de geuremissie groot en het invloedsgebied aanzien-
lijk . De geur kan tot op enige kilometers afstand nog hinder 
veroorzaken. Oplossingen voor dit probleem moeten in eerste 
instantie worden gezocht in de vorm van emissiebeperkende 
maatregelen, die er voor zorgen dat er geen ammoniak en geu-
rende stoffen uit mest kunnen verdampen, en tevens een kortere 
emissieduur tot gevolg hebben. 
Inmiddels zijn in het kader van het plan van aanpak beperking 
ammoniak-emissie in de landbouw emissie arme technieken ont-
wikkeld. Het betreft hier mestinjectie, zode-bemesters en on-
derwerktechnieken die als techniek een emissiereductie van 70 
tot 90% kunnen realiseren. Deze emissiereductie is, voorzover 
bekend, zowel voor NH3 als voor geur mogelijk. De technieken 
zullen voor 1 januari 1995 volledig zijn ingevoerd. Voor het 
beperken van de geuremissie geldt hetzelfde tijdpad. 
Naast de genoemde technieken voor de ammoniak-emissiebeperking 
worden proeven gedaan met het toevoegen van zuur aan de mest. 
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Met het toedienen van zuur aan de mest wordt getracht de ammo-
niak-emissie tegen te gaan. De emissie van geur wordt hier 
evenwel niet altijd mee verminderd tot vergelijkbare niveaus 
als bij de eerder genoemde technieken. Op basis van onderzoek 
naar de praktische mogelijkheden van deze techniek zal de 
haalbare kwantitatieve geuremissie reductie norm worden opge-
steld. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat de geuremissie van-
uit de aangezuurde mest tenminste een zelfde emissiereductie 
geeft als de anders toe te passen technieken. 

Vanaf 1 januari 1995 is het verplicht mest aan te wenden met 
behulp van technieken die erop gericht zijn de ammoniak-emis-
sie te reduceren. Onderzoek is gestart naar de effectiviteit 
van deze emissie-arme technieken voor wat betreft geuremis-
sies. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek zal 
overleg plaatsvinden met de doelgroep en de VNG over de even-
tueel noodzakelijke maatregelen in APV's. In een aantal situa-
ties, met name daar waar emissie-arme technieken nog niet ver-
plicht zijn gesteld, zal geurhinder veroorzaakt door de land-
bouw optreden. Gemeenten kunnen in hun APV regelingen opnemen 
om deze geurhinder te verminderen. Zo kan in een APV worden 
verboden mest op bepaalde tijdstippen (zoals in het weekeinde) 
aan te brengen, of verplicht worden om binnen een bepaalde 
afstand tot de woonbebouwing de mest aan te wenden met behulp 
van praktijkrijpe emissie-arme technieken. 

4. Verkeer 

De bijdrage van het verkeer aan de totale geurhinder in Neder-
land is aanzienlijk. Van de gehinderden geeft 35% aan dat het 
verkeer de bron van de hinder is. Deze hinder wordt overigens 
voor het grootste deel in de grote steden ondervonden. Onder-
zoek in de stedelijke omgeving naar de oorzaken van het optre-
den van geurhinder geeft aan, dat de hinder voornamelijk op 
straat wordt ondervonden (Stankhinder door verkeer, 1991). 
Blootstellingsgegevens in de vorm van geurconcentraties ont-
breken echter nog. Hiernaar is onderzoek gestart. Naar ver-
wachting zal dit onderzoek in 1994 gereed zijn. Dit betekent, 
dat op dit moment nog geen toetsing aan de geurconcentratie-
norm kan plaatsvinden. 
Naast het wegverkeer vormen ook railverkeer (dieselloc's), 
luchtvaart en scheepvaart bronnen van stank. 

In het algemeen kan over de emissies van luchtverontreinigende 
stoffen door het verkeer het volgende worden vermeld. Bij de 
toelating van motorvoertuigen, vaartuigen en vliegtuigen, wor-
den geen specifieke eisen gesteld aan de geuremissie. Wel gel-
den voor motorvoertuigen eisen voor de emissie van de gezamen-
lijke koolwaterstoffen. Hiervoor wordt verwezen naar de EG-
richtlijnen 88/77/EEG en 91/441/EEG. 
Door de introductie van de "geregelde katalysator" wordt de 
emissie van deze koolwaterstoffen met 80 tot 90% verminderd. 
Voor auto's, vrachtauto's en bussen met een dieselmotor geldt 
dat de uitworp van roet en PAK's met name verantwoordelijk is 
voor de geurhinder. De uitworp van geur kan door toepassing 
van oxidatie-katalysatoren met zo'n 50% worden verminderd 
(volgens metingen bij Volkswagen). Aangezien deze katalysato-
ren het risico met zich meebrengen van een verhoogde sulfaat-
emissie, is grootschalige toepassing ervan afhankelijk van de 
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beschikbaarheid van dieselolie met een verlaagd zwavelgehalte 
(<0, 05%-) . Die beschikbaarheid dient volgens het voorstel van 
de Europese Commissie, dat op 19 juni 1991 aan de Raad is aan-
geboden, binnen 4 tot 5 jaar te zijn gerealiseerd. 
Tenslotte mag een positieve bijdrage aan het terugdringen van 
de geuremissie, en daarmee de geurhinder, worden verwacht van 
het hanteren van een eis in de algemene periodieke keuring 
(APK) aan het gehalte koolwaterstoffen van de uitlaatgassen 

van benzinemotoren en aan de roet-uitstoot van dieselmotoren. 
Ook voor de motoren van vliegtuigen gelden emissie-eisen voor 
onder andere de gezamenlijke koolwaterstoffen (CxHyl en voor 
rook. Deze zijn vastgesteld door de International Civil Avia-
tion Organisation (ICAO Annex 16 Volume II). 

Aan de immissiezijde, daar waar de blootstelling plaatsvindt, 
zijn ook maatregelen denkbaar. Hierbij moet met name worden 
gedacht aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in de 
stedelijke gebieden, het gescheiden houden van de gemotori-
seerde en niet gemotoriseerde verkeersstromen en het bevorde-
ren van het gebruik van niet of minder emitterende vervoermid-
delen, zoals de fiets. 
Momenteel wordt nagegaan of het zinvol is stank onderdeel te 
laten uitmaken van de verkeersmilieukaart. Indien stank hier-
van onderdeel uit gaat maken kan met behulp van de verkeersmi-
lieukaart een schatting worden gemaakt van de hinder die door 
het wegverkeer wordt veroorzaakt. 

5. Huishoudens 

Naast de genoemde bronnen Zl.Jn ook huishoudens bronnen die tot 
geurhinder kunnen leiden. Hierbij valt te denken aan houtka-. 
chels, kooklucht, barbecue, compostvaten, groente-, fruit- en 
tuinafval (gft-afval), riolering en vocht in huis. 
Momenteel is onvoldoende bekend in welke mate welke huishoude-
lijke bronnen een bijdrage leveren aan het vóórkomen van geur-
hinder. In eerste instantie zal worden geïnventariseerd welke 
huishoudelijke bronnen van geurhinder van belang zijn. 
Vooralsnog lijkt het dat met bewust gedrag veel hinder kan 
worden voorkomen. Het geven van voorlichting over huishoude-
lijke activiteiten die geurhinder veroorzaken, waarbij alter-
natieve handelingen worden voorgesteld, lijkt een beleidsin-
strument dat hiervoor goed toepasbaar is. Te denken valt aan 
voorlichting over gebruik van houtkachels en open haarden en 
voorlichting over het gescheiden inzamelen van de gft-fractie 
van het huishoudelijk afval. 
Ten aanzien van houtkachels en open haarden worden specifieke 
maatregelen voorbereid. Daartoe behoort een typekeur voor 
houtkachels en open haarden, dat naar verwachting in 1994 in 
werking zal treden. Tevens worden de mogelijkheden nagegaan 
van aan de brandstof en aan het gebruik van de kachels te 
stellen eisen en naar de mogelijkheden om in geval van hinder 
op te kunnen treden. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal medio 1994 een 
brief aan de gemeenten zenden over de aanpak van overlast van 
open haarden en houtkachels. In de brief zal onder meer worden 
ingegaan op de aard van de problematiek, de voorlichting over 
verstandig stoken, de privaat-, straf- en publiekrechtelijke 
mogelijkheden om de gebruiker van een open haard of houtkachel 
die overlast veroorzaakt aan te spreken en de mogelijkheden en 
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wenselijkheid van aanvullende gemeentelijke regelgeving (bij-
voorbeeld middels APV) . Daarnaast biedt de huidige regelge-
ving, waaronder de bouwverordening, zo blijkt uit recente ju-
risprudentie, meer mogelijkheden om op te treden tegen een 
overlastgevende gebruiker van een houtkachel of open haard dan 
tot nog toe algemeen werd aangenomen. 

6. Overige bronnen 

Onder overige bronnen worden alle bronnen verstaan die niet 
direct onder de hieraan voorafgaande doelgroepen (bronnen) 
vallen. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 
1 calamiteiten, zoals het overwaaien van een 'stankwolk' uit 
het buitenland; 
2 het produceren van stank door het verbranden van materialen 
zonder gebruik te maken van toestellen, zoals het verbranden 
van afval (o.a. agrarisch afval en autobanden); 
3 stank veroorzaakt bij de uitvoering van bodemsanering; 
4 natuurlijke bronnen van stank, zoals bijvoorbeeld stilstaand 
water. 
Voor deze categorie bronnen is het niet mogelijk om op basis 
van de geurconcentraties maatregelen te treffen. De emissies 
treden in feite onverwacht op en zijn vaak het gevolg van in-
cidenten of onjuist handelen. Voor de genoemde bronnen zijn 
wel procedurele afspraken te maken. 
1 Voor calamiteiten gelden waarschuwingsovereenkomsten zowel 
tussen Nederland, België en Duitsland, als tussen de grenspro-
vincies van deze landen. 
2 Stank veroorzaakt door activiteiten zoals het verbranden van 
materialen kan aan banden worden gelegd met behulp van de al-
gemene plaatselijke verordening of de provinciale verordening. 
De Model-algemene plaatselijke verordening van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten bevat een artikel waarin het stoken 
van vuur in de openlucht wordt verboden behoudens ontheffing. 
De ontheffing kan onder meer worden geweigerd ter voorkoming 
van nadelige beïnvloeding van het milieu door stank. 
3 Bij bodemsanering kan door middel van grondonderzoek een in-
schatting worden gemaakt van de mogelijke geuremissies tijdens 
het afgraven. Door de grond gedeeltelijk af te dekken of door 
gefaseerd af te graven kunnen de geuremissies aanzienlijk wor-
den beperkt. Bij de projectplanning voor de bodemsanering moet 
hiermee rekening worden gehouden. 
4 Aan natuurlijke bronnen van stank is meestal weinig te doen. 
Indien de stank wordt veroorzaakt door stilstaand water, zal 
deze stank vaak het gevolg zijn van verontreinigingen in het 
water, die vervolgens leiden tot rottingsverschijnselen. Een 
betere waterkwaliteit heeft reeds veel van deze bronnen weg-
genomen. Ook een betere doorstroming van wateren leidt tot een 
afname van rottingsverschijnselen in het water. 
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Ruimtelijke ordening 

In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan op de brongerichte 
aanpak van stank. Door het treffen van bronmaatregelen volgens 
het ALARA principe wordt in eerste instantie een afname van de 
geurhinder bereikt. De te treffen maatregelen worden daarbij 
afgestemd op de situatie van dat moment met inachtneming van 
de toekomstige ontwikkelingen. 
Indien in de omgeving van bronnen veranderingen zullen optre-
den die niet voorzien waren, zoals nieuwe woningbouwplannen of 
bedrijfsuitbreidingen, moet bij de ontwikkeling van deze plan-
nen rekening worden gehouden met stank. Hierbij wordt de vol-
gende afwegingsmethodiek geadviseerd. 

De emissies vanuit een bron(gebied) worden vastgesteld met be-
hulp van de geurmetingen (olfactometrie) of op basis van 
geuremissiefactoren die voor een aantal bronnen zijn vastge 
steld. Deze emissies vormen het uitgangspunt voor de bereke-
ning van de ligging van de geurcontouren. Van belang zijn de 
geurcontouren van 1 geureenheid per m3 als 99,5 percentiel en 
de 10 geureenheden per m3 als 98 percentiel die na het treffen 
van bronmaatregelen resteren. De afstanden waarop deze contou-
ren liggen kunnen ook worden afgeleid uit de afstands-
richtlijnen die voor specifieke doelgroepen of bronnen be-
staan, bijvoorbeeld voor de intensieve veehouderij. 
Vervolgens wordt nagegaan welke extra bronmaatregelen, dus 
verdergaand dan ALARA, getroffen kunnen worden en wat hier de 
consequenties van zijn voor de geurcontouren van het bronge-
bied. 
Vervolgens moet een afweging plaatsvinden tussen het treffen 
van deze extra bronmaatregelen en de ontwikkeling van de be-
treffende bouwplannen. Hiervoor zijn de volgende boven- en 
ondergrenzen gedefinieerd. 
In de voorgaande hoofdstukken is reeds aangegeven dat, wanneer 
de geurconcentratie lager is dan 1 geureenheid per m3 als 99,5 
percentiel, geen hinder wordt verwacht. Concreet betekent dit 
dat uitbreiding van de leef- en woonomgeving altijd kan 
plaatsvinden indien de geurconcentratie lager is dan deze 
waarde. Indien wordt geconstateerd dat de geurconcentratie 
hoger is dan 10 geureenheden per m3 als 98- percentiel is 
sprake van een saneringssituatie. Er zullen maatregelen aan de 
bron moeten worden gerealiseerd, tevens kan woningbouw in die 
situatie niet worden toegestaan. In het gebied tussen de geur-
contouren van 1 geureenheid per m3 als 99,5 percentiel en de 
10 geureenheden per m3 als 98 percentiel (het zogenaamde grij-
ze gebied) moet, uitgaande van toepassing van het ALARA-prin-
cipe, terughoudendheid worden betracht bij het bouwen van wo-
ningen. Indien in de vergunning van een bedrijf een geurcon-
tour is opgenomen is binnen deze geurcontour geen woningbouw 
toelaatbaar. Het spreekt voor zich dat ook eventuele uitbrei-
ding van bronnen met de nodige zorgvuldigheid wordt bezien. In 
deze nota zijn geen expliciete beperkingen ten aanzien van wo-
ningbouw in het grijze gebied opgenomen. Invulling van deze 
beperkingen zal plaats moeten vinden door de betrokken over-
heidsorganen. 

De consequenties van de geurnormering op de ruimtelijke orde 
ning zijn, voorzover mogelijk voor de VINEX-lokaties in de 
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Randstad, nagegaan. Aan de hand van kaarten, met daarop de te 
onderzoeken woningbouwlocaties in de Randstad in het licht van 
de VINEX, zijn de grote stationaire stankbronnen in beeld ge-
bracht. In slechts drie gevallen bleek een grote bron in de 
buurt van een VINEX locatie te liggen. Een van deze bronnen 
(CSM Halfweg) is inmiddels gesloten. Bij de andere twee loca-
ties (Amstel veen Bovenkerkpolder 36 fase en Zaanstad noord) 
heeft onderzoek op locaal niveau duidelijkheid verschaft over 
de te nemen (extra) bronmaatregelen. Ook deze mogelijke 
knelpunten zijn inmiddels na het treffen van bronmaatregelen 
weggenomen. 

Hoofdstuk VI 

1. Algemeen 

Uitvoering door de overheden 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de taken die de verschil-
lende overheden hebben in de uitvoering van het geurhinderbe-
leid. Stank is een onderdeel van het thema verstoring en vormt 
een aspect van de luchtverontreiniging. Vanzelfsprekend vormt 
het geurhinderbeleid onderdeel van het gehele milieubeleid en 
in het bijzonder van het verstoringsbeleid. Integratie van de 
uitvoering van het verstoringsbeleid door de overheden wordt 
momenteel ontwikkeld in het kader van de beleidsontwikkeling 
van het thema Verstoring. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op 
de invulling van het verstoringsbeleid voor wat betreft stank. 

In de voorgaande hoofdstukken wordt beschreven wat het doel is 
van het geurhinderbeleid (hoofdstuk 2 en 3), op welke wijze de 
doelgroepen bijdrage leveren aan de vermindering van de geure-
missiereductie (hoofdstuk 4) en op welke manier ruimtelijke 
ordening kan bijdragen aan de vermindering van geurhinder 
(hoofdstuk 5). Voor gemeenten, provincies en rijk wordt in de 

volgende paragrafen beschreven op welke wij ze zij invulling 
kunnen geven aan het geurhinderbeleid en welke consequenties 
de hieraan voorafgaande hoofdstukken hebben. 

2. Gemeenten 

Gemeenten zijn bij uitstek de overheden waarbinnen de aanpak 
van stank kan plaatsvinden. De signalen vanuit de bevolking 
over geurhinder, in de vorm van klachten, komen meestal direct 
bij de milieudienst van de gemeente binnen. Ook in relatie tot 
de verschillende bronnen staan gemeenten dicht bij de proble-
men. Daarnaast hebben gemeenten de beschikking over verschil-
lende instrumenten die (tevens) kunnen worden ingezet om geur-
hinder te beperken. Het beleid ten aanzien van het voorkomen 
en bestrijden van stank in een gemeente is een onderdeel van 
het gemeentelijk milieubeleid. 

Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP-1) heeft een intensive-
ring van het gemeentelijk milieubeleid tot gevolg. In het Ka-
derplan van aanpak NMP voor gemeenten wordt weergegeven wat de 
consequenties zijn van het NMP-1 voor het gemeentelijk milieu-
beleid. In het kaderplan wordt (ondermeer) gesteld dat het één 
van de gemeentelijke taken is stank te voorkomen en terug te 
dringen (Kaderplan van aanpak, p. 91). Het Kaderplan is be-
doeld als leidraad voor gemeentelijk milieubeleid. Het plan 
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biedt verschillende handvatten om milieubeleid te ontwikkelen 
en uit te voeren. In deze paragraaf wordt weergegeven op welke 
wijze gemeenten invulling kunnen geven aan deze taken. 

De meest voorkomende manier van het voeren van gemeentelijk 
geurhinderbeleid is het reageren op gegevens uit de klachten-
registratie. De milieuklachtentelefoon heeft een functie in 
het opsporen van bronnen van stank en het lokaliseren van de 
hinder. In veel gevallen zullen gegevens uit de klachtenregis-
tratie aanleiding zijn om maatregelen te nemen om geurhinder 
te verminderen. In deze gevallen kan door het nemen van maat-
regelen de hinder verminderen. Overigens dient hierbij te wor-
den vermeld dat de klachtenregistratie alleen een signaal-
functie heeft: waar klachten worden gemeld zal hinder zijn, 
maar het ontbreken van klachten geeft geen zekerheid over het 
niet voorkomen van hinder. 

Van een aantal uitvoerende taken wordt van gemeenten verwacht 
dat zij deze in elk geval zullen uitvoeren. Dit zijn gemeente-
lijke taken op basis van een (aanstaande) wettelijke regeling 
en/of afspraken die zijn gemaakt m.b.t. het Kaderplan van aan-
pak. Het kaderplan geeft in het Basispakket weer welke taken 
het betreft. 
Met behulp van een tweetal activiteiten die onderdeel uitmaken 
van het basispakket kan hinder worden verminderd. Dit zijn -
intensivering van vergunningverlening en het opstellen of 
wijzigen van bestemmingsplannen. 
Met behulp van eisen die worden gesteld in de vergunning van 
een potentieel stankveroorzakende inrichting kan geurhinder 
worden voorkomen of beperkt. Zie voor het terugdringen van 
geurhinder in het kader van vergunningprocedures hoofdstuk 
IV. 2. Door het opnemen van stankzones in bestemmingsplannen 
kan worden voorkomen dat in de toekomst geurhinder zal ont-
staan. Binnen de stankzones kunnen beperkingen gelden ten aan-
zien van de bestemming van stankgevoelige objecten en potenti-
ële bronnen van stank. Uiteraard blijven voor de gebieden an-
dere bestemmingen mogelijk. Een indicatie voor afstanden die 
kunnen worden gehanteerd voor inrichtingen die overlast kunnen 
veroorzaken, wordt gegeven in de VNG-publicatie 'Bedrijven en 
milieuzonering' (Groene Reeks, nr. 80) . Tabel B6. 1 geeft een 
overzicht van bedrijven, ingedeeld naar SBI-code, waarbij een 
indicatie wordt gegeven van de afstand die in acht genomen kan 
worden om geurhinder te voorkomen. 

Het is mogelijk dat door het toepassen van de twee 
bovengenoemde instrumenten de geurhinder niet voldoende kan 
worden verminderd. In dat geval zijn er andere beleidsinstru-
menten die kunnen worden ingezet in gemeentelijk geurhinder-
beleid. 
Dit zijn: 

de algemene plaatselijke verordening (APV), voor het 
stellen van gedragsregels (bijvoorbeeld het uitrijden van 
mest op bepaalde tijdstippen verbieden); 
het verkeerscirculatieplan, door het verleggen van ver-
keersstromen kan geurhinder veroorzaakt door het wegver-
keer worden verminderd; 
het bouwbesluit, voor het stellen van technische eisen 
aan rookkanalen en aan dampafvoer uit keukens; 
het geven van voorlichting aan particulieren, bijvoor-
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beeld over het gebruik van houtkachels en/of het geurvriJ 
bewaren van de GFT (groente-, fruit- en tuin)-fractie van 
het huishoudelijk afval. 

Voorts verdient het aanbeveling geurhinderbeleid op een syste-
matische wijze te ontwikkelen en uit te voeren. Een systemati-
sche aanpak van de lokale geurhinder kan bestaan uit de vol-
gende stappen: 

het formuleren van een kwaliteitsdoelstelling voor de 
gemeentelijke situatie binnen het kader van de doelstel-
ling die landelijk gehanteerd wordt; 
het inventariseren van de mogelijke probleemsituaties, 
bijvoorbeeld met behulp van de checklist uit bijlage 6.1 
en gegevens uit de klachtenregistratie; 
het inzetten van beleidsinstrumenten voor de geselecteer-
de probleemsituaties; 
in de ruimtelijke planning rekening houden met stankzo-
nes; 
evalueren van het beleid, bijvoorbeeld met behulp van de 
gestandaardiseerde enquête. 

3. Provincies 

Provinciale beleidsdoelstellingen ten aanzien van milieupro-
blemen worden weergegeven in het provinciaal milieubeleids-
plan. Het is op zich wenselijk dat in het provinciaal milieu-
beleidsplan een kwaliteitsdoelstelling voor stank voor het 
jaar 2000 wordt opgenomen (zie hoofdstuk 2). Uit de CBS gege-
vens is een provinciale verdeling van het percentage gehinder-
den in Nederland af te leiden. Indien deze gegevens nader wor-
den bestudeerd blijkt dat er provinciale verschillen optreden 
in de omvang van de geurhinder. In de onderstaande tabel is de 
gemiddelde omvang van de hinder per provincie weergegeven. 

Tabel omvang geurhinder per provincie in de periode van 1989 
tot en met en 1992 (bron CBS) 
provincie % gehinderden 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Flevoland 
Nederland 

21,8 
12,6 
16,3 
16,8 
21,3 
17,2 
23,9 
25,8 
18,6 
24,7 
25,3 

7,4 
22,1 

Ook de provincies hebben verschillende mogelijkheden geurhin-
derbeleid te voeren, als onderdeel van het totale milieube-
leid. Het geurhinderbeleid van de provincies bestaat enerzijds 
uit het formuleren van een kwaliteitsdoelstelling, anderzijds 
wordt met behulp van de beleidsinstrumenten die een provincie 
ter beschikking staan een actief geurhinderbeleid gevoerd. Dit 
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ziJn de vergunningverlening en toetsing van gemeentelijke be-
stemmingsplannen. Ook de controle en handhaving van de regel-
geving is een taak van provincies. 

Provincies zijn als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de 
vergunningverlening van bepaalde categorieën van bedrijven. 
Geuremissies van deze veelal grotere inrichtingen kunnen wor-
den beperkt met behulp van eisen die worden gesteld in de ver-
gunning. 
Provincies kunnen met name door middel van een actieve inzet 
de geuremissies terugdringen die worden veroorzaakt door cate-
gorie 3 bedrijven ( zie hoofdstuk 4) . Bij industrieterreinen 
waar zich meerdere grote geuremitterende bedrijven bevinden 
zal de provincie coördinerend optreden. De categorie 3 bedrij-
ven stellen een plan van aanpak op waarin de stappen worden 
weergegeven die naar verwachting bijdrage zullen leveren aan 
de vermindering van geurhinder. 

De provincie draagt zorg voor de toetsing van de gemeentelijke 
bestemmingsplannen .op geurhinderaspecten. Bij deze toetsing 
kan worden nagegaan of de aangegeven afstandsrichtlijnen, zo-
als beschreven in 'Bedrijven en milieuzonering' van de VNG 
(Groene Reeks nr. 80), op verantwoorde wijze zijn gehanteerd 
in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 

Het IPO is in het voorjaar van 1992 gestart met de projectop-
dracht verstoring. Het proj eet heeft als doel de geurhinder-
problematiek in de provincies te inventariseren. De geuremis-
siebronnen die problemen in de woonomgeving kunnen opleveren 
worden in kaart gebracht. Hierbij wordt aangegeven: de omvang 
van de geuremissie, het karakter (discontinu of fluctuerend) 
en welke maatregelen getroffen zijn die emissiereductie tot 
gevolg hebben. 

Tot slot kunnen de provincies nagaan of het zinvol is een co-
de-systeem, zoals dat wordt gebruikt in Rijnmond door de DCMR, 
in te voeren voor verstedelijkte gebieden in de provincie. Met 
behulp van dit code-systeem is het mogelijk een stankfase af 
te kondigen. Afhankelijk van de code (1, 2 of 3) dienen 
bedrijven verschillende handelingen te beperken of te staken. 
In de vergunning is opgenomen welke handelingen niet verricht 
mogen worden bij welke fase. De codes worden in het Rijnmond-
gebied vastgesteld op basis van het aantal (gegronde) klachten 
en weersvoorspellingen. 

4. Rijksoverheid 

De rijksoverheid heeft bij de aanpak van stank met name als 
taak normstellend en voorwaarde scheppend op te treden. De 
normstelling wordt beschreven in hoofdstuk II en III. 
Hiernaast is het een taak van de rijksoverheid gemeenten, pro-
vincies en doelgroepen, goed te informeren van de doelstellin-
gen en van de mogelijkheden waarover zij beschikken uitvoering 
te geven aan deze doelstellingen. 
Tevens heeft de rijksoverheid controlerende taken. De regio-
nale inspectie heeft hiervoor op grond van de milieuwetten 
deze bevoegdheid en taken. De regionale inspectie speelt der-
halve een actieve rol in deze controle. De evaluatie van het 
beleid ten aanzien van stank zal door de rijksoverheid gebeu-
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ren. In hoofdstuk 8 wordt beschreven op welke manier de evalu-
atie zal worden uitgevoerd. 

Hoofdstuk VII Kosten en financiering van de uitvoering van 
deze nota 

1. Kostenschatting maatregelen n.a.v. deze nota 

De kosten die gemaakt worden in het kader van de uitvoering 
van de nota worden met name gemaakt door de verschillende 
doelgroepen. Een nauwkeurige schatting is om verschillende 
redenen niet te maken. Het betreft dan het feit dat veel van 
de maatregelen ook op basis van ander beleid, zoals bijvoor-
beeld KWS 2000 en het ammoniakbeleid, worden genomen. Boven-
dien zal de keuze van de te treffen maatregelen sterk afhangen 
van de lokale situatie en de wij ze waarop het bevoegd gezag 
invulling geeft aan het stankbeleid. 
In het onderstaande wordt een zo goed mogelijke beschrijving 
gegeven van de te verwachten kosten. 

Industrie en bedrijven 
De lokale situatie van een bedrijf bepaalt of en in welke mate 
maatregelen bij het bedrijf moeten worden getroffen. Zo kan 
een klein bedrijf gelegen in de woonomgeving worden geconfron-
teerd met (relatief) meer kosten dan een groot bedrijf gelegen 
op een industrieterrein. 
Het samengaan met maatregelen die in het kader van KWS 2000 
moeten worden getroffen zal met name aan de orde zijn bij de 
chemische industrie en bij de (metaal) oppervlakte bewerkende 
bedrijven. 
Een groot deel van de geurhinder wordt echter veroorzaakt door 
de voedings- en genotmiddelenindustrie. In die sector zullen 
de geuremissie beperkende maatregelen vaak op zichzelf staan. 
Het aantal bedrijven dat binnen een bedrijfstak maatregelen 
moet treffen varieert sterk. Zo zullen alle suikerfabrieken 
maatregelen moeten treffen, terwijl binnen de mengvoederindus-
trie ongeveer 10% van de bedrijven maatregelen moet treffen. 
Op basis van verricht onderzoek is een schatting gemaakt van 
de benodigde investeringskosten voor de industrie om in het 
jaar 2000 aan de normstelling voor stank te voldoen. Naar 
schatting zullen deze investeringen tussen de 500 Mfl en 1000 
Mfl bedragen. In de individuele gevallen zullen de kosten in 
ieder geval redelijk zijn in verband met het toepassen van het 
ALARA principe. 

Verkeer 
Een kostenschatting voor de doelgroep verkeer is nog niet te 
maken. Het onderzoek naar emissies van deze doelgroep moet nog 
worden afgerond. Eerst dan kan worden nagegaan of en welke 
maatregelen ter beperking van de geurhinder moeten worden ge-
troffen. 

Landbouw 
De maatregelen lopen grotendeels parallel aan maatregelen voor 
ammoniak-emissiebeperking. Hier worden geen extra kosten ver-
wacht. 
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Huishoudens 
Een kostenschatting is voor huishoudens nog niet 
Waarschijnlijk zijn de kosten voornamelijk in de 
voorlichting te verwachten. 

Overheden 

te maken. 
sfeer van 

De uitvoering van de nota door gemeenten en provincies past 
binnen de afspraken die tussen VROM en het IPO en de VNG z1Jn 
gemaakt over de uitvoering van het NMP-1. In het Kaderplan van 
aanpak NMP voor gemeenten zijn de consequenties van het NMP 
voor gemeentelijk milieubeleid weergegeven. De door de gemeen-
ten te hanteren instrumenten, zie hoofdstuk IV, passen binnen 
dit kaderplan. Voor de uitvoering van het Kaderplan van aanpak 
wordt vanaf 1994 130,7 miljoen gulden per jaar beschikbaar ge 
steld. Dit bedrag is in de jaren 1991 tot en met 1993 gelei-
delijk opgebouwd (Gemeenten en de uitvoering van het NMP en 
NMP-plus, 1991). Van dit bedrag is overigens in 1991 reeds 
87.7 miljoen gulden in het gemeentefonds gestort. In het Plan 
van aanpak uitvoering NMP heeft IPO aangegeven op welke wijze 
de provincies het NMP-1 uitvoeren. Extra kosten worden niet 
verwacht. 
Indien de overheid geuronderzoeken laat uitvoeren in het kader 
van de handhaving zullen hier kosten voor de betreffende over-
heid aan zijn verbonden. Gelet op de in deze nota aangegeven 
voorkeur voor middelvoorschriften, mag worden verwacht dat er 
in dit kader geen grote kosten voor de overheid zullen volgen. 

2. Financiering 

Geheel in lijn met het milieubeleid wordt ook in de nota uit-
gegaan van brongerichte maatregelen. Het principe de vervuiler 
betaalt blijft onverkort gehandhaafd. Dit betekent, dat voor 
de uitvoering van de nota geen extra financiering voor uitga-
ven door de rijksoverheid nodig is. 
Bestaande regelingen voor schadevergoeding in die gevallen 
waar de kosten voor de te treffen maatregel boven normaal zijn 
blijven natuurlijk van toepassing. Deze regeling voorziet ove-
rigens ook in schadevergoeding in die gevallen dat de vergun-
ning moet worden ingetrokken ten gevolge van onaanvaardbare 
milieubelasting. 

Hoofdstuk VIII Aanpak van stank in andere landen 

Over de omvang van de geurhinder in andere Europese landen is 
slechts weinig bekend. Alleen van Vlaanderen is bekend dat 
circa 20% van de bevolking geurhinder ondervindt. 
De aanpak van de geurhinder in de diverse Europese landen ver-
schilt. In Duitsland is wettelijk vastgelegd dat er geen "aan-
zienlijke hinder" mag optreden. De wij ze waarop dit moet wor-
den vastgesteld verschilt per Bundesland. Zo geldt in 
Nordrhein Westfalen een richtlijn die is gebaseerd op twee 
kernpunten. Als eis aan de bron geldt dat daar ten minste de 
stand van de techniek moet zijn toegepast. Tevens mag in de 
woonomgeving niet meer dan 3% van de tijd geur worden waarge-
nomen. Deze waarneming van geur geldt voor zowel de geur af-
komstig van de bron als de achtergrondgeur. De waarnemingen 
gebeuren met behulp van zogenaamde rasteronderzoekerr. Naar 
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verwachting zal deze richtlijn ook in andere Bundesländer wor-
den ingevoerd. 
In Denemarken worden emissies van bedrijven met behulp van ol-
factometrie getoetst aan een geurconcentratienorm (5-10 ge/m 3 , 
99 Percentiel, minuutgemiddelde). Voor de intensieve veehoude-
rij wordt net als in Nederland gebruik gemaakt van een af-
standsrichtlijn. 
In België is geen uniforme aanpak van geurhinder. Per bedrijf 
wordt een oplossing gezocht, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
chemische analysemethoden, klachten en olfactometrie. 
In Frankrijk bestaat een algemeen voorschrift voor destructie-
bedrijven. Deze bedrijven mogen niet meer dan 200 ge/m 3 , met 
een maximum van 1 miljoen ge/uur, emitteren. Voor overige be-
drijven geldt een aanpak op ad hoc basis. 
In Zwitserland zijn geen emissiegrenzen voor geur gesteld. Ook 
hier wordt per bron gezocht naar maatregelen ter beperking van 
de hinder. 
Een integrale aanpak van de geurhinder zoals beschreven in 
deze nota bestaat nog niet in andere landen. Wel zijn in de 
diverse landen normen opgesteld voor de meetmethode van geur: 
de olfactometrie. 
Momenteel worden de diverse normen verwerkt tot een Europese 
norm voor de olfactometrie. Nederland fungeert in dit kader 
als convenor van de CEN werkgroep olfactometrie. 

Hoofdstuk IX Evaluatie van het voorgenomen beleid 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wanneer en op welke WJ.J ze 
evaluatie van het beleid wordt uitgevoerd. Deze evaluatie moet 
het mogelijk maken·om tussentijds sturing te geven aan de in-
gezette instrumenten, en indien noodzakelijk de taakstellingen 
voor de doelgroepen bij te stellen. In de volgende tabel wordt 
achtereenvolgens aangegeven wat geëvalueerd wordt, op welke 
wijze dit gebeurt, de verantwoordelijke instantie en het tijd-
stip van de evaluatie. 

producties 000141



Tabel 
Evaluatie van het voorgenom

en beleid 

W
A

T TE EVA
LU

ER
EN

? 

A
LG

EM
EEN

 
D

oelstelling (1) 
Percentage gehinderden door geur in N

L 

D
oelstelling (2) 

Percentage gehinderden op lokaal en regionaal 
niveau 

Effectiviteit van voorlichting en inform
atie-over-

dracht 

B
R

O
N

N
EN

 
Industrie en bedrijven 
Effectiviteit van de m

aatregelen die genom
en 

w
orden op basis van de bedrijfstakstudies 

Voortgang van het opstellen van plannen van 
aanpak van geurem

issiebeperking (voor catego-
rie 3 bedrijven), de im

plem
entatie van de afge-

sproken m
aatregelen 

Im
plem

entatie van de geurconcentratienorm
 in 

de vergunning, bedrijfsm
ilieuplannen of de im

-
plem

entatie van de afgesproken m
aatregelen. 

Landbouw
 

Vaststellen 
of 

am
m

oniak-em
issiebeperkende 

m
aatregelen een voldoende geurem

issiereduc-
tie tot gevolg hebben. Vaststellen of extra m

aat-
regelen (ruim

telijke scheiding) nodig zijn. 

H
uishoudens 

H
et effect van een voorlichtingsprogram

m
a voor 

34 

O
P W

ELK
E W

IJZE ? 

C
BS-enquête 

(C
BS-)enquête 

Enquête onder doelgroe-
pen en overheden 

Bepaling 
van 

de 
effec-

tiviteit van de voorgesta-
ne m

aatregelen 

Voortgangsrapportages 
en hinderm

etingen 

R
apportage 

via 
jaarlijks 

m
ilieu-

verslag 

O
nderzoek 

Enquête 

TR
EK

K
ER

 

VR
O

M
 

VR
O

M
, i.s.m

. regionale be-
stuurders 

VR
O

M
 

VR
O

M
, 

i.s.m
. 

vergunning-
verlener en bedrijfstak 

provincies i.s.m
. de regio-

nale inspecties 

provincies 
en 

gem
eenten 

i.s.m
. 

de regionale inspecties 

VR
O

M
 i.s.m

. LN
V 

C
onsum

entenorganisaties 
i.s.m

. VR
O

M
 

TIJD
STIP 

IJkpunten in 1995, 2000 en 201 O
 

en zo m
ogelijk ook op andere 

m
om

enten 

nader vast te stellen 

C
a. 2 jaar na het geven van de 

voorlichting 

m
edio 1996 

iedere 2 jaar 

ieder jaar 

O
nderzoek uitvoeren voor 1995. 

Eventueel aanvullende 
m

aatre-
gelen va. 1995 invoeren 

ca. 2 jaar na het geven van de 
voor-
lichting 

producties 000142



huishoudens 

R
uim

telijke Ordening 
Effectiviteit van de doorw

erking 
van de N

ota 
Stankbeleid in bestem

m
ingsplannen 

U
itvoering door overheden 

U
itvoering van gem

eentelijk geurhinderbeleid 

U
itvoering van het provinciaal geurhinderbeleid 

35 

Enquête 
onder 

ge-
m

eenten 

VN
G

, i.s.m
. VR

O
M

 

G
em

eenten 

Provincies 

4 jaar na vaststellen N
ota 

producties 000143



36 

BIJLAGE 1.1 Literatuurlijst 

Basisdocument Stank, 1991. TNO-Milieu en energie, uitgevoerd in opdracht van 
ministerie VROM, TNO Apeldoorn. 

Bestrijdingsplan verzuring, 1988/89 en 1990/91. 
Kamerstukken, 18225, nr 31, staatsuitgeverij, 's Gravenhage. 
Kamerstukken, 18225, nr 24, staatsuitgeverij, 's Gravenhage. 

Doelgroepmaatregelen Geur, Industrie, Verkeer en Landbouw, 1991. 
TNO-Milieu en energie (uitgevoerd in opdracht van ministerie van 
VROM), TNO Apeldoorn. 

EPOS, Evaluatieproject Ontwerp Stankconcentratienormen, hoofdrapport, 1990. 
Publicatiereeks Lucht 91, DOP-staatsuitgeverij, 's Gravenhage. 

EPOS Evaluatieproject Ontwerp Stankconcentratienormen, bijlagenrapport, 
1990. Ministerie van VROM, DGM1 Leidschendam. 

Geurhinder in de woonomgeving, Landelijke voornemens en lokaal beleid, 1991. 
Publicatiereeks Lucht 96, DOP-staatsuitgeverij, 's Gravenhage. 

IMZ - sanitation casts, 1991. 
Ministerie van VROM, Directie Geluid en Omgeving, Sema Metra Limited, 
Londen. 

Kaderplan van aanpak NMP voor gemeenten, 1991. 
Vereniging van nederlandse gemeenten, VNG-uitgeverij, 's Gravenhage. 

Koppeling stankconcentratie en stankbeleving, 1990. 
Publicatiereeks Lucht 98, DOP-staatsuitgeverij, 's Gravenhage. 

Lucht; Indicatief meerjarenprogramma Lucht 1985-1989, 1984/85. 
Kamerstukken II, 18605, nrs 1-2, Staatsuitgeverij Den Haag" 

Nationaal Milieubeleidsplan, Kiezen of verliezen 1987/88. 
Kamerstukken II, 19598, nr 3, Staatsuitgeverij Den Haag. 

Nederlandse Emissierichtlijnen Lucht (NER), 1991. Stafbureau NER, RIVM, 
Bilthoven. 

Nota Stankbeleid, naar minder hinder. 
Kamerstukken II, 22715, nr 2, Staatsuitgeverij Den Haag. 

Plan van aanpak beperking ammoniak-emissie van de landbouw, Regeringsbeslis-
sing, 1990/91. 

Kamerstukken II, 18225, nr 42! Staatsuitgeverij, 's Gravenhage. 

Samen kiezen en doen - Plan van aanpak uitvoering NMP, 1990. 
Interprovinciaal overleg, 's Gravenhage. 

Stankhinder door verkeer, 1991. 
Publicatiereeks Lucht 97, DOP-staatsuitgeverij, 's Gravenhage. 

Veehouderij en Hinderwet, 1985. 
Brochure uitgegeven door het ministerie van VROM en het ministerie van 
L&V, 's Gravenhage. 

Zorgen voor Morgen, Nationale Milieuverkenning 1985-2010, 1988, 
RIVM, SDU-uitgeverij 's Gravenhage. 

producties 000144



37 

BIJLAGE 1.2 Begrippen 

Begrip 

EPOS 

Geur 

Geurcon-
centratie 

Geureenheid 

(Ernstige) 

LTFD model 

Omschrijving 

Evaluatie Project Ontwerp Stankconcentratienorrnen 

Geur is de eigenschap van een stof om met behulp van 
zintuigen in de neus te worden waargenomen. Deze 
eigenschap uit zich zowel bij zuivere stoffen als bij 
mengsels van stoffen. 

Het aantal geureenheden (ge) per volume eenheid. 

Een geureenheid is een zodanige hoeveelheid van een gasvormige 
stof (of mengsels van stoffen}, verdeeld in 1 m3 geurvrije 
lucht, die door de helft van een panel waarnemers wordt 
onderscheiden van geurvrije lucht. 

Hinder die wordt ervaren door het waarnemen van geur. Het 
vaststellen van Geurhinder het ervaren van (ernstige} geurhin-
der geschiedt met behulp van een enquê'te. 

Lange Termijn Frequentie Distributiemodel of Nationaal 
Model: in Nederland toegepast verspreidingsmodel voor 
luchtverontreiniging. 

Leef- en woonomgeving 
de woonbebouwing, woonomgeving 
verpleeghuizen, dagverblijven, 
blijfsrecreatie (bungalowpark, 

ziekenhuizen, 
objecten voor dag-
_camping, enz). 

en ver-

Olfactometer Verdunningsapparaat voor het presenteren van geurende stoffen 
aan een panel van waarnemers. 

Percentiel De percentielwaarde geeft aan welk percentage van de tijd 
een zekere concentratie niet wordt overschreden. 

snuffelploeg Een getrainde groep van waarnemers, die volgens een vast proto-
col geurwaarnemingen doet op irnmissieniveau. 

Stank Een als hinderlijk ervaren geur. 
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BIJLAGE 2.1 Meetmethoden 

Zowel voor het meten van hinder als voor het meten van geurconcentraties 
zijn meetmethoden ontwikkeld. Deze methoden zijn in 1994 gebundeld 
uitgebracht in het dokument "Meten en rekenen aan geurhinder en 
geurblootstelling". 

1. Hinderenquête 

De hinderenquête (ook wel Telefonisch Leefsituatie Onderzoek of TLO) is de 
methode om het aantal (ernstig) gehinderden te onderzoeken. De beslissing om 
tot een hinderenquête over te gaan, kan zowel genomen worden door het 
bedrijf als door de overheid. 

Voor een hinderenquête is een voldoende grote bevolkingsdichtheid nodig om 
genoeg deelnemers aan het onderzoek te kunnen vinden in het betreffende 
gebied. In een dergelijk bewoond (stedelijk) gebied zijn vaak meer geurbron-
nen aanwezig en wordt de verspreiding van de geur verstoord door de bebou-
wing. 

De uitvoering van een Hinderenquête 
Als bij een bron verwacht wordt dat er geen ernstige hinder optreedt, of dat 
men inzicht wil verkrijgen in de relatie geurconcentratie-geurhinder, wordt 
als volgt te werk gegaan. 
Uit het PTT- adressenbestand wordt een willekeurige steekproef getrokken. De 
personen op deze adressen worden telefonisch ondervraagd. Aan de steekproef 
worden de volgende eisen gesteld: 

als de omvang van de hinder wordt onderzocht, wordt een steekproef 
onder de bevolking voorbereid in de directe omgeving van de bron. 
Voorwaarden bij deze steekproef zijn: de steekproefgrootte bedraagt 
ten minste 400 personen; deze personen moeten, telkens geclusterd in 
groepen van circa 100 personen, op vergelijkbare afstand tot de bron 
wonen; 
als de relatie hinder-concentratie wordt onderzocht, worden de 
geurconcentraties in de woonomgeving berekend. Op basis van deze 
geurconcentraties wordt de steekproef voor de enquete samengesteld. 
Clusters van respondenten worden samengesteld op basis van oplopende 
individuele geurconcentraties. Als eis tot clustering geldt dat de 
berekende geurconcntraties voor de individuele respondenten niet meer 
dan 25% afwijken van de gemiddelde geurconcentratie in het cluster. 
Voor het leggen van een relatie tussen hinder en geurconcentratie zijn 
ten minste 4 clusters noodzakelijk. 

Aan de personen worden algemene vragen gesteld naar welbevinden en woonom-
geving. Hierin zijn opgenomen vragen betreffende de ernst van de geurhinder. 
Tevens wordt er gevraagd naar de herkomst van eventueel aanwezige geur. 

Algemene randvoorwaarden bij een Hinderenquête zijn: 
de respondenten zijn ten minste 13 jaar oud; 
de enquête wordt vooraf niet openbaar bekend gemaakt; 
de steekproefgrootte per cluster bedraagt ten minste 100 personen. 

Bedrijfsomstandigheden 
Tijdens een hinderenquête worden vragen gesteld met betrekking tot een 
langere periode voorafgaand aan de enquête. De specifieke bedrijfsom-
standigheden op het moment van de enquête zijn daarom niet van belang. Wel 
dient de historie van de geuroverlast in de evaluatie te worden betrokken. 
Hierbij kan worden gedacht aan de invloed van actiegroepen en persberichten. 

Berekeningsmethode Hinderenquête 
In een hinderenquête wordt, met name door de vragen 10 {betreffende het 
percentage soms en vaak gehinderden) en 11 (betreffenäe het percentage 
ernstig gehinderden), het percentage geurgehinderden vastgesteld. Vervolgens 
wordt de berekende geurconcentratie uitgezet tegen de gemeten geurhinder, 
waaruit de relatie tussen deze twee grootheden wordt vastgesteld. 
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Empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat (bij een steekproef van 100) de 
standaardafwijking ongeveer 3% (absoluut) is. Dit betekent dat er geen 
sprake is van ernstige hinder indien minder dan 3l van de respondenten 
aangeeft ernstig gehinderd te zijn.Het spreekt voor zich dat deze methode 
niet toepasbaar is wanneer de geuremissies geen grote geurcontouren tot 
gevolg hebben, of wanneer er niet voldoende mensen binnen de schillen wonen. 
In die gevallen is het beter om gebruik te maken van de methode met behulp 
van snuffelploegen. 

Op landelijk niveau wordt de omvang van de hinder bepaald aan de hand van de 
CBS-enquête. Daarin wordt voor stank dezelfde vraagstelling gehanteerd als 
in de hierboven beschreven enquête. Qua omvang is de CBS-enquête echter veel 
groter en daarom niet goed bruikbaar op lokaal niveau. 

2. Bepaling van de geurblootstelling. 
Het meten van de geurconcentratie in de buitenlucht is vanwege de detectie-
grens van de te gebruiken apparatuur (olfactometer) niet goed mogelijk. 
Daarom moet de geurblootstelling worden bepaald door de emissies van een 
bron te meten en vervolgens via een verspreidingsmodel de geurconcentratie 
op leefniveau te berekenen. De waarneembaarheid van geur is in het veld wel 
goed vast te stellen met behulp van snuffelploegen. Beide methoden van 
bepaling van de geurblootstelling worden beschreven. 

Het bepalen van de geurblootstelling middels geurconcentratiernetingen 
bestaat uit: 

2.1 Monsterneming van de uitgeworpen lucht. 
voordat de blootstelling aan een geur kan worden bepaald, is het noodzake-
lijk dat bij de bron luchtmonsters worden genomen. Vaak kunnen deze monsters 
worden genomen in de afvoerpijp, in andere gevallen zal het afhankelijk van 
het soort bron een oppervlakte monster of een ruimtelucht monster zijn. Bij 
al deze monsternemingen is het van belang dat van de bron de uitgaande 
luchtstroom nauwkeurig wordt beschouwd voor wat betreft het debiet, de 
temperatuur, de luchtvochtigheid en de aanwezigheid van stof of aërosolen. 
In geval van aanwezigheid van stof of aërosolen is het toepassen van 
dynamische monsterneming (dus direct aangesloten op de olfactometer) te 
prefereren boven de statische monsterneming met monsterzakken. Dit is nodig 
om te voorkomen dat een onderschatting van de werkelijke geuremissie 
plaatsvindt. Met behulp van de statische monsterneming worden immers de 
stofdeeltjes uit de luchtstroom verwijderd voordat de meting plaatsvindt. 
Bij dynamische monsterneming is dit niet het geval. 
Om een goede representatieve monsterneming te waarborgen is ook het vastleg-
gen van de bedrijfssituatie van belang. veelal kan niet worden volstaan met 
het nemen van slechts één monster. Zorgvuldige afweging van het aantal te 
nemen monsters is nodig. Als richtlijn kan worden gesteld dat bij een goede 
meting ten minste drie monsters in een luchtstroom moeten worden genomen. 

2.2 Concentratiemeting van het luchtmonster 
De geurconcentratie van het monster wordt bepaald door middel van de 
olfactometrie. Hiertoe wordt een luchtmonster verdund met schone lucht. Dit 
verdunde mengsel wordt parallel aan een stroom schone lucht aangeboden aan 
een proefpersoon. Deze proefpersoon, deel uitmakend van een panel, moet 
aangeven welke luchtstroom de geur bevat. Door de verdunning te veranderen 
in tenminste vijf stappen en door een voldoende groot panel (8 personen) te 
gebruiken, kan worden bepaald bij welke verdunning 50% van het panel de geur 
waarneemt. Dit is per definitie de geurdrempel van het mengsel. Het aantal 
verdunningen geeft direct de geurconcentratie van het mengsel aan in 
geureenheden per m3 . De geurconcentratie levert samen met het debiet van de 
uittredende luchtstroom de geuremissie per uur op. Geuremissies variëren van 
minder dan 10.10 6 ge/uur voor zeer kleine bronnen tot meer dan 1000.10 6 
ge/uur voor zeer grote bronnen. 
Eisen aan deze meetmethode zijn gesteld in de Nederlandse voornorm 
olfactometrie, NVN 2820. Laboratoria die voldoen aan de eisen die in de NVN 
2820 zijn gesteld, zijn door de Nederlandse Kalibratieorganisatie 
geaccrediteerd. Metingen met behulp van olfactometers zullen alleen nog 
worden geaccepteerd door de rijksoverheid, met name door de RIMH's bij 
vergunningprocedures indien het laboratorium die deze meting uitvoert 
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geaccrediteerd is. 

2.3 Verspreiding 
om de bijdrage te bepalen van een bron of een aantal bronnen is het 
noodzakelijk een verspreidingsberekening uit te voeren. De berekening moet 
gebeuren met modellen waarin de afspraken van de werkgroep verspreiding 
luchtverontreiniging van de Vereniging Lucht zijn verwerkt (1981 en 1986). 
Het te hanteren model moet in ieder geval voldoen aan (ontwerp) NEN 2828 
Luchtkwaliteit -- Eisen aan de beschrijving van rekenmodellen voor de 
verspreiding van luchtverontreiniging. 
Voor de blootstelling aan geur zijn de waarden van belang die niet meer dan 
2% van de tijd (0,5% bij nieuwe bronnen) worden overschreden. Let op: dit 
zijn berekende waarden en zijn in de praktijk natuurlijk niet meetbaar! 
Voor de verspreiding zijn een aantal factoren van invloed. De belangrijkste 
zijn: emissiehoogte, uittreesnelheid, temperatuur en invloed van gebouwen en 
andere bronnen in de omgeving van de bron. 

2.4 Snuffelploegmetingen 
Metingen met behulp van snuffelploegen kunnen op verschillende manieren 
worden uitgevoerd. Beide methoden gaan uit van waarnemingen in het veld door 
een groep (ten minste 8 personen), de waarnemingen vinden benedenwinds van 
de bron plaats. Verschillen in de methoden zitten me~ name in het principe 
dat één methode (loopmethode) de ruikbaarheidsgrens tracht vast te stellen, 
terwijl met behulp van de andere methode (stoeltjesmethode) binnen deze 
grens de frequentie van waarneembaarheid wordt vastgesteld. 
Wanneer een snuffelploegmeting wordt uitgevoerd moet worden gedacht aan de 
volgende in acht te nemen randvoorwaarden: 

de snuffelploeg moet bestaan uit tenminste 8 personen die aan dezelfde 
criteria voldoen als de leden van een panel bij olfactometrie (zie NVN 
2820). 
de metingen mogen alleen worden uitgevoerd binnen het volgende meteo-
raam: 
tijdens de metingen moet de bedekkingsgraad van de lucht worden 
vastgesteld; tevens verdient het aanbeveling om de windsnelheid en -
richting (op 5 rn hoogte) te meten; deze waarnemingen kunnen later 
worden vergeleken met de gegevens van het meest nabijgelegen meteo-
station; 
windsnelheid op 10 m hoogte tussen 3 en 10 m/s; 
geen neerslag of dichte mist; na een regenbui ten minste 15 minuten 
wachten alvorens de meting voort te zetten; 
stationaire meteorologische omstandigheden (meteorologische omstandig-
heden, die niet of nauwelijks veranderen tijdens de periode van 
uitvoering van een meting; 
temperatuur minimaal 5 °c. 
de metingen moeten voorts onder representatieve bedrijfsomstandigheden 
worden uitgevoerd; 
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BIJLAGE 3.1 Relatie tussen geurhinder en geurconcentratie 

In de onderzoeken "Aanvaardbaarheidsgrenzen voor geur 11 en 11Geurconcentratie 
en geurbeleving" (resp. Publicatiereeks Lucht nr. 71 en 98) is de relatie 
tussen de optredende geurhinder bij berekende blootstelling aan geur 
onderzocht. 
Uit de onderzoeken blijkt, dat de relatie tussen de optredende geurhinder en 
de berekende geurconcentratie duidelijk aanwezig is. Wel wordt 
geconstateerd, dat deze relatie rond de verschillende bronnen niet steeds 
gelijk is. Hiervoor wordt als mogelijke oorzaak de geurkwaliteit, of aard 
van de geur, gegeven. 

In de opzet van deze onderzoeken is gekozen voor het meten van de hinder op 
verschillende manieren. Er zijn twee enquête-methoden toegepast en er is 
gebruik gemaakt van het geurbelevingsonderzoek zoals dat is beschreven in 
het rapport 11Stankbeleving in de woonomgeving" (publicatiereeks Lucht nr. 
85) • 
Voor het bepalen van de geurconcentratie is gebruik gemaakt van emis-
siemetingen met een olfactometer en verspreidingsberekeningen met het lange 
termijn frequentie distributie model .. 
Vervolgens is de relatie tussen de ondervonden hinder en de bijbehorende 
berekende geurconcentra.tie onderzocht. 
De gegevens die met behulp van de enquêtes zijn verkregen geven een goede 
correlatie te zien. Er zijn lineaire verbanden te kwantificeren en er is een 
numerieke relatie te leggen. 
Wanneer de gegevens worden gebruikt die met de enquête-methode van het NIPG-
TNO (één van de onderzoeksmethoden) zijn verkregen is de relatie in twee 
grafieken weer te geven. 

Figuur B3.1: Relatie tussen geurhin-
der en geurconcentratie, gemeten 
rond vijf bronnen. 

In figuur B3.1 zijn de relaties 
tussen de optredende geurhinder en 
de berekende geurblootstelling rond 
vijf bronnen uitgezet. Tevens is van 
deze relaties de gemiddelde curve 
berekend en weergegeven. Duidelijk 
waarneembaar is de toename van hin-
der bij een toenemende geurconcen-
tratie. Bij een geurconcentratie van 
1 geureenheid per m3 als 98-per-
centiel varieert de hinder tussen de 
2 en 12%. 
Verder is te zien dat bij 10 geur-
eenheden per m3 als 98-percentiel 
bij alle bronnen meer dan 12% hinder 
optreedt. 
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Figuur B3.2: Relatie tussen ernst 
van de hinder en de berekende 
geurconcentratie 
In figuur B3.2 zijn de relaties 
tussen de hinder, de ernstige hinder 
en de totaal optredende hinder (als 
gemiddelden van de relaties bij vijf 
bronnen) en de geurconcentratie 
weergegeven. 
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Op basis van de gegevens kan worden 
geconcludeerd, dat er geen ernstige 
hinder meer optreedt.bij een 
blootstelling kleiner dan 1 ge/m 3 als 98 percentiel, (in feite< 1% ernstige 
hinder). Tevens kan worden geconcludeerd, dat bij een blootstelling van 1 
ge/m 3 als 98 percentiel niet meer dan 12 % hinder zal optreden. De omvang 
van de optredende hinder is in dit geval afhankelijk van de geurkwaliteit. 
Bij een blootstelling groter dan 10 ge/m 3 als 98 percentiel zal in alle 
gevallen meer dan 12% hinder optredeno 
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BIJLAGE 4.1 Aanpak geuremissies categorie i bedrijven 

Het startpunt van een bedrijfstakonderzoek ligt bij het vaststellen van het 
draagvlak binnen de bedrijfstak ten aanzien van de resultaten die het 
onderzoek zal opleveren. Indien hiervoor onvoldoende draagvlak aanwezig is, 
is het zinloos om een onderzoek binnen de bedrijfstak te starten. 

Het onderzoek naar geuremissiebeperkende maatregelen binnen een bedrijfstak 
bestaat uit een aantal fasen. 
In de eerste fase vindt een inventarisatie plaats van de aanwezige gegevens 
over produktie processen, geuremissies, emissiebeperkende maatregelen en de 
mogelijke procesgeïntegreerde oplossingen (die reeds zijn toegepast). Ook 
gegevens die informatie geven over de relatie tussen de optredende hinder en 
de berekende blootstelling moet in deze fase boven tafel komen. 
Vervolgens {fase 2} worden aan de hand van deze gegevens één of meer 11model-
bedrijven11 beschreven. Deze modelbedrijven moeten het mogelijk maken om de 
emissiekarakteristieken voor ieder individueel bedrijf uit de bedrijfstak af 
te leiden. Het zal niet altijd mogelijk blijken om op basis van de bestaande 
gegevens de emissiekarakteristieken voor de modelbedrijven te beschrijven. 
In die gevallen dat dit niet mogelijk is moet middels aanvullend emissie-
onderzoek dit beeld compleet worden gemaakt. Eventueel kan onderzoek worden 
verricht naar de optredende hinder. 
In fase 3 van het onderzoek wordt gericht gezocht naar de mogelijke 
additionele emissiebeperkende maatregelen. Deze maatregelen worden dan 
meestal op proefschaal getest. 
In fase 4 worden de maatregelen geformuleerd in de vorm van concrete techni-
sche maatregelen, de te realiseren emissiereductie van de maatregelen, de 
kosten van de maatregelen en de procestechnische gevolgen van de 
maatregelen. Bij het formuleren van de maatregelen wordt in principe 
rekening gehouden met de resterende geurconcentratie en het ALARA principe. 

Als onderzoeksresultaat geldt tenminste een overzicht van de volgende 
punten: 

de emissiekarakteristieken binnen de bedrijfstak in de vorm van één of 
meer modelbedrijven; 
de mogelijke geuremissiebeperkende maatregelen met de haalbare 
emissiereducties; 
de afstanden waarop de relevante geurcontouren als 98 en 99,5 
percentiel liggen in relatie tot de produktie, de resterende geuremis-
sie en de emissiehoogte van het bedrijf. 

Op basis van de emissiekarakteristieken in relatie tot de afstand tussen het 
bedrijf en de woonbebouwing kan de benodigde emissiereductie worden bepaald. 

De standaardmaatregelen voor een bedrijfstak worden afgeleid uit het onder-
zoeksresultaat. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek 
voor de bedrijfstak, toekomstige ontwikkelingen, met name op het gebied van 
procesgeïntegreerde oplossingen, binnen de bedrijfstak, de financiële 
aspecten van de maatregelen en de mogelijk gevonden relatie geurhinder en 
geurconcentratie voor de bedrijfstak. 
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Tabel B4.1 Lijst van bedrijfstakken waarvoor een standaardmaatregelenpakket 
voor de geuremissiebestrijding wordt ontwikkeld. 

SBI omschrijving 

2822 

2084 
2082 
2151 
2084 
2081 
2091 
3999.1 
2137 
2129 

2132 
2411 
2121 
3741 
9812 
2011/3 
2016 
2031 
2014 

202 

bitumineus wegenbouwmaterialenfabrieken 
met name asfaltmenginstallaties 
banketfabrieken 
beschuitfabrieken 
bierbrouwerijen 
biscuit- en koekfabrieken 
broodfabrieken en bakkerijen 
cacaofabrieken en chocoladefabrieken 
compostbedrijven 
fritesfabrieken en snacksfabrieken 
veevoederbedrijven 
waaronder gras-, groenvoer-, pulp- en 
veevoerdrogerijen 
koffiebranderijen 
lederfabrieken waaronder leerlooierijen 
mengvoederbedrijven 
polyesterverwerkende bedrijven 
rioolwaterzuiveringen 
slachterijen 
vetsmelterijen 
visrokerijen 
vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 
(w.o. baconindustrie) 
zuivelfabrieken 

gereed 

gereed 
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BIJLAGE 4.2 Plan van aanpak geuremissies categorie 2 bedrijven. 

Het plan van aanpak geuremissies bestemd voor categorie 2 bedrijven zal 
inzicht moeten geven in de bestaande geuremissies van het bedrijf, de 
mogelijke geuremissiereductie en de mogelijke maatregelen die leiden tot 
deze emissiereductie. Vervolgens zal in het plan de implementatie van deze 
maatregelen moeten zijn aangegeven. 

Concreet komt dit op het volgende neer. 
1. Er vindt een inventarisatie van de geuremitterende bronnen binnen het 

bedrijf plaats. 
2. De geuremissies van deze bronnen worden bepaald met behulp van een 

olfactometrische bepaling. De eisen die worden gesteld aan een dergelijke 
meting zijn beschreven in bijlage 2.1. Indien de geuremissies direct te 
relateren zijn aan één bepaalde component kan de geuremissie op basis van 
de emissiegegevens van deze component worden bepaald. Een voorbeeld 
hiervan is de styreen emissie bij polyesterverwerkende bedrijven. 

3. De maximaal toelaatbare emissie wordt met behulp van een ver-
spreidingsmodel bepaald. Hierbij vindt toetsing aan de bovengrens voor de 
geurconcentratie plaats. 

4. De maatregelen die kunnen worden gebruikt om de emissie te reduceren 
worden onderzocht en_ zo nodig op proefschaal getest. Hierbij wordt 
aangegeven wat de te behalen emissie-reductie per maatregel is en wat het 
effect van deze maatregel op de totale emissie van het bedrijf is. 
Bovendien wordt aangegeven welke kosten de maatregelen met zich 
meebrengen. 

5. Een plan voor het treffen van de maatregelen, met daarin een eventuele 
fasering, wordt opgesteld. Bij dit plan moet tevens worden aangegeven tot 
welke geurconcentratie kan worden gekomen na het treffen van de 
maatregelen. 
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BIJLAGE 4.3 Plan van aanpak geuremissies categorie 3 bedrijven en indus-
triecomplexen 

Voor categorie 3 bedrijven en voor industriecomplexen zal de aanpak van de 
geurproblematiek in de vorm van een samenwerkingsverband tussen overheid en 
betrokken bedrijven moeten plaatsvinden. Hierbij zal in eerste instantie 
inzicht moeten komen in de omvang en de ernst van de geurhinder in de 
omgeving van het complex. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van de in 
bijlage 2.1 beschreven enquête. 
Vervolgens wordt in een aantal stappen het pakket maatregelen vastgesteld, 
dat nodig is om de geuremissie zover te reduceren dat de geurhinder beneden 
het gewenste niveau is gekomen. De beschreven stappen zijn niet limitatief 
of dwingend, maar als voorbeeld opgenomen. Indien de locale situatie dit 
nodig maakt kunnen andere stappen worden gemaakt. Bij de verdeling van de 
werkzaamheden tussen overheid en bedrijven, ligt het voor de hand om het 
brongerichte spoor door de bedrijven te laten uitvoeren en het hindergerich-
te spoor door de overheid. 

Deze voorgestelde stappen zijn: 
1. Inventarisatie van de geurbronnen. 

Hierbij is informatie nodig van alle bedrijfsonderdelen. Schattingen van 
de afstand waarop de bron te ruiken is moeten worden gemaakt. Hierbij 
moeten natuurlijk de. diffuse en incidentele bronnen niet worden vergeten. 
Een onderzoek waarbij medewerkers van het bedrijf gedurende enige maanden 
twee maal per dag op een aantal geselecteerde locaties op het 
bedrijfsterrein geurwaarnemingen uitvoeren, zal nadere informatie leveren 
over de mogelijke bronnen. Met behulp van snuffelploegmetingen kan een 
inschatting worden gemaakt van de afstand waarop de bronnen nog 
waarneembaar zijn. Hierop kunnen toekomstige emissiereducties worden 
bepaald. 
Ook klachtenregistraties kunnen een goede bijdrage leveren aan de 
inventarisatie van de bronnen. Dit geldt ook voor klachten en/of signalen 
die komen van nabij gelegen bedrijven. 

2. Prioriteitstelling van de bronnen. 
Van de bronnen die uit de inventarisatie naar voren zijn gekomen moet een 
prioriteitstelling plaatsvinden. Dit kan gebeuren op basis van bekende, 
nader bepaalde, geuremissie gegevens, op basis van de afstand waarop de 
bron te ruiken is en op basis van de emissie gegevens van de stoffen die 
vanuit de bron de lucht in gaan. 

3. Inventarisatie van mogelijke maatregelen. 
Voor de bronnen waar prioriteit aan is gegeven moet worden nagegaan welke 
emissie-beperkende maatregelen mogelijk zijn. 
Tevens is het raadzaam om voor die bronnen die niet de eerste prioriteit 
hebben gekregen toch na te gaan welke maatregelen mogelijk zouden zijn. 
Hierbij kan immers het gezegde "vele kleintjes maken één grote" opgaan. 

4. Selectie van de te treffen maatregelen. 
Op basis van de technische uitvoerbaarheid, de kosten en de gewenste 
emissie-reductie vindt de selectie van de te treffen maatregelen plaats. 
Een voorstel van deze maatregelen wordt overgelegd aan de provincie. 

5. Implementatie van de maatregelen. 
De geselecteerde maatregelen zullen volgens een goedgekeurd plan moeten 
worden ingevoerd in de bedrijfsvoering. Hierbij is met name de fasering 
van belang. 

6. Monitoring van de afname van de geurhinder. 
Om de voortgang van de gewenste afname van de geurhinder te volgen is het 
noodzakelijk om in het traject van het plan van aanpak momenten aan te 
wijzen waarop de omvang van de geurhinder wordt gemeten. Deze meting moet 
in ieder geval aan het begin en aan het eind van het traject 
plaatsvinden. Wanneer de implementatie van de maatregelen meer dan twee 
jaar in beslag zal nemen is het raadzaam om ook tussentijds, bijvoorbeeld 
na 2 jaar, de omvang van de geurhinder te meten. 

Voorbeeld van een aanpak bij een categorie 3 bedrijf. 
Als voorbeeld kan hier de aanpak bij het complex van DSM te Geleen worden 
genoemd. In die situatie worden maatregelen ter beperking van de 
geuremissies getroffen op grond van een aantal verschillende onderzoeken. 
Bij de inventarisatie van de geurbronnen is gebruik gemaakt van: gegevens 
van de klachtentelefoon van DSM; een rasteronderzoek op het terrein van DSM; 
inschatting van bronsterkte op basis van procesgegevens door de bedrijfslei-
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ding. Na een gemaakte onderverdeling van bronnen op basis van relatieve 
bijdrage, zijn de mogelijke maatregelen onderzocht. Vervolgens worden de 
noodzakelijke maatregelen getroffen. Parallel aan de stappen op het gebied 
van de emissies, heeft onderzoek naar de hinder plaatsgevonden. Dit gebeurde 
in eerste instantie in de vorm van een geurbelevingsonderzoek. Deze methode 
bleek echter de bijdrage van DSM niet duidelijk in beeld te brengen. Op een 
later tijdstip is daarom een enquête uitgevoerd in de omgeving van het DSM 
terrein. Deze enquête dient als referentiepunt voor de voortgang van het 
gehele project. 

Snuffelploegmetingen 
De geurverspreiding in de omgeving van bronnen kan ook direct worden bepaald 
met behulp van een zogenaamde snuffelploeg. Dit is een vorm van een veldme-
ting waarbij een groep waarnemers de bron benedenwinds nadert, zoveel 
mogelijk in de as van de pluim. Het waarnemen begint op een punt waar geen 
geur wordt waargenomen door de leden van de snuffelploeg. Voor de waarneming 
zijn twee methoden ontwikkeld, één waarbij de ploeg loodrecht op de vermoe-
delijke pluimas loopt, de ander waarbij de ploeg op een bepaalde plaats 
gedurende dertig minuten de waarneming uitvoert. Beide methoden geven als 
resultaat een zogenaamde ruikbaarheidsafstand voor de bron, terwijl de 
tweede methode daarbij ook een frequentie van ruiken weergeeft. 

Hindermeting met behulp van klachten. 
Klachten zijn een direct signaal voor de optredende hinder. Klachten vormen 
vaak slechts het topje van de ijsberg van de hinder. Toch kunnen klachten 
bijdragen bij het oplossen van geurhinder. Om werkelijk met klachten te 
kunnen werken is het noodzakelijk dat een goede registratie van de klacht 
plaatsvindt; dit betekent dat van de klacht moet worden geregistreerd de 
locatie van de klager, de indicatie van de bron, de meteo gegevens ten tijde 
van de klacht en zo mogelijk de verificatie van de klacht. Naast het re-
gistreren moet bij de geïndiceerde bron worden nagegaan wat de be-
drijfsomstandigheden waren ten tijde van de klacht. Vervolgens moet 
periodiek een evaluatie plaatsvinden van de geregistreerde klachten. Hierbij 
is de waarschuwing dat klachten ook vaak een gevolg zijn van incidenten op 
zijn plaats. 
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BIJLAGE 6.1 Checklist t.b.v. het geurhinderbeleid 

Met behulp van deze checklist kan een inventarisatie worden gemaakt van de 
mogelijke 'stankknelpunten' in een gemeente of provincie. Op basis van gege-
vens over bronnen en lokaties van stankgevoelige objecten, worden bronnen 
geselecteerd die tot hinder kunnen leiden. Nodig voor het doorlopen van de 
checklist is een goede kennis van de situatie in de betreffende lokatie. Op 
een plattegrond (schaal ca. 1:5000) worden de 'stankknelpunten' aangegeven. 
Het te doorlopen traject is: 
(1) het vaststellen van de mogelijke stankbronnen, 
(2) aangeven op welke afstand deze waar te nemen zijn en 
(3) nagaan of binnen deze contouren leef- en woonomgeving gelegen is. 

Potentiële bronnen van stank 
Bronnen van stank worden ingedeeld in vier categorieën: 

industrie en bedrijven, 
landbouw-activiteiten, 
verkeer en 
huishoudelijke activiteiten. 

Achtereenvolgens wordt per broncategorie besproken welke activiteiten 
bijdragen aan geurhinder. 
Vervolgens wordt een schatting gemaakt van de afstand tot de bron, 
waarbinnen de bron geurhinder kan veroorzaken. De stappen (1) en (2) uit het 
te doorlopen traject worden hieronder voor de verschillende broncategorieën 
gemaakt. 

Industrie en bedrijven 
Hieronder worden zowel de grote industriële activiteiten verstaan als de 
kleine bedrijvigheid, zoals de horeca. Tabel BS.l geeft de lijst van 
potentieel stank veroorzakende bedrijvenscategorieën. 

Zoals in hoofdstuk 2.wordt aangegeven wordt door anthropogene bronnen hinder 
veroorzaakt indien de geurconcentratie groter is dan 1 ge/m 3 als 98 
percentiel waarde. Binnen de contouren van deze berekende geurconcentratie 
zal, naar verwachting, hinder optreden. Indien deze geurcontouren bekend 
zijn uit een geuronderzoek, kunnen vanzelfsprekend deze contouren worden 
gebruikt om het gebied aan te geven waar hinder wordt veroorzaakt. De manier 
waarop dit wordt vastgesteld wordt beschreven in bijlage 2.1. 
In veel gevallen zal echter geen geuronderzoek zijn uitgevoerd. In die 
gevallen kunnen afstanden zoals die worden vermeld in 'Bedrijven en 
milieuzonering' (VNG, 1986) worden gebruikt om de afstand te schatten waarop 
de bron te ruiken is. De afstanden die in deze tabel worden gegeven zijn 
indicaties. Het is mogelijk dat de gegeven afstanden niet overeenkomen met 
de grens waarop hinder wordt ondervonden, in die gevallen kan besloten 
worden tot het (laten) uitvoeren van een onderzoek naar de 
geurblootstelling. 
Op de plattegrond worden de bronnen en de afstanden op schaal ingetekend. 
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Landbouw 
Bijdrage van geurhinder vanuit de landbouw wordt voornamelijk veroorzaakt 
door het aanbrengen van mest, hiernaast spelen emissies uit stallen een rol. 

Landerijen waarop mest wordt uitgereden worden als bron op de plattegrond 
aangegeven. Overschrijding van de norm kan optreden tot een afstand van 2500 
meter van het areaal waarop mest wordt aangebracht. Op de plattegrond worden 
de landerijen waarop mest wordt aangebracht weergegeven. Als afstanden tot 
het areaal waarop hinder kan ontstaan kunnen indicatief worden aangehouden: 
2500 meter bij het uitrijden van rundvee- en kippemest tot 400 m bij het 
injecteren van deze mest met een emissiereductie van 90%. 
Tevens worden op de plattegrond de lokaties van de stallen ingetekend. De 
afstand waarop deze stallen ruikbaar zijn, c.q. hinder veroorzaken kunnen 
worden afgeleid uit de grafiek uit de brochure Veehouderij en Hinderwet. Het 
aantal aanwezige dieren in de stal kan worden omgezet in 'mestvarkenseen-
heden'. Afhankelijk van het type bebouwing in de naburige omgeving worden 
andere afstanden gebruikt, het betreft de typen: woonwijk, woonkern, lint 
bebouwing en 'losse woningen'. N.B. in dit geval zijn de stankgevoelige ob-
jecten reeds vastgelegd, aangegeven kan worden of het een knelpunt situatie 
betreft. 
(Brochure Veehouderij en Hinderwet, 1985) 

Verkeer 
Verkeersbronnen van geurhinder zijn het wegverkeer, scheepvaart, railverkeer 
en luchtvaart. 
Geurhinder veroorzaakt door het wegverkeer blijkt voornamelijk op straat 
voor te komen. Geurhinder wordt veroorzaakt indien de intensiteit van het 
verkeer hoog is en indien zich in de directe omgeving van een weg fietsers 
en/of voetgangers bevinden. Op de plattegrond worden die wegen aangegeven 
waar het gaat om: 

een winkelstraat die niet is afgesloten 
(doorgaande) routes die gebruikt worden 
(doorgaande) routes die gebruikt worden 

voor 
door 
door 

het autoverkeer; 
fietsers en 
voetgangers. 

Scheepvaartroutes kunnen worden aangemerkt als potentiële bronnen van 
geurhinder. Tot welke afstand een scheepvaartroute tot geurhinder kan leiden 
is niet bekend. 
Bronnen van stank veroorzaakt door railtransporten zijn met name rangeerter-
reinen waar diesellocs worden gebruikt. De afstand waarop dit tot hinder kan 
leiden is ca. 50m (indicatie ontleend aan VNG, Groene reeks nr. 80, 1986) 
vanaf de grens van het rangeerterrein. 
Bij luchthavens kan geurhinder locaal optreden: op en rond de luchthaven. 
Eventueel kan een aanpak zoals beschreven bij categorie 3 bedrijven en 
industrieterreinen worden toegepast bij Schiphol. 

Huishoudens 
Geurhinder veroorzaakt door huishoudens zal voornamelijk voorkomen in 
woonwijken. Het voert te ver alle woonwijken als potentieel 'stankknelpunt' 
aan te duiden, maar bij het ontwikkelen van geurhinderbeleid kunnen huishou-
dens niet buiten beschouwing blijven. 
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Leef- en woonomgeving 
In het voorgaande is vastgesteld waar bronnen van geurhinder in de gemeente 
gelegen zijn en tot welke afstand deze bronnen tot hinder kunnen leiden. In 
deze stap (3) is het de bedoeling na te gaan of binnen de aangegeven 
contouren stankgevoelige objecten zijn gesitueerd. In de definitie van leef-
en woonomgeving in bijlage 1.2 worden stankgevoelige objecten beschreven. 
Op de plattegrond worden de stankgevoelige objecten in de aangegeven contou-
ren ingetekend. Hiermee worden de mogelijke 1 stankknelpunten' aangegeven. 
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Tabel B6.1: Lijst van potentieel stankveroorzakende bedrijfscategorieën 
gesorteerd op SBI-code. 

Deze lijst is een selectie uit de lijst van bedrijven uit de VNG-publicatie: 
'Bedrijven en milieuzonering (1986) ', opgenomen zijn die bedrijfscategorieën 
waarvan de (indicatieve) afstandsrichtlijn meer dan 100 meter is, aangevuld 
met die bedrijven die zijn opgenomen in tabel B4.l {categorie 1 bedrijven) 
en die bedrijven waarvoor standaard maatregelen in een AMvB zijn opgenomen. 
Het betreft hier richtafstanden aan te houden bij bestemmingsplannen. 
SBI bedrijfscategorie afstand in m 2523 houtconserveringsbedrijven 500 

2532 parket-en hardhoutvloerenfabrieken 100 
2011 slachthuizen 100 2561 kurkwarenfabrieken 200 
2012 loonslachtersbedrijven 50 2571 meubelfabr. incl. lakspuiterij 100 
2013 slachterijen 100 261. papier-en kartonfabr. tot 200 
2014 vleeswaren- en vleesconserven- 271 drukkerijen tot 200 

fabrieken 100 281. aardolieraffinaderijen 1500 
2015 pluimveeslachterijen 100 2821 cokesfabrieken en teerdestilleerderijen 
2016 vetsmelterijen 700 1500 
2017 bewerking van darmen 2822 bitumineus wegenbouwmaterialenfa-

en vleesafvallen 300 brieken 500 
202 zuivelindustrie 50 2823 bit. dakbedekkingsmaterialenfabrieken 
2031 visbewerkingsinrichtingen 700 200 
2051 suikerfabrieken 1000 2829 overige aardolie-en steenkool verwerk. 
2061 olie- en vettenfabrieken 300 ind. tot 500 
2071 groente- en fruitconservenfabrieken 300 29 .. chemische industrie tot 1000 
2072 groente-in makerijen 100 2911 kunstmeststoffenfabrieken 700 
2081 broodbakkerijen groot 100 2921 kunstharsenfabrieken 700 
2082 beschuitfabrieken 100 2931 kleur-en verfstoffenfabrieken 300 
2084 biscuit-,koek- en 2942 anorganische grondstoffabr. neg 500 

banketfabrieken 100 2948 synth.reuk-en smaakstoffenfabr. 1000 
2091 cacao- en chocoladefabr. 500 2949 organ.chem.grondstoffenfabr. 1000 
2092 suikerwerkfabrieken 2951 verf-, lak-en vernisfabrieken 200 

- met suiker branden 300 2952 drukinktfabrieken 100 
2111 zetmeel(derivaten)fabr. 300 2961 geneesmiddelenfabrieken 100 
2121 mengvoederfabrieken 300 2971 zeep-,was-en reinigingsmiddelen fa-
2129 veevoederfabrieken 1000 brieken 200 
2132 branderijen 2972 parfumerie-en cosmeticafabrieken 200 

- koffie 500 2981 chem.bestrijdingsmiddelenfabr. 300 
- overige 100 2991 lijm- en plakmiddelenfabr. 500 

2133 azijn-,mosterd- en 2992 chem.kantoorbenodigdhedenfabr. 100 
specerijenfabrieken 200 2999 chem.prod.fabrieken 200 

2134 bakmeel- en pudding 3000 kunstmatige en synthetische garen en 
poederfabrieken 200 vezelfabrieken 300 

2135 bakkerijgrondstoffenfabr. 200 3111 rubberbandenfabrieken 300 
2136 soep( aroma )fabrieken 300 3112 rubber art.fabrieken 100 
2137 aardappelproduktenfabr. 500 3119 rubberregeneratiefabrieken 300 
2139 voedingsmiddelen-overig 200 312. loopvlakvernieuwingsbedrijven 200 
2141 gist- en spiritus fabr. 700 313. kunststofverwerkende fabr. tot 500 
2142 destilleerderijen 300 3273 isolatiematerialen fabr. 200 
2151 bierbrouwerijen 300 3282 glasbewerkingsbedrijven 
2152 mouterijen 300 - met geïmpregneerd glasfiber, ed. 700 
217. tabakverwerkende ind. 200 331. ruwijzer- en staalfabrieken 1500 
2211 wolvezelbewerkende fabr. 200 334. non ferro metaalbedrijven tot 200 
224. textielveredeling (drukken) 200 340. metaalgieterijen 100 
225. tapijt-en vloermattenindustrie 200 3451 metalen meubelenfabrieken 100 
2261 linoleum- en viltzeilfabrieken 700 346. metalen emballage industrie 100 
229. overige textielindustrie tot 700 
2411 lederfabrieken 300 3493 metaaloppervlakte behandeling tot 200 
2521 triplex-en fineerfabr. 100 36 .. electrotechnische industrie tot 300 
2522 vezel-en spaanderplaatfabrieken 200 3711 (vracht)auto(bus)fabrieken 300 
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3721 aanhangwagen-en opleggerfabr. 50 
3722 carosseriefabrieken 100 
374 scheepswerven incL reparatie tot 200 
3746 scheepsbedrijven 200 
3761 rijwiel-en motorrijwielfabr. 100 
3771 vliegtuigbouw- en 

reparatiebedr. 100 
3999.1 compostbedrijven 500 
6293 oude materialen en afvalstoffen 

dierlijk afval 300 
6631 benzineservice stations tot 30 
67 horeca tot 30 
6823 Autospuitinrichtingen 100 
733 zeevaart aanverwante bedrijven tot 300 
961 Zwembaden (overdekt) 30 
9811 vuilophaalbedrijven en stort-

plaatsen 300 
9812 rioolwaterzuiverings-

installaties tot 700 
9813 afvalbewerkingsbedrijven tot 200 
9832 chemische wasserijen 30 
9891.2 crematoria 100 
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* mr. V.R. Wösten en .ir. A .. KM van Hoof 

1 ,Inleiding 
De veehouderij is inmiddels meerdere· decennia om u_iteenlo-
pende rede_nen een vast terugkerend onderwerp van politiek 
debat. Zoals bijvoorhe.eld door zorgen over gebrekkig dieren-
welzijn" de nadelige effecten vo.or het milieu of vanwege de 
uitbraken van besmett ·elijke dierziekten ( varkenspest, MKZ, 
vogelgriep). Meer .recent hebben ·zich nog zo.rgen over de 
polt·entieel negatieve effecten van intensieve veehouderij voor 
de volks,gezondheid (MRSA en Q-koorts) alsook de opkomst 
va:n mega.stallen in dit rijtje gevoegd. In de politieke debatten 
.is een vast terugkerend geluid te horen: de sector zucht reeds 
onder zware regeldr·uk. Omdat de s~ctor ook in eco.nomische 
zirt moeit .e zou hebb.en ·zich staa·nde te houden.) dient de 
ovierheid de sector niet te binden aan nog zwaa·rd_ere eisen, 
zo l.uidt de stelling. Maar is het inderdaad juist dat de sector 
zui:ht o:nd.er een last van steeds zwaar·dere regels? Voor het 
t,oetsingskadet voor rnilieuvergu·nningverlening kan dat vol-
ge11s de auteurs zeker niet .gesteld worden. Integendeel. 

Bij de overheid rust de grondwettelijke zorgplicht yoor de 
bes:cherming en verbetering van het leefmilîeu. 1 Hieruit volgt 
de verantwoo·rdelijkheid om de effecten vanwege de· veehou-
de1·ij in evenwich.t 'te brengen - en te l1oud.en - met de overige 
belangen, waaronder wonen en milieu. Zo hebben ·buren van 
eert ve.ehouderij het recht gevrijwaai·d te :blijven van on~aan-
vaardbare stankhinder en dient onevenredige schade aan na-
tuulrwaarden vanwege te hoge ainmoniakernissies voorkomen 
te ,vorden. Beide genoemde zaken zijn reeds lange rijd onder-
weJ~p van actief beleid van met name .de rij kso.verheid. V 0lgens 
het nationaal geurbeleid wordt · gestreefd naar tetug4tinging 
vanl het aantal ge:urgehinderden door verkeer, industrie en 
lan,dbouw. In 2.0.10 zou geen ernstige stankhinder meer mo-

? . d gen. voorkomen. - Ook van ... e ammo ,nîakemissies staat. vast. 
dat die in veel gevallen verregaand gereduceerd dien.en te 
woJ~de.n om de bestaande natuurwaarden té behouden. Hier-
voor geldt inmiddels ook een Europees:rech.telijke verplich-
tin!~ .. 3 Hoe heeft de geurhinder- en ammoniakemissieregelge-

* Mr ·. V. Wösten is wei:kzaam hij Wösten juridisch advies te Den Haag, 
ir. A.K.M. van Hoof is werkzaam bij milieu~adviesbureau Het Groene 
Schild te Wageningen. 

1. Art. 21 van de Grondwet: D.~. wrg van de overheid is gericht o_p ·de 
bewoonbaarheid van .h(gt land en de bescherming en verbetering V3!I1 

het leefinilietL 
2. Herziene Nota Stankbeleid, ministerie 'ilan VROM, , 30. mei 1994, 

DGM/LE/LK/HD94.l.3; Kamerstukken 111994/95-, 2·2 715, nr. 10, 
bijlage 1. 

3. Onder meer: RichtliJn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de 
natuurlijke kbi:rats en de wilde flora en fuun~ Publicatieblad ,va.n de 
Europ.ese Ge:mer:n-schappen. nr~. L 206 van 22/0 17/ l.992 (in gunstige ·staat 
van instandhouding brengen van aa.n.gewe'Z,ön natuw:gebieden); 
Richtlijn 2001/"8 l/EG inzäke nationale emissieplafonds voor bepaalde 
l11chtverontreinigende , s.toffen, Publicatieblad vafl de Europese Gemeen-
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ving zich in de afgelopen decennia ontwikkeld? Van de be:-
leidsontwikkeling zal ,ee-n overzicht worden gegeven~ Middels 
een con·cr,ete casus wordt geïllustreerd wat de concrete ·gevol-
gen hiervan zijn voor d.e besluitvü.tmingsptaktijk . A&luitend 
worden kort o,p enkele recente tnilieubeleidsontwikkelihgen 
,., 1ngegaan. 

2. Geurhinderbeleid sinds de jaren zeventig 
In de jaren zeventigvan devorig~eeuwzijn met de Brochure 
Veehouderij en Hinderwet 4 geurnorm en gesteld. Afhanl{elijk 
van stankvolume en stankgevoeligheid van omligg~nde gebou-
wen zijn daartoe minimum aar, te houden afstanden gesteld 
tussen de veehouderij en stankhîndergevoelige obJ·ecten, 
waaronder woonhuizen. Het stankvolume wordt in de bro-
chu 1re uitgedrukt in aantallen mestvarkeneenheden (mve.)s). 
Stank van overige dieren wordt omgerekend naar mve' :s 
middels vaste otnrekenfact .oren. Zodoende kan de s.t-ank 
wo·rden opgeteld;. en afhankelijk van het totale stankvolume 
een algem.een. ge.ldende afsrandnortn word .en gesteld. De 
brochure onderscheidt hierbij vier geurhlndercategorie _ën; -in 
afnemende · bescherming van categorie 1 (woningen in de 
bebouwde kom) tot categorie 4 (agrarische bedrijfsworunger1). 
Categorie 1 geniet de hoogste bescherming e,n hiervoor geldt, 
afhankelijk ·van de emissieomvang, de grootste stankcirkel 
rond .het beoogde bedrijf ter voorkoming van hi11der. In cate·-
,gori.e 4 wordt de laagste bescherming geno .ten, overeenko-
mend met kleinst aan te· ho .uden stankcirkel. 
Op basis van de toen geldende rechtspraak diende de afstand 
gemeten te worden vanaf de gevel van d_e stal rot de gevel van 
het stankgevoelige object. Ook .als in de stal een h :ermetisch 
afgesloten ruimte zonder dieren aanwezig was, of als de stal-
lucht: geheel geventilee,rd werd via emissiepunten aan. het an,_ 
de.r.e uiteinde van de stal, diend,e vanaf de dichtstbij:zijnde 
gevel de afsrand te worden gemeten.·5 

De Brochure Veehou:derîj en Hinderwet toetste uitslu .itend 
de Stahk ·veroorzaakt d'.oot een individueel veehouderijbedrijf~ 
Om ook wo:ning(:n die omringd zijn door tneeràete veebedriJ-
ven en juist door die· optelsom van geuremissies er·nstig belast 
worden, bescherming te bieden, is in d_e jaren tachtig een 

schapp_ett nr. L 309/22van27/11/2001 (NEC"11icht,lijn: n.a;tionale 
emissi~plafonds voor ondeF meer ammoniake_missies). .. 

4. De iBroG:hure Veehouderij en Hinderwet is in vooJr het eerst gepub·U-
ceerd in 1971" g..ewijzigd in 1976 en in 1·985. 

5. ABRS lOjuni 1993, nr. GOS.91 .. 00'54, nieuwsbriefBur:eauAdvis.eur 
Beroepen Milieubeheer (BABM) 1993, 2, uitspraak nr. G·OS.93.2010 
en uitspr~nr. G05~93.2:021}. later is dit inwverre genu,anceerd dat 
de ma.gelijkheid is geo·ppetdl om middels een deskundig~nr-apport aan 
te tonen dat de stal .zodanig wordt geventileerd dat qp geen ePhle 
andere wij'ze dan via het ventilatiesysteem stallucht ·vrijkomt (zie uit-
spraken GO·S,93.2396 en GOS.93.2847). 

Nr. 11 november 2009 
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aanvullende 'beoordelingsmethodiek· ontwikkeld: de P·ublica-
tiereeks Lucht 46~ 
Aangezien er geleidelijk nieuwe~ met name op am1noniakemis-
siereductie gerichte, staltechnieken beschikbaar kwamen1 be-
stond het - toen nog nie ,t onderrochte - vermoeden dat die 
srallen ook mi·nder geure-missies zouden veroo,rzaken .. Hierop 
heeft· de minister van VROM in 1994 een voorlopig srand-
punt bekendgemaakt, waarin soepeler stankomrekenfactoren 
voor dez-e emissiearme (Groen Label) stallen zij,n bekend ge-
maakt. Deze srankomrekenfactorein zijn echter door de Raad 
van State ln beroepsp,rocedures in de jaren negentig verworpen 
omdat niet kon worden aangetoond dat die em_issiefactoren 
waren gebaseerd op deugdelijk onderzoek. 6 

In de Herziene Nota St$ikbeleid (ministerie vru1 VROM, 
1994) wordt gesteld dat - afg~ro,nd ... onderzoek naar .de .rela-
ties tussen geuremissies uit stallen en ,geurhinder aanto ,ont 
dat de uitgangspunten van de afstandsgr-afiek {kortom: het · 
niveau van stankhinderbescherming) j.,uist z:ijn. ~passing 
van de Brochure Veehotiderij eri ,Hinderwet werd daarom 

"' 7 niet oveiwogen, , 
Deze Herziene Nota ·Stankbeleid srelt ,ook een held.er beleids-
doel: in 2010 ma,g niet langer sprake zijn ,ran ernstige stank-• 
hinder~ Hierbij wordt ook ,een concrete norm . voor .St , . '.~_,_---
h.inderden genoemd. Bij een stahkbelasring van meer dan I 0 
geureenheden ( overeenkomend met de thans gangbare waarde 
van 5 Odou ·r U nits 8) dient volgens de rijksnota gesproken te 
·worden van ·ernstlge geurhinder. De Nora stelt: 'Ligt de 
concentratie bo:ven de 10 ge/m3 . als 98--percentielwaarde dan 
kan er zonder meer van uit word,e:n gegaan dar de bevolkihg 
ernstige geurhirider ondervindt'- 9 Vo.or he,t realise'.ren van de 
gestelde beleidsdoelstelling blijft inmiddels nie,t ved tijd over .. 
Haaks op de beleidsdoelstelling van de nota wordt met ingang 
van midden jaren negentig door de rijksoverheid een aan,tal 
\vijziglngen doorgevoerd in . het geurhinderbeleid vanwege 
veesrallen1 met overwe~end een sterk verminderde bescher.,. 
ming tot gevolg. Deze worden hieronder in drie stappe11 be-
s.chreven. 

Stap 1: de Richtlijn Veehouderij en. Stankhinder (1996) 
In 1996 is :eennieuwe richtlijn bekendgemaaktter;v,ervanging 
van de Bro·chure Veehouderij en Hiode1 wet en Publicatiereeks 
Lucht 46:. de Richtlijn Veehou.derij en Stankhinder 1996 
(Ministerie , van VROM, 199 ·6) 10 De stankbescherrning zou 
op de vo,lgende punten effectief v:ernrinderen: 

D · · d 1 · d d · · · · d cl I b,--1 - e catego:r1e:-.1n. e mgwor .. tzo i miggewt.Jz:r:g· at·g o. ·áa..L. 
gesproken de o:mwonenden een bescher.mings,niveau da,-
.len. Dit lager.e .beschermingsniveau komt overeen met, 
het toestaan van o·ngeveer twee- ·tot drie,maa.l zoveel 
stanke :missies bij de buren van vee:bedrij'ven. 

6. ABRS 19 december 1995$ nr, E03.9S.0344, 15 januari 1998, nt; 

E03.9 '5.1393 en 26 maart 1998, nr . E0) .. 95.1650. 
7. Herziene Nota Stankbeleid~§ 3.2> Ka.merstukk-enll 1994195, 22· '.715~ 

ru-. 1,0, bijlage 1. 
8. Twee. '"geureenheden" sraat als r©k.eneel'lheid gelijk aan één O.dour Unit, 

zie o.a, Gebtu.ikershanclleidiug v..:Stacks vergunnin~ behorend bij de 
Wet geurhinder en veehouderij. 

9. H .erziene N 0121., Stan·kbe1eid, § 3 . .-I ,. Kamerstukken 1119'94l9 5, 22 ·715, 
nr. 10.,, bijlage 1. 

I O ., Zie ,vww .info:rn.il.ooon.derwerp~n/1an-dbouw~:tu.ihbouw/geur-
e.n/ richtlijn/ ric::htli)n/. 
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Veehouderij, .milieubeleid en regeldru,k 

- De methodiek van berekenîngvolgens de Publikatî.ereeks 
Lucht 46 voor de cumulatie van stank wordt sterk ver-een ... 
voudi ,gd, met eveneens een sterk verminderde stankbe ... 
schermîng tot gevolg. Het in de geurberekening te betrek-
ken bedrijven wordt st,erk heperkt .. 11 

- De door de Raad van S·tate verworpen soepeler omreken-
factoren voor emissiettrne stallen worden alsnog in de 
Richtlijn opgenomen~ Dit betekent dat een ondetnetner 
binnen een gegeven stankhinder-afs .t:andsnoi:m fors meer 
dieren kan gaan houden, zonder dat _ een daarvoor aange-
vraag.de rniiieuvetgnnning zal worden gewei.gerd. 

- De-afsrand tot s,rankgevo.elige objecten wordt niet langer 
meer gemeten vanuit de gevel van de stal, maar vanuit 
he;t emissiepunt. Dit betekent dat bij geforceerde · ventila -
tie wordt gemeten vanaf .de emissieventilator, , hetgeen 
aan de andere kant van de stal kan zijn. Ook hiermee 
ontstaat 'binnen ·de gestelde stankhinder-/4&tandsn ,ormen 
extra ruimte voor uitbreidingen. Aldus aangevraagde 
milieuvergunningen zouden niet langer worden gewej-
gerd. 

Deze richtlijn is in ·een, reeks van uitsprak-en doru de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State · op belangrijke 
onderdelen buiten recht verklaard. De versoepelde çategotie-
indeUng en de versoepelde cumulatiebeoordeling zijn verwor-
,pen .omdat er in de richtlijn een onyoldoehde milieqrechni-
sche o·f m1lieuhygiënische onderbouwing wordt gegeven.11 

Het gevolg hiervan 1s geweest dat. in de milî.euv-ergunningbe-
sluitvorming werd teruggevallen op de no ,rmen van de Bro-
chure Veehouderij en Hin,detwet: en Publicatiereeks Lucht 
46" Hierme ,e was - voorlopig- een ,belangrijk deel van de 
verrniriderde stankbescherming door de rechter voorkomen. 
De soepeler stankomrekenfu.ctoren voo,r· e.m.îss,iearme stallen 
word~n ditmaal echter wél d'oor ,de Raad van State geaccep-
teerd. 1-3 En ook de afstandsbepaling vanuit het emissiepunt 
passecn de rechterlijke toets~ Dit heeft verstrekkende-gevolgen 
gekregen voor de milieuvetgunningpraktijk~ Sindsdien hebben 
veehouders met gevelventilator~n aan de achter-zijde van de 
veestallen tot op veel kortere afstand van de buren ·kun"nen 
uitbreide .n. Mechanische ventilatie is --ondanks het energie-
verbruik - inm id.deis tot een vaste praktijk gegroeid. 

Stap 2: Wet Stankemissie Veehouderijen ,in Landbouwontwikke--
lings-en Verweving.sgebieden {2004) 
De Minister van VROM wenst onverminderd vast te houden - - - . - - - ~-

aan de ·versoepeling van zowel de· categorîe..,indeling alsook 
de versoepelde cumulatie .regeling~ De kritiek van de bestuurs~ 
r·echter op het gebrek aan .onderbouwing van de versoepelde 
catego.rie:indelîng en .cu,mulatiebeootdelingwordt gèpasse·erd 
door de geurregeling voor veeho:uderijen, geheel op te nemen 
in een rijkswet, als lex specialis van de W:er milieubeheer. In 

11. Vooral dootd,at grotere bedrijven op ru.i.Jnere afstand ·nog slechu; in de 
beoor-delingwerden meegenomen wanneer ze de totaal, toelaatbare in-
dividuele stankbelasting reeds voor minst~ns de helft opvulden, waar 
voorheen reeds bedrijven me.e beoordeeld werden wanneer ze meer 
·dan een twintlg$te van die stankbelas.ting opvulden. 'Zie Richtlijn 
Vee-houderij en Stankhinder, §:4. 

12. ABRS 21 april 1998, m. E03 ;97.0l 15 nieuwshtiefStAB 1998 ... 21 NJB 
199'8-20" nr. 28; ABRS 17 j'uli l,'996,. nr. E03.97.0_892, nie14wsbrief 
StAJl 1'9·98-3. 

13. ABRS nr . E03.96.1180 ~nieuwsbriefS&AB'1997-] _ 
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200·4 wordt aldus de Wet Stankemissie Veehouderijen in 
Landbouwontwikkeli11gs-en V erwevi·ngsgehieden (hierna: 
Wet Stanketnissie) 14 van kracht. Hiermee is de door d.e Afde-
ling Bes.tuursrechtspraak verworpen .categorie-indeling uit de 
richtlîjn van 1996 in een wetstekst gecodeerd ~ met als ge~olg 
dat in de rechtszaal de .nor.mstelling t·ot recht is verheven. De 
c.um ulatiebescherming is in deze wet zelfs geheel afgeschaft. 
Beleidslijnen zoals de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 
kunnen vanwege hun status als. beleidslijn in de rechtszaal 
wel aan een j·uridische toets worden ondenvorpçn .. Dat geldt 
echter .niet voot rijkswetten, zoals de Wet Stankemissie, a-an-
gezien hiervan wordt vero.nder.steld dat d_e betrokken belangen 
in het wetgevingsproces af<loende zijn afgewogen. Dat in dit 
wetgevingsproces de belangen van potentieel stankgehind .er-
den nauwelijks een woordvoerder hebben gehad, is een pu-
bliel~ geheim. Een lo.bbyclub voor bewoners in het · buitenge.-
b1ed bes.tand niet. De belangen van de veehouders lieten en 
laten zich daarentegen robuust horen 15, met vaak onevenwich-
tige wetgeving als gevolg. 
De werking van deze wet ls vooralsnog beperkt tot de gebie-
den waarvoor een reconstructieplan bekend is g~maakt 
( overeenkomend mét ·de mestoverschotgebieden in Zuid- en 
Oost-Nederland). O.ok zijn in de We·t Stainkemissie nie .uwe, 
beter onderbouwde stankomrekenfactoren toegevoegd, dit ~ 
maal wel o·p basis van wetenschappelijk stankemissie-
on:derzoek. Van bepaalde diercate.gorieën was vastgesteld dat 
de.ze meer stinken .dan eerder werd aangtnomen; roet name 
de stank vanwege biggen en fokvarkens bleek eerder te zijn 
onderschat. Voor deze diercategorieën war€n de nieuwe om-
rekenfa:cturen strenger, waardoor · de effecten van de versoe-
p·elde categorie-indeling gedeeltelijk gecompenseerd zijn ge-
worden. 

Stap 3: Wet Geurhinder en Veehouderij (2007) 
In 20·07 treedt d:e: Wet Geurhinder en Veehouderij 16 in wer-
king. M·et· deze wet . komt een geheel gewij'zigde beoordelings-
lsyst:ematiek van de stm1khinder te gelden. In plaats , van de 
mestvar·keneenh ·eden wordt een nieuwe geureenheid geïntro-
duceerd : de al ecerder· genoemde Odour Unit (OU) per m3. 
De veehouderij moet onveranderd binnen een bepaalde 
geurbelastingnorm voor o.mliggende woningen blijven. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een digitaal vers:preidings-
m.odel dat meer recht .doet aan de werkelijkheid van de over,.. 
heersende zuidwestenwind .dan de s.rankclrkels uit de oude 
systematiek. De normstelling is daarbij zo geno :men dat het 
toch zoveel mogelijk aansluit · bij de voorheen geldende be-
•scherming . 

1·4. Stb. 2002, 319. 
15. Lobby·van agrarische ·gemeenten en landbouwbedrijfsleven heeft onder 

meer geleid tot de motie Stellin;gwetf van 11 decetnber 1995, Kamer-
stukken Il 1995/96, ·24 4.45, nr .. 19; waarin deregerin,gwerd verrocht 
het landelijke stankbeleid zodanig. te herzien dat de uit een oogpunt 
van het voorkomen van stankhinder onbedoelde blokkeritig van de 
dynamiek in de veehouderij zou wordërt weggenomen. Dit heeft mede 
geleid tot de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. Nadat de 
Raad van State deze ri,htlijn op ·een aa.ntal ond~rdelen o·nvaldoende 
·g~otiveerd heeft bevonden" is besloten om de uitgangspunten ·van 
de richtlijn i'n een :wetv.IBt te leggen (MvT Wet Stankemissfè" Kamer-
stukken 112.000/0l, 27 835, nr. 3). 

'16. Stb. 2006, 531 .. 
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Op basis van de inzichten van de H .erzîene Nota Stankbeleid 
blijkt bij alle woningen buîte .n de bebouwde kom een norm 
te worden _gesteld die ernstige stankhinder toelaat . Bij alle 
woningen in het buitengebied wo_rdt namelijk .een stankhin-
cl:erniveau toegelaten van (ruim) meer dan 5 :QU /:m3.17 Eer-
der is opgemerkt dar de tt ,erziene Nota Stankbeleid - ,o.mge-
rekend naar -Odour Units - een waarde van 5 OU/m3 en 
hoger a1·s criterium noemt voor ernstige .stankhinder. 
Deze wet betekent ook een verdere versoepeling. De wet 
g,eldt, in te.genste]ling tot de Wet sta.nkemissî·e, nu voor heel 
Nederland. Met deze wet wo:rdt de .bescherming tegen cumu-
latie van stank nt1 voor heel Nederland afgeschaft. 
Ook vormt de Wet Geurhinder een versoepeling doordat er 
minder obJecten als geurgevoelig object bescherm;d worden. 
Alleen gebouwen word :en nog beschermd. Bijvoorbeeld 
crunpings" die zonder enige· twijfel een groot belang hebben 

- ' 

om van ov:erm_atige stankhinder verschoond te blijven, verlie-
zen elke bescherming. Dit is het gevolg van de definiëring 
va·n het 'be·gr.ip geurgevoelig object in .art~ l van de wet. 
Ook is de ~regorie-indeling verdwenen en vervangen do·o•r 
het enkele onderscheid: binnen en buiten de bebouwde kom. 
Dit is· vo·oral nad,elîg voor kleine buurtschap.pen of lintbebou-
wing buiten de bebouwde kom. 
Verder geldt de zeer minimale bescherming die de Wet 
Stanke-miss.ie bood voor woningen bij andere intensieve vee-
houde :rijen, nu voor alle veehouderijen (art. 3. lid 2 Wgv),. 
waa:rdoor met name melkveehouders en hobbyboeren nog 
slechts een zeer geringe bescherming kennen tegen .stankhin--
de:r vanwege· ·een intensieve veehouderij. 
Ten slotte biedt de wet de mogelijkheid via gemeentelij .ke 
verordeninge :n de .geurnorm te wîjzige·n. Daarmee , is .een nog 
ve.rdere versoepeling mogelijk. Voor -zo ver wij kunnen beoor-
delen wordt van deze verdere versoepelingsmogelijkheid be,... 
perkt: gebruik gem·aakt en dan voornamelijk in landbouwont-
wikkelingsgebieden of bij nieuwe . woningbouwproj :ecten .. 
Aanscherping van de normen vindt voo.rnatneli jk plaat.s bij 
de bebouwde kom of bij gebieden tnet een sterk r·ec.teatief 
karakter .18 

Op basis van dez.e wet worden mo .menteel in heel Nederland 
vergunningen verleend voor inte11sieve veehouderij. 

17. Binnen het co.ncentratiegeb ied geldt een norm van 14 O·U/m3 en 
daarbuiten van 8 OU/m3 (art. 3 lid 1 onder ben d Wgv). 

18. Ter illustratie: Bairneveldse Verordening Geurhinder en Veehouderij 
(18 oktober 2008): . in h~ landbouwonnviklrelingsgebied iis de i1otm 
verruimd tot 20 OU / m3; in een aart tal zoekgebied.en voor woningbouw 
is een n·or!Q van 6 of 8 OU/m3 opgenomen; in een gebied met veel 
campings is: eeh norm van 8 .OU/m3 Qpgenornen. Venrayse Verorde-
ning (25 maa.rt 2008) : zoekgebieden woni'ngbouw, vakantiepark en 
bedrijvenrerrcln krîjgën een norm van 8 OU/m3. Nederweerste vetör~ 
dening (22 april 2008): uitbreidingsgebieden_ wonîngbonw en een be--
dtijvehtêrrein . krijgen €en norm van 8 OU/m3 . Hilvarenbeekse Veror-
dening (22 aprîl 2008) .: norm voor woo.nkernen is aangeseherpt-van 
3 tot 2 OU/m3 met een zone van ca. 25.0 meter in h€t buiteng ~bied 
en eromheen tnet een norm van 7 OU/m3 i .. p.v. 14 .. Verorde:t1ing 
Aalten {7 juli. 2009): zoekgebieden woningbo.-uw krijgen 6 OU/m,3 en 
zoekgebied bedrijventerrein 14 OU/ m3. Verordening Meerlo-Wanssmn 
(26 mei 2008): beboawde kom norm aangescherpt tot 2~5 OU/m3 1 

uitbreidin!9ige -biedQn krijgen een norm van 6 of7 OU/m3. Diverse 
gerneerj.td_ijke verot.deningen in de· tegio. Eindhoven: vaakXJo~cherping 
van de norm in de grotere l,ernen tot 1 OU/'lT:13 en in klè-ii1ete kernen 
soms ëen versoepeling van de norm. 
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Co11cclusie naar aanleiding van dertig jaar geu/r,hinderbeleirl 
In de Jaren zeventig en tachtig. van de v.orige eeuw gold e_en 
voor iedereen transparant geurhinderl)ele:id, dat. voldoende 
rui .mtelijke spreiding bood tussen veehouderijbedrijven en 
omwonenden" Vanaf midden jaren negentig is - haaks op de 
beleidsdoelstelling van de Herziene Nota Stankbeleid - een 
nieuwe beleidstrend ingezet als gevolg waarvan de omgevJng 
van veehouderijbedrijven aanzienlij1k minder bescherming 
lmmt te g~niete.n tegen stankhlnder vanwege stalemissies. Dit 
verhoudt zich niet tot de ·beleidsdoelstelling om het amtal 
geurgehind.e·rde.n te verminderen. 
Het recente geurbeleîd bindt de sector niet aan extra eisen. 
Veehouderijbedrijven hebben door de gewijzigde geurnormen 
ved extra uîtbrcidingsmogelijkheden gekregen, onder meer 
door lage1·e milieunormen te stellen, of milieunormen zelfs· 
op te heffen. 
.Een so,ortgelijke b·eleidsontwikkeling· heeft zich voorgedaan 
in .het ammoniakh.el-eid. Deze ontwikkeling heeft zich gelijk-· 
tijdig , voorgedaan als de hiervoor beschreven geutbeleidsont-
wikkelingen. 

3ï Ammoniakemissiebeleid sinds d,e jaren 
tachti.g 
Sind5 de jaren tachtig is de conclusie orto.ntkoombaar dat 

· ·ak · •· l d · I overmatige atnmoru -• ern1ss1es vee nat.uurwaa.r en porenuee . 
ernstig aantasten~ Vanaf 1987 wordt beleid ontwikkeld om 
d.e ammoniakemissie, veroorzaakt do·or veehouderij, t•e r·egu-
leren~ De· voorlopige uitkomst van ruim 20 Jaar beleid is dat 
m.omenteel voor twee derde vm .de oppervlakte .naruut de 
amma,niakdep•ositieniveaus tot 2020 no.g altijd (fors) te hoog 
zullen blijven.19 Voor een nadere beschrijving van de ammo-
niak.problematiek wordt verwezen naar he,t Alt:ettarapport 
'·Err - · · - · 'ak · d N d 1 · d · tu ' 20 0 k -1~ect·en van arnmoru . op _.· e . e · er , an se n•a ,ur . . -_ o 
de Memorie 'Van. Toelichting van de I11terin1wet Ammo ·niak 
en Veehoaderij (hierna: de Interlmwet) en de Wet Ammoniak 
en V ~e~ouderij (hierna:: WA V 2002) zijn î'nformatief..-41 

O·nder de IAV 1994 en als gevolg van j.urisprudentie 22 oek 
onder d~ '\'o-orloper: de Richtlijn Ammoniak en Veehouderij 
(1991)~ kunnen de stalemiss.ies van i11·dividuele bedrijven in 
de meest· v·eedichte provincies (de mestovetschotgebieden, 
c.q. de gebieden met .een hoge a,chtergronddep .osîtie aan am-
moniak, later de reconstructiegebieden gehoemd: vao .tnatno ... 
lij,k grote .dele.n van Noord-Brabant~ Limburg, ·Gelderland 
en -Overijssel en delen van Utt .echt) in de meeste· gevallen n:iet 
zonder · co-mp'e.nsatie toenemen .. Die compensatie vindt dan 
plaats middels aankoop ammoniakemissierechte ·n: saldering~ 
De IA V 1994 regelde op welke wijze ammoniakemissies en 
-deposities beoordeeld dienen te· worden ·als onderdeel van 
een milieuvergunnlngprocedure. In de milfeuverg.Qnningbe-

19•; N,atuurbalans: 2008" zie www·.minlnv,nl danwel www.rivm.nl/biblio-
th-eek/Tapp orten/ 5.0040·2008.-pdf. 

20.. .Eff~cten van arnmoni -ak. óp de Nederlru:1.dse natutt.r" Achtergror:idrap--
pon; J .. Kros· ~tal.; .A.}tLerfa-rapport 1698, digiwtl heschikb::tar via 
~vww .alterx:a.wur .nllNL/ p.ublicaties Altertaf Afterta rapporten/. 

11. MvTinterimwet.Ammoniaken Ve·ehouderiJ~Kamerstukk(?ll/]1992/93_. 
23 221 nr.. 3 (digitaal beschikbaar '\-"Ïa www·.statengenera:aldig:itaa.11.ol); 
M"·T·Wer .Ammoniak en. V~ehouderîj, Kitmerst!/lkken 112000{01, 27 
836, nr, 3" digitaal beschikbaar via wwYt.•overheid.nI, 

22. AGRS van SO december 1992_. Anibt Delden~ nr. G05.9·1.I.665; 
ni~uwsbrief BAB.M 1992-4, 
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oordeling van de bedrijfsplannen conform de Intetimwet · is 
de ligging van voo,r verzuring gevoelige gebie'.den een beslis-
sende factor. Naarmate wettelijk beschermde gebieden verder 
weg liggen" kan ge.makkelijker met •aankoop· van em.issierech-
ten uitgebreid worden. Met deze wet geldt een deposîtiehe-
oordelingsbeleld (depositiespoor). 
Op basis van de Richtlijn Ammoniak en Veehouderij (1991) 
golden als voor verzuring gevoelig gebied a.lie bo.s,-en nat,uur-
gehieden op voor verzuring gevoelige grond; 
- die groter waren dan 2 ha, 
.- of die onder de Naruurbescher1ningswe,r. vielen, 
- of die bij een natuurbeherende or.ganisatie in beheer wa-

ren, 
- of die in het. bestemming~plan waren beschermd, 
Overige gebieden konden in een aparte verordening worden 
aan:gewezen. De bedrijven in een straal van .3000 meter 
rondom d.eze, natu ,urgebieden werden~ afhankelijk ,yan de 
depositiehoo :gte~ aan b.eperkingen gebonden. In de praktijk 
zagen de meeste bedrijven in de ruestoverschotgebieden zich 
hierd:oor geconfronteetd met een dep,osirieplafond. Zij konden 
allèen uitbreide.n middels toepassin_gvan. emissie.-en/ofdepo-
sit1ereduce.rende technieken. 
Wat js er sindsdien met dit (natuurbeschermings) ,bel .eid ge-
beurd? In hoofèilijn zijn 6 stappen te ond,erscheiden. 

Stap 1: lnterimw:etAnzmoniak en Veehoi,derij (1994) 
De 'tie beschermen vo.or verzuring gevoelige ·natuurgebi .eden 
worden in d.e Interimwet2 3 vastgelegd 1n een uitvoeringsrege-
l. M· d d· d· · · b h • ·, ' L l - '1, • • •_ ' . -, ' 1 . . 1 ' ' ' · , -, , ' ' ' : - -:_ ' , ' ' . n '•. .• • ' ing ... 1 .er e wet wor . t _e m101mumomvang waar oven -.-et 
gebied bescherming genie,t~ verhoogd van 2 naar 5. ha (art 2 
lid 1 onder a Uitvoeringsregeling). Daacnaast blijven enkel 
de kleinere -gebieden .b.eschermd die on.der de N atnurbescher-

• • • 1 ., • • • • . b -m1ngswet vallen, 1n . -•eheer ZiJn b1 J een natt1urbeherende or-
g~is .atie of in het bestemro .ingsplan beschermd worden. (art. 
2 lid 1 onderh, eend Uitvoeiingsregeling) .. Weliswaarwordt 
d li.kh- ·d · d · d ·• e moge J . ,. -e1 m " e wet opgenomen om via een veror erung 
kleine . natuurgebieden en landschapselementen aàn te wijzen 
(an .. 2 lid l onder e Uitvoeringsregeling); maar daar wordt 
.slecht·s spaarzaam ·ge,b.ruik van ·gemaakt. De omvang van de 
b·eschermde gebieden neemt af. 

Stap. 2: Tweede wijziging UitaoeringsregelingAmmoniak en 
Veehouderij (1996) _ 
Met de tweed·e wijziging van de uitvoeringsregeling 24 wordt 
het aantal beschermde voor verzuring gevoelige gebieden na-
ge110,eg· beperkr tot de gebieden groter dan 5 hectarej doordat 
de uitzo :nderingen waaronder klelner.e gebieden bescherm ,d 
worden) komt te vervallen (art. 2 lid 1 ·onder h, c en . d Uitvoe-
ringsregeling worden vervallen verkl,~1-ar,d) .. Als uitzondering 
geldt nog enkel de, spaarzaam g~b·ruikte1 mogelijkheid deze 
gebieden middels een gemeentelijke verordening aan te wijzen 

a 

(nu: art. 2. lid 1: o.nder b Uitvoeringsregeling).1vfet · het ver-
min ,deren van h,et aantal -voor· verzuring gevoelige gebieden, 
verminderde ande-rrn.aal het aantal veehouderijen dat zich 

b ki fr. d- 1· " · met eper . ngen gecon .. onteer zag vanwege · 1ggtng 1n ee:n 
zone van 3000 meter rond die gebieden. 

23. Sth. 1994~ 634. 
24. Stc;r,; I 99 .6, 177. 
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Stap 3: Wet Ammoniak en Veehouderij (2.002) 
1n 2002 is· de Interimwet Ammoniak en Veehouderij vervan-
gen do.or ck Wet Atnmon.iak en Veehoude ·rij (hie:rna: 
WA V) .25 Waar onder de Interim wet de hedrijve,n tot 3000 
met·er ro,ndom natuurgebieden gebon .den worden aan emis-
siebeperkingen, word ·t dit nu beperkt rot slechts 250 meter 
(art. 4 lid l WAV). Bedrijven buiten een straal van 250 met-et 
rondom de· besch.er-mde natuurgebieden kunnen over het al-· -
getne€n in emissies toe-nemen, voorz·over het geer1 bedrijven 
zijn ·die vallen önder de Europese IPPC-r~.chtlijn 76 en een 
belangrijke verontreiniging ve.roorzaken. 27 

Ook word .t het aantal te besche.rmen ge'bieden fors beperkt. 
Enkel de gebieden die binnen de .Ecologische Hoofdstructtinr 
(hierna: EHS) vallen, l{omt nog beschermi~g toe als kw~tsbaar 
gebied. Hie .rm .ee worden natu·urgehieden enkel nog be-
schermd als ze zowel voo ·r verzuring gevoelig waren vo.lgens 
d_e .Interimwet én ze binnen de EHS vallen. 
In de zone van 25 ,Q mete.r wordt het reiime wel strenger 
(.minder ruimte voo·r bedrijfsuitbreiding) dan onder de Inte-
rimwet~ maar het effect daarvan b,lljft be,perkt doordat het 
aantal betr0kken bedrijven no :g slechts een fractie is van het 
aantal dat zich voorheen aan emissiebeperkingen gebonden 
zag. Er blijven niet . he.el veel veehollderijbedrijven over binnen 
de straal van 250 meter van de resterende beschern1de .gebie-
den.28 

Stap 4: wijziging Wet.Ammoniak en Veehouderij (2007) 
In deze: wetswijziging 29 wordt het aantal t,e beschermen gebie-
den opnieuw verkleind tot .... in principe - de zogenoemde zee-r 
kwetsbare gebied.en gro ,tér dan 50 hectare. Gebieden kleiner 
dan 5 0 hectare komt enkel nog bes,cherming toe indien het 
gebieden met zeer grote natuuiwaarden zijn (art. 2 lid 5 Wav). 
De: strekking ,,an de wetswijziging is andermaal e.en forse be-
perking van het oppervlakte wettelijk beschermde natuur. 
Bij-voorbeeld Provinciale Staten van Limburg heeft aldus-40o/o 
van de nog resterende wettelijk beschermde Lîmburg$e natuur 
de b.eschermingsstatus ontnomen. 3·0 Hiermee zijn andermaal 
voor veel veehouderijbedrijven emissiebeperkingen op bedrijfs-

• n1veaa weggenomen. 
Blijkens -diverse uitsprake ·n van de Afdeliog Bestuursrecht-
sp,raak van de Raad van State is met name in de mestover-
.schotgebieden met een hoge achtergronddepositie aan ammo-
niak yeel~ ·sprake van '·belangrijke verontreinigingen' in de 
zin van art. 4 en 6 lid 2 W AV ( oud) .31 Ook deze · ~eigerings-

25. Stb .. 20.02~ 93. 
26, Richtlîjn 96/61/EG van 2-4 september· 1996, Publikatieblad van de 

E1:1ropese Gemeenschappen, Nr, L. 257/26. 
27. Art. 4 lid 2 en 6 lid 2 Wet Ammoniak ên Veehouderij, Stb. 2002, 93. 
28.. Zie Memorie van Antwoord, Katners_tukken / 2001/02, 27· 835 en 27 

836i nr. 143b, p. 11: Onder de· lnterimwetwerden in de zone van 3 
km rond cl-e voor venuring gevoelige gebieden 'ongeveer 43. 000 bedriJ~ 
ven a.a n normen gebonden, onder d~ Wet Ammoniak en Veehouderij 
betreft dit in de zone van 250 meter rond kwetsbare gebieden nqg-
ongeved 7,000 bedrijven. 

29. St·b. 2007~ 156. 
3,0. Het besluit tot aanwiJzing van zeer kwetsbare gebieden -als bedoeld in. 

art. 2,. -~erste lid 'van de W etAm1noniak en Veeh·ouderij; Provinciale 
Staten van Lrmburg; 18 apr.il 2008, Provinciaal Blad, jaatg:mg 200 .8~ 
nr. 53 . 

• 

31. Ondér meer ABRS 10 november ·2004, 200,304823,f l; www.r:aadvan-
state .nl. 
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d - ·ak · · d · d gron vo:or toenames van amtno :n1 emissie wor . t 1n · _ eze 
wetgevingsronde verwijderd . . Er komt een soepeler t,oets voor 
in d.e plaats, de zögenoemde Beleidslîjn IPPC-omgevingstoer-
sing (M·mistervan VROM, 25 juni 2007). 32 Deze toets -houdt 
· d d .... k b d .. ·b·· hal' 1n · at aan - e meei omvangr1J ·. e · e r1Jven · IJ g1·ootsc · 1ge 
· b. ·d· ., " -1- • • d- d h · uit re}_ 1ngen extra eisen 1nz~e em1ssiere . uceren e tee ,n1e-

ken dienen te wo.rden gesteld. Er wordt echter g.een plafond 
ges.teld aar1 de totale ammoniakemissie vanwege het bedrijf. 
,De Beleidslijn is inmiddels doo.r de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad, van State geaccepteerd als toe,t:singska--
der.33 

Stap 5: BesluitAm.moniakemissie Huisvesting Veehouderij 
(2008): va-n depositiespoar naar emiss.iespoor 
E.r is weinig politieke discnssle over he ;t feit dat de WA V nog 
weinig be:perkingen aan de ,secto .r oplegt~-Het politieke credo 
bij de inwerking treding van de WAV was ook juist om. het 
depositiebeleid (waàt~in gebiedsbescherming het . leidend be-

- ' 

-ginsel is). te vervangen doo.r een emissiebeleid (alle bedrijven 
binden aan emissi~arm .er,e stalbouw, ongeach •t de ligging ten 
opzichte van de natuur) 1. o·mdat : het depositiebeleid op weer-
stand stuitte bjj het landbouwbedtijfsleven.34 Er zouden 
strengere emissienormen komen p.er-dierplaats. Ten behoeve 
van bescherming van natuurw-aarden zou volstaan ku .nnen 
woeden met het aanvullehd zoneringsbeleid uit de WAV. 
Overigens is ee.rst na jaren.lange. vettraging de Wet milieube-
heer in genoemde zit1 aangepast0.5 en treedt pas in 2008 het 
Besluit Ammoniakemissie Huisvesting Veehouderij36 in 
werking. 37 Hiermee is e.nkel nog emissiearmere stalbonw 
toegestaan, dat weliswaar beperkingen .stelt aan de ammoni-
akemissie per dierplaats, maar g~en wezenlijke beperking stelt 
aan de emissie o,p bed,rijfsniveau .. D ·e ,emissie-arme stalbouw 
(gebruik van de beste beschikbate techniek-en) vloeide echter 
reeds voor een belang:rijk deel voort uit Europeestechtelijke 
verplichtingen (de IPP\C-richtlijn). 
Als gevolg van voornoemde wets-en be]eidswij:ziging.en gelden 
nog nauwelijks emissiebeperkingen op bedriJfsniv .eau. Er 
vinden - ·zetfs met subsidie voor .de realisatie van luchtwassers 
- ingrijpende bedrijfsonrwi;lekelingen plaats, onvermînderd 
ook op minder geschikte locaties op korte afstand . van natuur- · 
_gebieden in regio;s .die d_oor· een ho.ge achtergrond ammo .rû-
al<depositie reeds overbelast zijn. 
Si11ds 2004 nemen de landelij~ke a·mtnoniakemissles weer 
to·e.38 

32. Bekend.gemaakt middels toezend.ingaan de Tweede Kamer, 25-Juni 
·2007, kenmerk BWL/2007060501 .. 

33. ABRS 18 rnaa,rt 2·009~ n.r. 200800463/1, www.raadvansrare.nl. 
3.4. Zie Memorie-van Toelichting WetAnmi@niaken Veehouderij; Kamer-

stukken JI2000/0l~ 27· 8.36> nr. 3, § 2.3. 
35, Wijziging art, -8.l 'O en 8.-11 Wet milieubeheer, waarbij het niet.toepas-

sen van de beste besc-hîkbare technieken als weigeringsgrond is-opge-
notneh: Stb . . 200 5, 4·32" 

36. Stb. 2005, 675 .. 
3.7. Stb, 2008, 93. 
38;. Effecten van ·ammoniak op de Nede_rlandse natuur, Achtergrondrap-· 

po.rt; J. Kros et al.; Alrerra~rapport 169 ·8;. p. 10, {digitaal besc_hikbaar). 
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Stap 6.: de Natuurbeschermingswet (1998): .de hete aardappel 
wordt áoorgeseho11e:n 
Met de bovengehoemde 5 stappen is het milieubeleid inzake 
de stal-ammoniakemissies bes.chreven. Min of meer gelijktijdig 
met . de hietb ·oven ·beschr·even bcleidsontw1kkeling heeft een 
wijziging van de Natuurbeschermingsvver plaats.gevonden, 
die per 2·005 in werking îs getreden.39 Met deze wet wQrdr 
een kleine selectie b-iJzondere natuur een EruopeesrechteliJk 
gereg,elde beschermingsstatus toegekend, d.e zogenoem·de 
Natura2000 - of Habitat - ·en Vogelr.ichtlijngehieden. Onver-
mijdelijk dien·t zich i,n deze wetspraktijk dezelfde ammoniak.., 
problematiek ,aa·n. Een ministerieel beleidskader dat deposi-

•. * · d· ·cl 1 b dr.. · d · t.1etuenames van 1n ~1v1. ue e e · 13ven 1n ·_e omgeving van 
de krachtens deze wet besch.ermd .e natuurgeb~eden toeliet 
(Toetsîngska:der Ammoniak en Natura2000) 4Q is doo,r de 
bestuursrechter nîet aanvaàl\d41" en nadien geruisloos herroe-
pen do.or de minîst .er van LNV;42 T at o-p heden zijn hierin 
nog geen --kenbare - nadere politieke besluiten genomen. 

Conclusies naar aankiding van het recente ammo,iiakbeleid 
De ammoniakemÎssiepr -oblematiek is onverminderd politiek 
actueel. Feit is dat buiten het verbod op traditionele. stalbo·u.w, 
anders dan in de jaren n.e_gentig de veehouderij nog slech.rs 
in beperkte mate gebo,nden wordt door emissiebeperkingen 
o-p bedrij·fsniveau. D:e .eerder geldende beperkingen krachtens 

- . 

de Wet ·milieubeheer en bijbehorendewe ftgevin.gzijn tot een 
minimum teruggebracht. Het politieke debat over de overma-
tige ammoniak.deposities heeft zich nagenoeg, geheel verpJaats•t 
van de Wet milieubeheer naar de uitvoering van de Natuur-
beschertning~et. De uitkomst van dat debat is vooralsnog 
onbepaald. Stellen dat veehot1derij z11cht onder ste·eds 
zwaardere eisen, is .in dit vetban.d, bezijden de waarheid .. 

4. De g·ev-olgen voor de. m.il'ieupra•ktijk 
Wat bete.kenen d.ebeschreven wijzigingen inde praktijk? Om 
:di·t duidelijk te maken wordt een concreet voorbeeld beschre-
ven van een actueel uitbreidingsplan van een zeugeribedrijf 
in ·Ospel, ge1;Tteente Nederweert. Dit . bedrijf ·wènst uit te 
breiden tot de grootste zeugenhouder~j van Nederl.and., met 
een totaal. aant-al van ;3.840 ·zeugen en 12.800 biggen. Hierin 
spelet1 de volgende mili.curclc: .var1te gegeve.ns: 
- Ondanks .de toepassing· van .luchtwassers nemen stank-

en ammoni:akemissies meervoudig toe. 
- H.et bedrijf'llgt ,aan de rand van het dorp Ospel,, waar 

nog een aantal veebetlrijven zijn geves-tigd. 
- Op basis van de Richtlijn. Veeh.ouderij en .Stankhinder 

en daarbij geldend hele.id doen z;i.ch ernstige geurknelpu·n-
t·e·n voor vanwege dit en andere omli,ggende veebedrijven. 
Het vanwege . ammoniak zwaar overbelaste Natura2000 
gebied De Groote P.eel bevindt zich in de nabjjheid vàn 
het bedrijf. 
Het ·bedrijf valt onder de IP PC-richtlijn (GPBV ... installa-
tie) .. 

39. Stb·. -2005'1 473. 
4.0. Bekendgemaakt middels. to,ezendingaan de Tweede Kamer~ 22 mei 

2007, kemnerk ON. 2007/1546 :. 
41. VzABRS:26 ma.an20Ö81 200800289./1, www.raadvanstate.nl enABRS 

24 september 2008. 20·07().8180/1 www.r:aadvanstate,-nl. 
42. Brief aan de T\veede Kàrner van ·22 april 2008~ k.e1;1m'erk RC" 

}Z/2008/1127. 
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Op basis van het oorsptonkelijke be.leid zou ;de toename . van 
zowel de .ammoniak- en stankemissies zonder voorbehoud 
uitge.sloten .. zijn geweest. B&W van Nederweert oordelen 
thans op basis van. de nu geldende milieunormen dat het be-
oogde, bed.rijf wel vergunb·aa_r is~ 43 Dit wordt toegelicht. 

S~nkemissiebeoordeling van het Nederweertsc zeuge.nhedrijf 
Ü'ndanks de toep.assing van luchtwass·ers ·verdubbelt de stan-
ketnissie .. Het stankemissiepunt bevindt zich op, een afstand 
van 2:24 meter van een woning · van ,derd~ .. Vóór 2004 gold 
voor de aangevraagde stankemissies op grond van de toen 
geldende Brochure Veehouderij en Hindenve ,t ee.n .min;imale 
afstandseis vart 289 rn.eter, en was het .beoogde bedrijfsuîtbrei..., 
ding omwille van de· .milieukwaliteit hij de genoemde woning 
onvergunbaa ·r. Op baslsvan de recente milieunormen wordt 
het bedcijf'door he·t gemeentebestuur vergunbaar geacht~ 
Op korte afstand van het zeugenbedrijf bevinden zich nog 
enkele andere ·veebedrijven~ Een tweede, evene.ens nabijgelegen 
burgerwoning wordt · op basis van d.e normering uit de P·ubli-
catiere.eks lucht 46 door een naastgelegen veeho·uderijbedrijf 
fors ove.rbelast. 44 Daar komt nu een - ~anzienl:ijke - toenan1e. 

- b -van emissies bij vanwege de · eoogde uitbreiding van het 
rnugenbedrijf. Tot 2004 was een toenam ,e van stankemissies 
op grvnd van gestelde normen in de Publlcatiereeks lucht 4.6 
zonder voorbeho11d onvergunbaar. B&W van Nedenveert 
stell·en in her vergimningb~luit · dar zij geen rekening hoeven 
te ho·uden met mogelijk cumulatief overb.elaste situaties. 45 

Vastgesteld moet word.en dat een bedrijfsuitbreiding met 
ank •· i J? , 20-04 · · h st .. emissietoename ru:e voor · ·. in twee opzie -.ten ter 

bescherming van de: milieukwaliteit was: uitge-sloren, nu. wel 
doo,r he.t bev.oegde gezagvergunbaar is bevonden. 

Ammon·iakemiïsies en -deposities 
Ondanks de toepassingv.an luchtw:assers treedt met de beoog-
de bedrijfsuitbreiding een bijna driemaal hogere amn1onîak ... 
emissie op dan dat eerder was vergund. H·et eerde·r vetgu:nde 
bedi:ij.fbetrof reeds een b,edrijfsvoering met luchtwassers. 
Waar tor 2002 krachtens de Interirhwet_. Ammoniak en Vee-
ho:uderij een toenan1-,e van ammoniakeniissies • ap bedtijfsni-
ve~u was uitgesloten vanwege het nabij gel,egen natuurgebied · 
de Groote Peel, wordt nu een ammoniaken1issietoenam.c tot 
een omvang van ca. 1 o.o·oo kg NH3 per jaar door he.t.·gemeen ... 
tebestuur vergunbaar bevonden. Dit is· gebaseerd op art. 4 
lid 2 WAV. Het betrokken b.edrijf li.gt buiten de 250-tneter-
zone van wettelijk beschermde natn.ur, hergeen volgen.s het:. 
gemeentebestuur het bedrijf ruirnt:e laat voor emissiemename. 
V astgest·eld moet worden dat waar eerder een tóename van 
de ammoniakemissie onvergunbaar is geweest, roo:rnenteel 
een emissietoename - overigens. met su'bsidie voo.r luchtwas.sers 
,.,. d0or het bevoegde gezag wordt toegestaan. 
Het genoemde. praktijkvoorbeeld maakt duidelijk dat d;e 
versoepeling van de oorspronkelijke milieunormen de omge ... 
ving een aanzienlijk lager beschermingsniveau bi€dt .. De be-

43. Besluit B&W' Nederweert van 24 maarr.t 2009 op Wet milieu,beheer-
vergu.nningaan-vraag t1A 2006 .0 3·2. 

44. Besluit B&Wvan NederWeertvan 19 juni2000 op milieu.vergunning-
aanvraag voor een. pluimveebedrijf aa,n de K1111st:taa.t 23 te. Ospel, ge-
meente . Ned.erw,eert. 

4,5. Bes1uit B&W Nedeli\Veert van c24 maart ·2009 op Wet milieubeheer-
'il~rgnoningaanwa::Jg MA 20060 .32. 
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schreven situatie kan .zich overal in Nederland voordoen, .en 
zal zich met de geldende regels o:ngetwijfeld in toenemende 
mate gaan voordoen. 

5. De aang:.ekon.digde w :ijzigi ·ng van het Besluit 
L·and1bO'UW 
De Minister van VROM is. van m.ehing dat nog verder gesne-
den dient te worden in .de rnilieuregulering van veehouderij. 
De minister· is· voornemens .om alle veebedtijven die niet onder 
de IPPC-richtlijn vallen (bedrijven kleiner dan 2000 mestvar~ 
kens en 4.0.000 kippen, in totaal ca. 7.500 van de 1 O.OoO· 
intensieve veehouderij'bedrijven) onder de werkingssfeer van 
het Be.sluit Landbouw te brengen.46 Dit betekent dat voor 
deze categorie bedrijven niet langei: een vergunningplicht 
weer zou gelden. Zolang het 'bedrijf niet ·grot,er is dan de ge-
noemde bedrijfsomvang,. ,geldt niet langer preventief ee.n 
ambtelijke milieubeoordelingsplicht van be.oogde bedrijfswij-
zigingen. Voldoen aan de - algemene - geldende tegels wordt 
dan primair de verantwoor<lelijkl1eid van de o.ndernerner. 
Aldus wordt kennelijk het risico genomen terug te keren naar 
de situatie van de jaren zestig en .zeventig van de vorige eeuw, 
toen illegale bedrijfsuitbreidingen zo dikwijls voorkwamen, 
dat er één wettelijke legalisatier .egeling aan te pas moest ko-
men o.tn de feitelijke sitaatie weer in overeenstemming te 
krijgen met de wet (artikelen 6 en 7 Interimwet). 
Z:onder een vergunningprocedure worden omwonenden van 
de veehouderij, ongetwijfdd bezorgd over , hun leefmilieu, in 
een aanzienlijk slechtere positie gebracht. Zicht op de bedrij·fs-
voering en daarmee ook zicht op de naleving van de.geldende 
regels wordt hen voor een belangrijk deel ontnomen. H.et 
vo·ert hier te ver meer in detail op dit voorgenomen ·beleid in 
te gaan. Voor nadere bespreking van het voorgenomen Be·slui~t· 
Landbouw, zie het artikel 'D.e tnilieuambities op de mestvaalt? 
Het ontwerpbesl _uit wijziging Besluit Landbo,uw' .47 

Met dit bdeidsvoornemen wordt duidelijk dat deregu.lering 
onv;ettnind.erd op de politieke· agend.a .staat. 

6. Veehouderij, fijnstof ibeleid en IPPC-norme ·n 
Het milieubeleid voor de veehouderij, bestaat natuurlijk uit 
meer onderwerpen dan stank en. ammoniak. Stank ~n am.mo-
niak zijn tot o:p h,eden echter wel de meest beperkende mili-
eubeleidsterreinen bij de rnilieuvergunningverlening voor de 
veehouderij. De regulering van die emissies heeft de veehou-

- -

de.rij.sector aangezet tot mi]ieu ... Jnvesteringen, waai·ond.e·r 
. . al em1ss1earme st .. systemen. 

In de laats:te jaren is wd ook meer aandacht· gekomen voor 
nj11stofemissies. Veeh,ouderiJ blijkt de bron van ca. 2.0 ·% van 
de nationale fijnstofemissies. Vo.o.ral grondhuisves·ting van 
pluimvee nee.rut hiervan een flink deeI voo.r haar rekening.·4·3 

De fij.nstofemissies hebben in de afgelopen Jaren voor sommi-
ge bed.rijven extra b.eperkingen opgel,egd, voor zover de gel---
·dende normen voo .r de · luchtkwaliteit dreigden te ·word .en 

46. Ontwerpbesluit wij'zigjng B~s1uit landbouw milieubeheer met betrek-
king tot intensieve veehouderijen~ Stcrt. 2006, 206, p. 20 e~v. 

47. V.R. Wösten, 'De miliett-ambities op de mestvaalt? Het ontwerpbesluit 
wijzigin.g Bes.luit Landbouw', .Milieu en Recht 2007 / 6~ p. 34.7 351. 

48. Opties voor reductie van fijn stof emissie uit ,de veehoude.rij; AJ A. 

462 

Aarnink & K.W. van der H.oek; Agrorechnology & ·po,od Iru1ovations 
B .. V. i.s.m , RIVM, in opdracht van het Ministerie· van VROM, decem~ 
ber-2004:, A&F nummer Rapport 289. 

overschreden. Die situatie doet zich in ·de praktijk niet regel-
·matig voor, aangezien de bijdrage van het individuele veehou-
derijbedrijf .mees,tal beperkt i.s en niet leidt t.o,t . overschrijding 
van de hormgtelling vo·or fijn swf. D .it neen1t niet weg dat de 
optelsom. van de emissies van de duizender1 bedrij,ven een 
Binl{e bijdrage aan .de fijnstofemissies leveren .. Hoewel in d:e 
grote bijdrage aan de fij,n.stofemissies vanwege de veehouder-
ijs·ector aanleiding zou kunnen worden g~ien om op bedrijfs-
niveau meer specifieke reductiemaatregelen: voor te. schrijven, 
heeft de rijksoverheid tot no :g toe: hiervan afgezien .. Het fiJn-
stofemissie _reducti.ebeleid lift momenteel mee met het ammo-
niakemissiebeleid .. Met de toepassing van ammoniak~lucht-
w~sers hoopt _ de overheid ook de fijnstofemissies te beperken. 
Een strengere inspanningsverp .lichting voor emissies, roet 
name van ammoniak, is niet afkomstig van de Nederlandse 
overheid ~ maar uit Brussel: de IPPC-richtlijn bin ,dt de groter ,e 

h _J ···b d ·· ... · d · · vee_ ouuet1J . e r1Jven 1n pr1nc1pe aan ._ e tnspannmg om tot 
de laagst mogelijke milieu.belasting, te komen. In d.e ptalctijk 
beperkt de invloed vah de IPPC-richtlijr1 zich meestal tot .de 
eis dat de stallen vold.oen aan Best Beschikbare Techniek. 
Deze norm komt in de praktijk overwegend. overeen m:et de 
eisen zoal.s die zijn neergelegd in het Besluit Huisve$ting. 49 

De IPPC- •richtlijn b.ind_t de sector· in de praktijk niet vaak 
aan ·verd:erga a.n de eisen. 

7. Ei·ndconclusie 
Anders dan dikwijlsverko ·ndigd in (politieke) debatteh to.ont 
het N e-derlandse milieubeleid voo.r de veehouderij inzake 
stank ·en ammoniak in de afgelop,en tien jaa-t trendmatig een 
forse versoepeling van de milieunormen, wat in veel gevallen 
ook ten nadele van de betrokken milieubelangen uitpakt. 
Met recente wetgeving en beleidsontwikkelihg~n wordt een 
aanzienlijk lagere milieubescherming gebod,en. Niet kan ge-
steld worde .n dat de Nederlandse milieuno .rmen met de meest 
recente wetgeving en beleidso.ntwildcelingen zwaarder op. de 
veehouderijsector drukken. Integendeel. 

49. Zie noot .36. 
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Overzicht richtlijnen en handboeken 

Europa 

BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij  
Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, 
Europese Commissie, juli 2003. 

IED  
Industrial Emissions Directive (Richtlijn 2010/75/EU) = RIE = Richtlijn inzake Industriële Emissies 

Richtlijn 96/61/EG (IPPC 2006) 

Richtlijn 2008/1/EG (IPPC 2008) 

Richtlijn MER: Richtlijn 85/337/EEG, gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG 

Duitsland 

Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) 
61.1-01 Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen in der Fassung vom 29. Februar 2008 
und einer Ergänzung vom 10. September 2008 mit Begründung und Auslegungshinweisen in der 
Fassung vom 29. Februar 2008 (zweite ergänzte und aktualisierte Fassung) 

Richtlinie VDI 3882 Blatt 2: Olfaktometrie. Bestimmung der hedonischen Geruchswirkung, Verein 
Deutscher Ingenieure, Düsseldorf, 1994. 

Ierland 

EPA-richtlijn 
Odour Impacts and Odour Emission Control, Measures for Intensive Agriculture, OdourNet UK Ltd 
i.o.v. Environmental Protection Agency (EPA), Wexford, Ierland 2001.

Nederland 

Brochure 1985: Brochure veehouderij en hinderwet 1985 

GGD-richtlijn Geurhinder, oktober 2002 

Handboek binnenmilieu 2007 

Handreiking Wgv  
Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij, Infomil, versie 1.0, 6 maart 2007, (bijlagen 6 en 7 
aangevuld 1 mei 2007). 

Nederlandse emissie richtlijnen (Ner) 

PL46  
Publicatie Lucht nr. 46 Beoordeling cumulatie stankhinder door intensieve veehouderij 1985 

Oostenrijk 

Entwicklungsziele Umwelt und Natur – Legislaturperiode 2009 – 2015, Positionspapier�
Nutztierhaltung und Geruchsimmissionen, Oberösterreichische Umweltanwaltschaft, Linz, 2009. 
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Bijlage 4 Overzicht richtlijnen en handboeken 

Leidraad AGU 
Leitfaden Medizinische Fakten zur Beurteilung von Geruchsimmissionen, Institut für 
Umwelthygiene, Medizinische Universität Wien i.o.v. die Umweltanwältin des Landes Steiermark, 
Wenen 2007 

Umweltwissenschaftliche Grundlagen und Zielsetzungen im Rahmen des Nationalen Umweltplans für 
die Bereiche Klima, Luft, Geruch und Lärm; 2. Auflage, Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Kommission Reinhaltung der Luft, Wenen, Juni 1994. 

VRL 
Vorläufige Richtlinie zur Beurteilung von Immissionen aus der Nutztierhaltung in Stallungen, 
Umweltministerium für Umwelt, December 1995. 
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Handreiking bij

Wet geurhinder en
veehouderij

Aanvulling: Bijlagen 6 en 7

Colofon Dit rapport is opgesteld door
InfoMil, in samenwerking met het Ministerie van VROM, het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de Provincie
Noord-Brabant

Datum 1 mei 2007

Kenmerk Handreiking Wgv, Bijlagen 6 en 7

Status Versie 1,0, aanvulling van 1 mei 2007
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bijlage 6: Bepalen geurbelasting en geurhinder

In stap 5 van de quick scan en stap 12 van de gebiedsvisie wordt bepaald hoeveel geurhinder kan
worden verwacht in een gebied, gelet op de geurbelasting. Deze bijlage beschrijft hoe dat gebeurt.
Deze bijlage licht ook de begrippen ‘achtergrondbelasting’ en ‘voorgrondbelasting’ toe en geeft
suggesties voor een toelichting bij de presentatie van de hindercijfers. Tot slot wordt
achtergrondinformatie gegeven bij de relatie tussen geurbelasting en geurhinder uit de tabellen A en
B in deze bijlage.

Bepalen van de hinder

De te verwachten geurhinder wordt bepaald voor de bestaande situatie en voor de toekomstige
situatie.

De geurhinder wordt bepaald uitgaande van de achtergrondbelasting en de voorgrondbelasting in het
gebied (zie kader).  
 
Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld van díe veehouderij welke de meeste
geur bij het geurgevoelig object veroorzaakt, hetzij omdat het een grote veehouderij betreft, hetzij
omdat de veehouderij dichtbij het geurgevoelig object is gelegen. De voorgrondbelasting is van
belang voor het bepalen van de verwachte hinder omdat uit onderzoek is gebleken dat de
geurhinder als gevolg van de voorgrondbelasting hoger is dan als gevolg van de
achtergrondbelasting, bij gelijke belastingen. Als vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting
bepalend is voor de hinder als de voorgrondbelasting meer dan de helft van de
achtergrondbelasting bedraagt. Zie ook de meer uitgebreide toelichting verderop in deze bijlage.

Zowel de achtergrondbelasting als de voorgrondbelasting heeft in een gebied niet overal dezelfde
waarde. Het is praktisch niet haalbaar om per geurgevoelig object de achtergrond- en
voorgrondbelasting te bepalen. Daarom wordt geadviseerd enkele representatieve referentiepunten te
kiezen. Hou hierbij ook voor ogen dat zowel de geurbelasting als de geurhinder een zekere
onnauwkeurigheid kennen en vooral een orde van grootte aangeven.

De geurhinderpercentages zijn vastgesteld voor het concentratiegebied en het niet-
concentratiegebied. De gemeenteraad kan de hindercijfers voor het niet-concentratiegebied
toepassen op een gebied binnen het concentratiegebied, of omgekeerd, mits dat wordt gemotiveerd.
Zie ook de achtergrondinformatie bij het geurhinderonderzoek.

Toekomstige situatie

1. U berekent de achtergrondbelasting in de toekomstige situatie met het verspreidingsmodel V-
Stacks gebied. De toekomstige situatie is de redelijkerwijs te verwachten maximale situatie,
waarin de veehouderijen zodanig uitbreiden dat zij nog net voldoen aan de normen voor de
individuele geurbelasting. Het verspreidingsmodel V-Stacks gebied bevat een speciale functie
voor die berekening. => Zie ook stap 5 en 12 van deze handreiking en de paragrafen 5.3 en 5.6
van de Gebruikershandleiding bij V-Stacks gebied.

2. Daarnaast bepaalt u de voorgrondbelasting in de toekomstige situatie.
De voorgrondbelasting in de toekomstige situatie is in het algemeen gelijk aan de (toekomstige)
norm voor de individuele geurbelasting. Bij de wettelijke normen zou dat zijn: 2, 3, 8 of 14
ouE/m3.
In overbelaste situaties is de voorgrondbelasting hoger dan de norm, want gelijk aan de feitelijke
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geurbelasting. In overbelaste situatie berekent u de voorgrondbelasting met V-Stacks vergunning
of V-Stacks gebied (in dat laatste geval berekent u de geurbelasting per afzonderlijk bedrijf).

3. Uit de tabellen A (achtergrondbelasting) en B (voorgrondbelasting) leest u de
geurhinderpercentages af. Het hoogste geurhinderpercentage is maatgevend voor de
toekomstige situatie. => De hinderpercentages kunnen ook worden berekend met behulp van de
Excel sheet “Handreiking Wgv – Bijlage 6 Tabel geurhinder” die kan worden gedownload van
www.Infomil.nl.

Bestaande situatie

4. U berekent de achtergrondbelasting in de bestaande situatie, dus bij het vergunde veebestand,
met het verspreidingsmodel V-Stacks gebied. => Zie ook stap 5 en 12 van deze handreiking en
de paragrafen 5.3 en 5.6 van de Gebruikershandleiding bij V-Stacks gebied.

5. Indien relevant (zie kader hierna) bepaalt u tevens de voorgrondbelasting in de bestaande
situatie.

6. Uit de tabellen A (achtergrondbelasting) en – indien relevant - B (voorgrondbelasting) leest u de
geurhinderpercentages af. Het hoogste geurhinderpercentage is maatgevend voor de bestaande
situatie. => De hinderpercentages kunnen ook worden berekend met behulp van de Excel sheet
“Handreiking Wgv – Bijlage 6 Tabel geurhinder” die kan worden gedownload van
www.Infomil.nl.

Voorgrondbelasting en hinder in de bestaande situatie

Als vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting bepalend is voor de hinder indien de
voorgrondbelasting tenminste de helft bedraagt van de achtergrondbelasting. In principe moet dus
ook voor de bestaande situatie de voorgrondbelasting worden bepaald. Het vaststellen van de
voorgrondbelasting in de bestaande situatie volgt echter niet rechtstreeks uit het model en kan, met
name wanneer er veel veehouderijen zijn, zeer arbeidsintensief zijn.

In gebieden met zeer weinig veehouderijen wordt de hinder sterk onderschat als die alleen op basis
van de achtergrondbelasting wordt berekend. Daarom raden we aan om in deze gebieden wel altijd
de hinder (mede) op basis van de voorgrondbelasting te bepalen.
Een extreme vorm van ‘weinig veehouderijen’ doet zich voor wanneer een geurgevoelig object van
slechts één veehouderij een geurbelasting ondervindt. Dit soort situaties kunnen worden herkend aan
de hand van het uitvoerbestand van V-Stacks gebied. => Zie de Gebruikershandleiding V-Stacks
gebied voor een voorbeeld van het uitvoerbestand en de parameters waarnaar moet worden gekeken.

Voor de te maken beleidskeuzes is vooral van belang hoeveel hinder in de toekomst zal optreden, de
bestaande hinder dient als referentie en de exacte waarde luistert iets minder nauw. Mede gelet
hierop, kan in situaties met veel veehouderijen doorgaans worden volstaan met het bepalen van de
bestaande hinder op basis van de achtergrondbelasting. Let wel, deze waarde geeft mogelijk een
onderschatting van de geurhinder. Mocht het voor een goede beleidsafweging nodig zijn om een
preciezer beeld te hebben van de bestaande hindersituatie, dan raden wij aan om ook de
voorgrondbelasting en bijbehorende hinder te bepalen.

De voorgrondbelasting en hinder in de bestaande situatie kan worden bepaald volgens één van de
hierna genoemde methoden (of een combinatie daarvan).
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methode 1. Ga uit van de hinderpercentages die overeenkomen met de afstandsgrafiek
Totdat de Wgv van kracht werd, werden vergunningaanvragen getoetst aan de afstandsgrafiek. Kort
na inwerkingtreding van de Wgv zullen de meeste veehouderijen dan ook nog voldoen aan de
afstanden uit de afstandsgrafiek. De hinderpercentages die globaal overeenkomen met de afstanden
uit de afstandsgrafiek, bedragen per omgevingscategorie
in het concentratiegebied: (I) 11%, (II) 14%, (III) 22% en (IV) 36%;
buiten het concentratiegebied: (I) 20%, (II) 25%, (III) 37% en (IV) 54%.
Bovenstaande waarden zijn representatief voor een gemiddelde situatie (zie ook PRA Odournet
2007). De geurbelasting op een gegeven afstand is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder
het meteogebied, de ruwheid en het soort dieren dat wordt gehouden en kan in een specifieke situatie
aanzienlijk afwijken van de genoemde waarden.

methode 2. Ga uit van de maximaal vergunbare geurbelastingen volgens de Wgv of de verordening
Als de Wgv enige jaren van kracht is, zullen de meeste veehouderijen voldoen aan de
geurbelastingen uit de Wgv of de geldende verordening. De voorgrondbelasting is dan gelijk aan de
wettelijke waarden of aan de norm in de tot dan toe geldende verordening.

methode 3. Ga uit van de feitelijke geurbelasting
Wanneer een nauwkeuriger beeld van de bestaande voorgrondbelasting is gewenst, kan die worden
berekend. Dit is bijvoorbeeld zinvol als veehouderijen ruimschoots aan de norm voldoen, of juist in
overbelaste situaties. Voor een (representatief) geurgevoelig object wordt dan de geurbelasting als
gevolg van elk van de omliggende veehouderijen afzonderlijk berekend. De hoogste van de
geurbelastingen is de voorgrondbelasting. De berekening kan zowel met V-Stacks gebied als met V-
Stacks vergunning worden uitgevoerd. Deze werkwijze kan zeer arbeidsintensief zijn, het is daarom
van belang enkele geurgevoelige objecten te kiezen die redelijk representatief zijn. De
voorgrondbelasting verschilt per geurgevoelig object, het doel is dan ook om de orde van grootte van
de voorgrondbelasting in een gebied te bepalen, niet meer dan dat.
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Tabel A. Relatie tussen de achtergrondbelasting en de geurhinder
Achtergrondbelasting * Geurhinder
[ouE/m3 als 98-percentiel] Concentratiegebied Niet-concentratiegebied

1 2% 4%
1,5 3% 5%

2 4% 6%
3 5% 9%
4 6% 11%
5 7% 12%
6 8% 14%
7 10% 16%
8 10% 17%
9 11% 19%

10 12% 20%
12 14% 23%
14 16% 25%
16 17% 27%
18 19% 29%
20 20% 31%
22 21% 32%
24 22% 34%
26 24% 36%
28 25% 37%
30 26% 38%
32 27% 40%
34 28% 41%
36 29% 42%
38 30% 43%
40 31% 44%
42 32% 45%
44 32% 46%
46 33% 47%
48 34% 48%
50 35% 49%
55 37% (51%)
60 38% (52%)
65 40% (54%)
70 41% (56%)
75 43% (57%)
80 44% (58%)
85 45% (59%)
90 46% (61%)
95 47% (62%)

100 49% (63%)
* Berekend met V-Stacks gebied.
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Tabel B. Relatie tussen de voorgrondbelasting en de geurhinder
Voorgrondbelasting * Geurhinder
[ouE/m3 als 98-percentiel] Concentratiegebied Niet-concentratiegebied

1 4% 7%
1,5 5% 9%

2 6% 11%
3 8% 15%
4 11% 19%
5 12% 21%
6 14% 24%
7 16% 26%
8 17% 29%
9 19% 31%

10 20% 33%
12 23% 36%
14 25% 39%
16 27% 42%
18 29% 44%
20 31% 46%
22 32% 48%
24 (34%) 50%
26 (36%) 52%
28 (37%) (53%)
30 (38%) (54%)
32 (40%) (56%)
34 (41%) (57%)
36 (42%) (58%)
38 (43%) (59%)
40 (44%) (60%)

* Berekend met V-Stacks gebied, V-Stacks vergunning of gelijk aan de norm voor de geurbelasting.
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Toelichting bij de begrippen ‘achtergrondbelasting’ en ‘voorgrondbelasting’

Aan de hand van vragen en antwoorden worden de begrippen ‘achtergrondbelasting’ en
‘voorgrondbelasting’ toegelicht.

Wat zijn nu precies de achtergrondbelasting en de voorgrondbelasting?
Onder de achtergrondbelasting verstaan we de geurbelasting als gevolg van de veelheid aan
veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig object.
Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld van díe veehouderij (de dominante
veehouderij) welke de meeste geur bij het geurgevoelig object veroorzaakt, hetzij omdat het een
grote veehouderij betreft, hetzij omdat de veehouderij dichtbij het geurgevoelig object is gelegen.
Bijvoorbeeld: een object wordt belast door veehouderij A (geurbelasting 10 ouE/m3), veehouderij B
(geurbelasting 14 ouE/m3) en door veehouderij C (geurbelasting 8 ouE/m3). De voorgrondbelasting is
dan 14 ouE/m3. De voorgrondbelasting is dus altijd het gevolg van één veehouderij.
De veehouderij die de voorgrondbelasting veroorzaakt, wordt ook meegenomen bij het berekenen
van de achtergrondbelasting.

Waarom is het nodig de voorgrondbelasting te berekenen? De voorgrondbelasting is immers nooit
hoger dan de achtergrondbelasting?
De voorgrondbelasting is uitsluitend relevant voor het bepalen van verwachte mate van hinder bij de
geurgevoelige objecten. De berekening is nodig, omdat uit onderzoek (PRA Odournet, 2001) is
gebleken dat de geurhinder als gevolg van de geurbelasting van één veehouderij anders is dan als
gevolg van de totale geurbelasting van meerdere veehouderijen, de achtergrondbelasting.
Bijvoorbeeld: indien één veehouderij een geurbelasting van 18 ouE/m3 op een geurgevoelig object
veroorzaakt, leidt dat tot meer hinder dan indien drie veehouderijen gezamenlijk 18 ouE/m3

veroorzaken. Daarom is het nodig om per situatie te onderzoeken welke de hoogste hinder geeft, de
achtergrondbelasting of de voorgrondbelasting.

Kun je eenvoudig voorspellen of de achtergrondbelasting of de voorgrondbelasting maatgevend is?
Als vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting maatgevend is indien die tenminste de helft bedraagt
van de achtergrondbelasting. Dus als de achtergrondbelasting 20 ouE/m3 bedraagt, hoeft de
voorgrondbelasting alleen te worden beschouwd als die 10 ouE/m3 of meer bedraagt. Op grond
hiervan zijn twee situaties te onderscheiden:
1) Bedraagt de voorgrondbelasting minder dan de helft van de achtergrondbelasting, dan is de
achtergrondbelasting bepalend voor de hinder.
2) Als de voorgrondbelasting meer bedraagt dan de helft van de achtergrondbelasting, dan zal de
voorgrondbelasting altijd tot het hoogste geurhinderpercentage leiden.

Presentatie hindercijfers

De gemeenteraad zal inzicht willen hebben in de mate van geurhinder die behoort bij de
voorgestelde andere waarden in de verordening. In de stukken voor de gemeenteraad kunnen dan de
maatgevende hinderpercentages voor de bestaande en de toekomstige situatie worden opgenomen,
met een toelichting op hun betekenis.
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Toegelicht kan bijvoorbeeld worden:

a) De geurbelasting is uitgedrukt als geurconcentratie: als aantallen Europese odour units in een
volume-eenheid lucht (ouE/m3). Geurconcentraties worden in laboratoria gemeten volgens de
NEN-EN 13725:2003 ‘Lucht – bepaling van de geurconcentratie door dynamische
olfactometrie’. Voor de geurbelasting is uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel van de
geurconcentratie. Dat betekent dat de - met een verspreidingsmodel - berekende
geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden (ouE/m3;
P98).
In het verleden werden in Nederland geurconcentraties uitgedrukt in geureenheden (ge/m3).
Tussen deze twee grootheden geldt een vaste verhouding: 1 ouE/m3 = 2 ge/m3.

b) Er is sprake van geurhinder als mensen zijn blootgesteld aan geur en dat als hinderlijk ervaren.
De mate waarin mensen geur als hinderlijk ervaren is afhankelijk van de mate van blootstelling,
maar ook van bijvoorbeeld de onaangenaamheid van de geur en de binding die de mensen
hebben met het bedrijf dat de geur veroorzaakt.
De geurhinder is uitgedrukt als percentage. Een geurhinderpercentage van bijvoorbeeld 25%
betekent dat 25% van de inwoners in een telefonische enquête heeft aangegeven ‘soms of vaak
last van geur van stallen van veehouderijen’ te ondervinden. Er wordt aangenomen dat de
hindercijfers niet alleen de situatie tijdens het afnemen van de enquête beschrijven maar ook een
voorspellende waarde hebben voor de te verwachten geurhinder in de toekomst en op andere
locaties in Nederland.

c) De verkregen geurhinderpercentages moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, zij
geven een indicatie. Zij zijn gebaseerd op een omvangrijke representatieve steekproef en de
hindermeting is uitgevoerd volgens de daarvoor in Nederland geldende voorschriften. Het betreft
echter gemiddelde relaties. Het is mogelijk dat in bepaalde gebieden de werkelijke
geurhinderpercentages afwijken van deze gemiddelde relaties. Dat wordt mede bepaald door
aspecten als het hedonisch karakter van de geur (‘geurbeleving’) en de kenmerken en
eigenschappen van de mensen in het gebied (zoals karakter en lichamelijke gezondheid). Zie ook
de achtergrondinformatie bij de relatie geurbelasting – geurhinder hierna.

d) Tevens kan worden ingegaan op de effecten van geurhinder voor omwonenden. ‘Geur is de
eigenschap van (een combinatie van) organische stoffen om met behulp van zintuigen in de neus
te worden waargenomen. Geurhinder treedt op als de herhaaldelijk waargenomen geur als
onaangenaam wordt beoordeeld, het welbevinden daardoor negatief wordt beïnvloed en als
onttrekking aan die waarneming niet eenvoudig mogelijk is. Geurhinder leidt tot gewijzigd
gedrag of gedragsaanpassing en leidt daarmee tot beperking van mogelijkheden van
gehinderden.
Een directe relatie tussen geurwaarneming en ziekte is niet aangetoond, maar geurhinder kan
lichamelijke processen op gang brengen die leiden tot ziekte. Geurhinder veroorzaakt bij de
mens verschillende reacties en effecten, die bij toenemende blootstelling kunnen leiden tot
lichamelijke klachten (hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde ademhaling en verstoorde hartslag)
en/of psychische klachten (spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat,
vermindering van activiteiten buitenshuis). De mate van geurhinder wordt mede bepaald door
aspecten als het hedonisch karakter van de geur (‘geurbeleving’) en de kenmerken en
eigenschappen van de gehinderde (zoals karakter en lichamelijke gezondheid).’

e) De Wgv schrijft voor dat de geurbelasting door één veehouderij op een geurgevoelig object
bepaalde waarden niet mag overschrijden. Voor de mate van geurhinder geeft de wet geen
waarden of bandbreedten, de gemeenteraad beoordeelt of de geurhinder past bij de
doelstellingen voor het gebied en of hij de mate van geurhinder acceptabel acht. Zie ook bijlage
7 van deze handreiking.
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Achtergrond relatie geurbelasting - geurhinder

In de Wgv gelden voor de volgende groepen verschillende normen:
• concentratiegebied, binnen bebouwde kom,
• concentratiegebied, buiten bebouwde kom,
• niet-concentratiegebied, binnen bebouwde kom,
• niet-concentratiegebied, buiten bebouwde kom.

In het ‘Geuronderzoek stallen intensieve veehouderij’ (PRA Odournet, 2001) is de relatie
vastgesteld tussen geurbelasting en hinder. Deze relatie is vastgesteld op basis van circa 2.000
telefonische enquêtes bij omwonenden van varkenshouderijen verspreid over heel Nederland. Ook is
onderzocht of er groepen (‘deelpopulaties’) met verschillende hindergevoeligheid zijn. Oftewel: is er
verschil in de mate van geurhinder die men ervaart bij dezelfde geurbelasting?

Om te beginnen is onderzocht of er verschil in hindergevoeligheid bestaat tussen de
omgevingscategorieën uit de Richtlijn 1996. Dit bleek niet het geval.
Vervolgens is onderzocht of er verschil in hindergevoeligheid is tussen inwoners van het
concentratiegebied en van buiten het concentratiegebied. In het onderzoek is het onderscheid tussen
wel en niet concentratiegebied gemaakt op basis van de ammoniakdepositie. Feitelijk is dus
onderscheid gemaakt naar gebieden met veel en gebieden met weinig intensieve
veehouderijbedrijven. Gebleken is dat in het niet-concentratiegebied (relatief weinig veehouderijen)
bij dezelfde geurbelasting meer geurhinder wordt ervaren dan in het concentratiegebied (relatief veel
veehouderijen).
In het concentratiegebied bleken de niet-agrariërs hindergevoeliger dan de agrariërs; buiten het
concentratiegebied was er geen verschil in hindergevoeligheid tussen agrariërs en niet-agrariërs.
Onder agrariërs wordt hier verstaan: agrariërs die niet bij een intensief veehouderijbedrijf wonen.
Verder is gebleken dat de gecumuleerde geurbelasting van meerdere bedrijven samen (meer-
bronsituaties) een andere relatie heeft met de geurhinder dan de geurbelasting van één afzonderlijk
bedrijf (één-bronsituaties).

Op basis hiervan zijn in PRA Odournet 2001 de volgende zes groepen onderscheiden qua relatie
tussen geurbelasting en geurhinder:
één-bronsituaties:
• de inwoners van het niet-concentratiegebied,
• de niet-agrariërs in het concentratiegebied,
• de agrariërs in het concentratiegebied,
meer-bronsituaties:
• de inwoners van het niet-concentratiegebied,
• de niet-agrariërs in het concentratiegebied,
• de agrariërs in het concentratiegebied.

Het onderscheid in normstelling dat de Wgv maakt, is dus slechts deels terug te voeren op het
hinderonderzoek. Zie ook de Memorie van Toelichting (derde alinea van paragraaf 3.3 van de MvT).
Zo blijkt uit het onderzoek geen verschil in hinderbeleving tussen de omgevingscategorieën volgens
de Richtlijn 1996, terwijl de Wgv wel binnen en buiten de bebouwde kom onderscheidt. Verder kent
de Wgv geen onderscheid naar agariërs en niet-agrariërs, terwijl dat wel uit het onderzoek bleek.

De in artikel 3 en 6 van de Wgv genoemde geurbelastingen zijn vergelijkbaar met de
geurbelastingen in één-bronsituaties en met de voorgrondbelasting. Ter onderbouwing van een
verordening moet de cumulatieve geurbelasting worden beschouwd, deze is gelijk aan de
achtergrondbelasting.
Voor zowel de niet-agrariërs als de agrariërs in het concentratiegebied wordt uitgegaan van de
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relatie tussen geurbelasting en hinder die is afgeleid voor de niet-agrariërs in het concentratiegebied.

Van de zes in PRA Odournet 2001 vastgestelde relaties tussen geurbelasting en hinder, zijn er dus
vier relevant voor de Wgv:

Relatie geurbelasting – hinder
uit PRA Odournet 2001

Van toepassing op relatie geurbelasting – hinder
in Wgv

één-bronsituaties, niet-concentratiegebied voorgrondbelasting, niet-concentratiegebied
(of ander gebied met weinig veehouderijen*) 

één-bronsituaties, concentratiegebied voorgrondbelasting, concentratiegebied
(of ander gebied met veel veehouderijen*)

meer-bronsituaties, niet-concentratiegebied achtergrondbelasting, niet-concentratiegebied
(of ander gebied met weinig veehouderijen*) 

meer-bronsituaties, concentratiegebied achtergrondbelasting, concentratiegebied
(of ander gebied met veel veehouderijen*)

* Mits gemotiveerd kunnen de hindercijfers voor het concentratiegebied worden gebruikt voor het
niet-concentratiegebied en vice versa.

De hinder is gemeten in het buitengebied en in dorpen, niet in stedelijk gebied. Het is daarom niet
bekend hoe de relatie tussen geurbelasting als gevolg van veehouderijen en hinder is in stedelijk
gebied. Het is denkbaar dat mensen in steden hindergevoeliger zijn voor geur van veehouderijen dan
mensen in dorpen en in het buitengebied, in de steden is men immers minder gewend aan deze geur
en heeft men doorgaans ook minder binding met de bedrijfstak. De tabellen A en B onderschatten
daarom mogelijk de hinder in stedelijk gebied. De gemeenteraad kan hiermee rekening houden door
voor steden in het concentratiegebied uit gaan van de hindercijfers die gelden voor het niet-
concentratiegebied. Dit is dan een ‘best guess’ aangezien dit punt niet expliciet is onderzocht.

In het onderzoek PRA Odournet bv, 2001 is de geurbelasting berekend met het verspreidingsmodel
LTFD en uitgedrukt in ge/m3 als 98-percentielwaarde. Gemeenten berekenen de geurbelasting in
ouE/m3 als 98-percentielwaarde met V-Stacks. In het onderzoek ‘Relatie tussen geurimmissie en
geurhinder in de intensieve veehouderij’ (PRA Odournet bv, rapportnummer VROM07A3 van 26
april 2007) is de geurbelasting in ge berekend met LTFD omgerekend naar de geurbelasting in ouE
berekend met V-Stacks. => Zie verder de rapporten PRA Odournet 2001 en PRA Odournet 2007,
deze zijn te vinden op de website van InfoMil.
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bijlage 7: Geurhinder: wat is veel of weinig?

De vraag kan rijzen, wat is veel of weinig geurhinder? Hoeveel geurhinder is acceptabel?
Het is de gemeenteraad die dat acceptabele geurhinderniveau voor een bepaald gebied bepaalt, niet
de rijksoverheid, provincie, onderzoeksbureaus of wetenschappelijke instituten.

Als achtergrondinformatie wordt attendeerd op het volgende:

a) Het geurbeleid voor industriële inrichtingen is uiteengezet in een brief van de Minister van
VROM van 30 juni 1995, die is opgenomen in de Nederlandse EmissieRichtlijn lucht (NeR). Met
deze brief als basis, wordt als richtwaarde voor geurhinder doorgaans 12% gehinderden toegepast,
als bovenwaarde 20% gehinderden en 3% als streefwaarde (wat overeenkomt met ‘geen hinder’). De
veehouderijsector is echter niet zonder meer te vergelijken met de industrie, omdat veehouderijen
sinds jaar en dag verspreid in het landelijk gebied liggen, bij industriële inrichtingen is dat in veel
mindere mate het geval.

b) Het RIVM hanteert voor haar milieurapportages en -toekomstverkenningen voor het aspect
geurhinder onderstaande ‘milieukwaliteitscriteria’:
Milieukwaliteit Geurgehinderden [%]
zeer goed < 5
goed 5 – 10
redelijk goed 10 – 15
matig 15 – 20
tamelijk slecht 20 – 25
slecht 25 – 30
zeer slecht 30 – 35
extreem slecht 35 – 40

Bron: GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002)

c) Behalve het percentage geurgehinderden, is ook het absolute aantal geurgehinderden van belang.
Bescherming van de bebouwde kom heeft meer effect op het absolute aantal gehinderden dan
bescherming van het buitengebied. Bijvoorbeeld: 25% hinder in een gebied met 10 inwoners
betekent dat 2 à 3 mensen hinder ondervinden, terwijl 25% hinder in een gebied met 1.000 inwoners
betekent dat 250 mensen hinder ondervinden.

d) De wettelijke waarden (artikel 3) en maxima (artikel 6) voor de geurbelasting en de bijbehorende
geurhinderpercentages bedragen:

Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom
wettelijk
(artikel 3)

maximaal
(artikel 6)

wettelijk
(artikel 3)

maximaal
(artikel 6)

Concentratiegebied
Geurgeurbelasting [ouE/m3] 3 14 14 35
Hinder ≥ 8% ≥ 25% ≥ 25% ≥ 41% *
Niet-concentratiegebied
Geurgeurbelasting [ouE/m3] 2 8 8 20
Hinder ≥ 11% ≥ 29% ≥ 29% ≥ 46% 

*) Berekend door extrapolatie en daardoor minder betrouwbaar dan de overige percentages.
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Deze hindercijfers zijn afgeleid van de relatie tussen de geurbelasting als gevolg van één bedrijf
(voorgrondbelasting) en de daarvan te verwachten geurhinder. Bij een hoge dichtheid aan
veehouderijen in een gebied, kan de achtergrondbelasting tot een hoger hinderpercentage leiden. Om
die reden is met “≥” aangegeven dat de hinder hoger kan zijn dan de genoemde waarden.

e) Behalve de stallen van veehouderijen, zullen er ook andere geurbronnen in de omgeving zijn
(overige agrarische geurbronnen, verkeer, industrie, huishoudens). De werkelijke geurhinder in een
gebied zal daarom vaak hoger zijn dan de hinder als gevolg van alleen de stallen.
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VOORWOORD 

Dit onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van VROM, Directie Bodem, 
Water, Landelijk gebied. De projectcoˆrdinatie namens VROM en het voorzitten van de 
vergaderingen van de begeleidingscommissie waren in handen van Dominique Crijns, Henk 
Merkus en Henk Hoving. Het secretariaat werd gevoerd door Janneke Tanja. 

In de begeleidingscommissie waren, in wisselende samenstelling, vertegenwoordigd: 

IMAG 
 Nico Ogink 
Infomil 
 Linda van Berkel 
 AndrÈ Peters Weem 
 Ida Smit 
Inspectie Oost 
 Klaas Waterlander 
InterProvinciaal Overlegorgaan (IPO) 
 Peter Boei, Provincie Gelderland, Dienst MW, afd BGO 
 Henk ter Horst, Provincie Gelderland, Dienst Landelijk Gebied. 
LandbouwUniversiteit Wageningen 
 Hendrik Harssema 
LTO-Nederland 
 Herman Litjes, LTO-Nederland 
 Gilles Traas, ZLTO 
Ministerie LNV/ Directie Landbouw, afd. mineralen & ammoniak 
 Marc de Bode 
 Joanne Maaskant 
 Erik Mulleneers 
Ministerie VROM, Directie Bodem, Water, Landelijk gebied 
 Harry van der Arend 

Johan Klitsie 
Germt de Vries (agendalid)  

SGVG 
 Natasja vd Lagemaat,  
Stichting Natuur & Milieu 
 Jeroom Remmers (agendalid) 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
 Dhr. J. Goeman (agendalid), Gemeente Ede, afd. Milieuzaken 
 Margriet de Jonge, VNG 
 Ruud Oudegriep, Gemeente Gemert-Bakel 
 Bert Roes, VNG. 

Het onderzoek naar geurhinder als gevolg van intensieve veehouderijbedrijven ging in 
december 1998 van start met het verzoek aan gemeenten om binnen enkele weken informatie 
over veehouderijbedrijven in hun gemeente aan te leveren. Het plan was binnen enkele 
maanden zoín 1.300 enquÍtes af te nemen. Gaandeweg het onderzoek deden zich nieuwe 
inzichten en vragen voor die het noodzakelijk maakten het onderzoek uit te breiden. 
Uiteindelijk werden ruim 2.700 enquetes afgenomen in een periode van bijna een jaar. Deze 
enquÍtes zijn de schat aan informatie over geurhinder als gevolg van intensieve veehouderijen 
die de basis vormt van dit onderzoek. 
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Een onmisbare bijdrage aan dit onderzoek is geleverd door gemeenten in heel Nederland die 
ons zeer van dienst zijn geweest bij het verzamelen van de benodigde informatie over 
intensieve veehouderijbedrijven in hun gemeente. De enorme klus om uit deze informatie 
geschikte onderzoekslocaties te selecteren, was in handen van de projectmedewerkers. Mensen 
overal in Nederland bleken van harte bereid de enquÍtevragen te beantwoorden. 

De uiteindelijke onderzoeksopzet is in overleg met de begeleidingscommissie tot stand 
gekomen. De opzet voor het cumulatie-onderzoek is te danken aan de deskundigheid, de 
creativiteit en het praktisch inzicht van met name Henk Hoving, Dominique Crijns en Klaas 
Waterlander. De opzet van de hier gepresenteerde cumulatiemethodiek is het produkt van een 
intensieve brainstorm door een aantal leden van de begeleidingscommissie. Nico Ogink en 
Joop Hox hebben met hun statistische kennis zeer veel bijgedragen aan de kwaliteit van het 
onderzoek.  

Op deze plaats wil ik de begeleidingscommissie, gemeenten, projectmedewerkers en alle 
anderen die in enigerlei vorm bijdroegen aan dit onderzoek, heel hartelijk danken.  

 

 

 

Margrethe Bongers 
projectleider 
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SAMENVATTING 

Inleiding 
 
In 1999 en 2000 is door onderzoeksbureau PROJECT RESEARCH AMSTERDAM BV (PRA), in 
opdracht van het Ministerie van VROM, een geuronderzoek uitgevoerd binnen de sector van de 
intensieve veehouderij. Het geurhinderonderzoek richt zich op het verzamelen en interpreteren 
van die informatie, die nodig is om te komen tot een goede onderbouwing of zonodig een 
aanpassing van het in de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 (verder ëde Richtlijní) 
gehanteerde normenstelsel.  
 

Achtergrond en geurbeleid intensieve veehouderij 
Wie een veehouderij wil beginnen heeft, mits het bedrijf niet onder algemene regels valt, een 
vergunning nodig. Voor de beoordeling van het aspect stank en de bepaling van de 
aanvaardbaarheid van stankhinder veroorzaakt door een veehouderijbedrijf bestaat er sinds 
1971 een richtlijn van het Ministerie van VROM. Deze richtlijn is in 1976, 1984 en 1996 
aangepast. De versie uit 1984 werd in 1985 gepubliceerd als de brochure Veehouderij en 
hinderwet (verder ëde Brochureí) en aangevuld met de publicatie Beoordeling cumulatie 
stankhinder door intensieve veehouderij, Publikatiereeks Lucht 46, 1985 (verder ëLucht 46í). 
De meest recente wijziging uit 1996 werd gepubliceerd als de ëRichtlijn Veehouderij en 
Stankhinder 1996í. 

De Richtlijn sluit qua systematiek op hoofdlijnen aan bij de Brochure en bij Lucht 46 en 
bestaat uit een individuele en een cumulatieve toets: 

• Individuele toetsing van een bedrijf vindt plaats aan de hand van een grafiek waaruit, op 
basis van de omvang van het bedrijf uitgedrukt in mestvarkeneenheden (mve) en het type 
woonomgeving (de ëomgevingscategorieí), de minimaal aan te houden afstand tussen 
bedrijf en stankgevoelig object kan worden afgelezen; 

• De beoordeling van cumulatiesituaties is gebaseerd op toetsing van de som van de 
bijdragen van de verschillende bronnen aan de maximaal toelaatbare belasting van een 
object.  

De reden van de wijziging in 1996 was dat de Brochure volgens het bevoegde gezag, het 
landbouwbedrijfsleven, en de Tweede Kamer, onbedoelde knelpunten veroorzaakte voor de 
(ontwikkelingsmogelijkheden van de) intensieve veehouderij. De wijziging bestond onder meer 
uit een gewijzigde omschrijving van de vier omgevingscategorieÎn. In de Richtlijn worden de 
omgevingscategorieÎn als volgt omschreven: 

Omgevingscategorie I : stedelijke agglomeraties en woonwijken met een stedelijk karakter; 

Omgevingscategorie II : woongemeenschappen van beperkte omvang in een overigens 
agrarische omgeving; 

Omgevingscategorie III :  gebieden met een zware vermenging van agrarische en niet-
agrarische bebouwing, de (verspreide) woonfunctie en/of 
recreatiefunctie zijn beeldbepalend; 

Omgevingscategorie IV : bebouwing met een overwegend agrarische functie; 

Een vijfde type omgeving bestaat uitsluitend uit bedrijfswoningen van intensieve 
veehouderijen en wordt in dit onderzoek Omgevingscategorie V genoemd. 
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Doel van het onderzoek 
 
Bij toetsing van een aantal toepassingen van de Richtlijn door de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, heeft de Afdeling enkele aspecten van de richtlijn bekritiseerd. EÈn van 
de kritiekpunten is dat het normenstelsel zoals gehanteerd in de Richtlijn is versoepeld ten 
opzichte van de Brochure, zonder dat daaraan een wetenschappelijke onderbouwing ten 
grondslag ligt. Een ander kritiekpunt betreft de, ten opzichte van de Brochure, vereenvoudigde 
berekeningsmethodiek voor cumulatie.  
Bij toetsing van een aantal toepassingen van de Richtlijn door de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, heeft de Afdeling enkele aspecten ervan als onvoldoende onderbouwd 
beoordeeld. Dit onderzoek dient daarom om: 

• de mate van geurhinder als gevolg van veehouderijen inzichtelijk te maken en daarbij voor 
zover relevant deelpopulaties met verschillende hindergevoeligheid te onderscheiden; 

• inzicht te geven in het fenomeen cumulatie en handvatten te vinden voor het ontwikkelen 
van een cumulatieve toets die zoveel mogelijk aansluit bij de methodiek van de Richtlijn 
en zich qua normstelling baseert op de resultaten van het geurhinderonderzoek. 

Onderzoeksopzet 
Methode voor het vaststellen van de relatie tussen geurimmissie en hinder 

Als onderzoeksmethode voor het bepalen van de mate waarin er geurhinder in een specifieke 
situatie wordt ervaren is het telefonisch leefsituatieonderzoek (TLO) toegepast in combinatie 
met berekende geurimmissies. Hiermee wordt de dosis ñ effect relatie tussen geurimmissie 
(dosis) en geurhinder (effect) bepaald.  
Door de hinder te meten met een TLO wordt elk van de volgende aspecten, die het 
geurhinderniveau in de omgeving van een stankbron bepalen, meegenomen:  

• de geurbelasting of geurimmissie: hoe hoger de geurimmissie, des te meer hinder;  
de geurimmissie wordt onder meer bepaald door de grootte van de geuremissie en de 
afstand tot de geurbron; eveneens van invloed is hoe vaak en hoe lang men een bepaalde 
immissie ondervindt.  

• de hedonische waarde van de geur: de relatie tussen concentratie en mate van 
(on)aangenaamheid van de geur. De geur van varkens kan bij dezelfde concentratie anders 
worden ervaren dan de geur van kippen. 

• de tolerantie voor de betreffende geur: de tolerantie voor de geur onder de omwonenden 
(hindergevoeligheid) is van vele factoren afhankelijk zoals de relatie tussen bedrijf en 
omwonenden, de woonsituatie en de bevolkingssamenstelling. 

De geurimmissie wordt weergegeven als de contour die hoort bij een bepaalde geurconcentratie 
in geureenheden per m3 als 98-percentielwaarde (C98 in ge/m3). Ter plaatse van deze contour 
wordt de betreffende geurconcentratie gedurende 98% van een jaar onderschreden; gedurende 
2% van een jaar kan dus overschrijding van deze geurconcentratie plaatsvinden.  

De geurimmissie is berekend met een verspreidingsmodel. In situaties waarin zich ÈÈn bron 
bevindt (andere bronnen dragen niet meer dan 5% extra bij), is met die ene bron gerekend. In 
situaties waar meerdere bronnen geurhinder veroorzaken, zogenaamde cumulatiesituaties, is de 
cumulatieve immissie berekend op basis van ëalleí bedrijven in de omgeving van de woning.  

Er zijn geen door onderzoek onderbouwde gegevens bekend over hoe de immissie in 
cumulatiesituaties berekend zou moeten worden. Om hierin meer inzicht te verkrijgen, zijn in 
dit onderzoek naast de cumulatieve immissie tevens enkele andere methoden gebruikt om de 
geurimmissie te berekenen. De berekeningswijzen zijn als volgt gedefiniÎerd: 
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• Geurimmissie in een ÈÈn-bron-situatie: de ÈÈn-bron-situaties onderscheiden zich van 
cumulatiesituaties doordat de immissie bij de receptor grotendeels wordt veroorzaakt door 
ÈÈn bron, ieder andere bron draagt niet meer dan 5% extra bij. De geurimmissie in ÈÈn-
bron-situaties wordt altijd berekend op basis van dit ene bedrijf. 
 

• Cumulatieve immissie: berekend op basis van ëalleí bedrijven in de omgeving van de 
woning; alleen bedrijven die een bijdrage van minder dan 5% hebben aan de totale 
immissie worden buiten beschouwing gelaten (conservatieve benadering). 
Een variant hierop is de cumulatieve immissie op basis van bedrijven binnen 500 m. Nu 
ligt de grens voor het meerekenen niet bij een bijdrage aan de immissie van 5% maar bij 
een afstand van 500 m. 
 

• Hoogste individuele immissie: berekent de geurimmissie op basis van de meest dominante 
bron. Dit is een andere extreme methode, tegengesteld aan de cumulatieve immissie die 
ëalleí bronnen meerekent. Met deze methode wordt de feitelijk optredende geurimmissie 
onderschat. 

• De som van individuele immissies: de geurimmissies worden berekend per afzonderlijk 
bedrijf en daarna opgeteld zonder rekening te houden met de kans op gelijktijdig optreden. 

 
De deelonderzoeken 

Het onderzoek is zo opgezet dat op wetenschappelijk verantwoorde wijze de mate van 
geurhinder als gevolg van veehouderijen inzichtelijk wordt gemaakt en een goede 
onderbouwing van de normstelling wordt verkregen. Om de invloed van de geurimmissie, de 
hinderlijkheid van de geur en de tolerantie voor de geur op de mate waarin er geurhinder 
optreedt afzonderlijk te onderzoeken, is het onderzoek opgesplitst in vier delen, die elk bestaan 
uit een aantal deelonderzoeken: 

Deel A. De relatie tussen geurimmissie en hinder  
De Richtlijn veronderstelt een verschil in hinderbeleving tussen de 4 omgevingscategorieÎn, 
waarbij categorie I geldt als meest gevoelige omgeving en categorie IV als minst gevoelige. 
Behalve de omgevingscategorie, zijn ook het wonen in een concentratiegebied of daarbuiten en 
de economische betrokkenheid bij de agrarische sector mogelijk van invloed op de 
hinderbeleving. De volgende deelonderzoeken zijn bedoeld om het verband tussen 
geurimmissie en hinder te onderzoeken, voor zover relevant per deelpopulatie: 

1. De relatie tussen geurimmissie en hinder.  

2. Invloed van de omgevingscategorie op de hinder.  

3. Hinder in de concentratiegebieden en daarbuiten.  

4. Hinder onder agrariÎrs en niet-agrariÎrs.  

Deel B. De invloed van cumulatie op de hinder 
In Nederland komen veel zogenaamde cumulatiesituaties voor; in deze situaties is de 
geurbelasting van een woning het gevolg van de geur van meerdere intensieve veehouderijen. 
Cumulatiesituaties zijn zeer verschillend qua samenstelling, bijvoorbeeld variÎrend van 
situaties met twee bronnen tot situaties met enkele tientallen bronnen. In dit deel wordt de 
invloed van cumulatie op de hinder onderzocht (deelonderzoeken 5 tot en met 9) en worden 
handvatten gegeven voor het ontwikkelen van een cumulatiemethodiek die qua systematiek 
lijkt op de methodiek volgens de Richtlijn (deelonderzoek 10):  

5. Hinder in ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties. 

6. Hinder als gevolg van bedrijven op meer dan 500 m afstand. 

7. De invloed van het aantal bronnen op de hinder. 

8. De invloed van de mate van dominantie van een bron op de hinder. 
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9. Voorspelling van de hinder op basis van de cumulatieve immissie of de hoogste 
individuele immissie. 

10. Cumulatie conform de methodiek van de Richtlijn. 

Deel C. De relatie tussen geurimmissie en hinder per diersoort 
De mate van geurhinder, bij dezelfde geurimmissie, verschilt mogelijk per diersoort. 
Onderzocht wordt:  

11. De relatie tussen geurimmissie en geurhinder per diersoort.  

Deel D. Hinder van andere agrarische geurbronnen 
Stallen zijn slechts ÈÈn van de agrarische geurbronnen. Mogelijk wordt de ervaren geurhinder 
als gevolg van stallen beÔnvloed door andere (agrarische) geurbronnen. Uit de resultaten zal 
blijken dat met name het uitrijden van mest een veel genoemde bron van stankhinder is. 
Onderzocht worden: 

12. Hinder als gevolg van andere agrarische geurbronnen.  

13. Uitrijden van mest als stoorbron.  

De onderzoeksclusters 
De meeste deelonderzoeken maken gebruik van de ëcentrale datasetí. Deze dataset bestaat uit 
2.303 enquÍtes die zijn verzameld in de omgeving van varkenshouderijen, binnen de 
omgevingscategorieÎn I, II, III en IV. Voor de deelonderzoeken 2, 6 en 11 is tevens gebruik 
gemaakt van extra enquÍtes afgenomen bij categorie V woningen (deelonderzoek 2), bij een 
specifieke geurbelasting (deelonderzoek 6) en bij andere diersoorten (deelonderzoek 11).  

Binnen de verschillende takken van intensieve veehouderij is de varkenshouderij naar 
verwachting de belangrijkste veroorzaker van geurhinder. Deze tak is voor het 
geurhinderonderzoek derhalve het meest relevant en biedt ook het meeste onderzoeksmateriaal.  

Uitvoering van het onderzoek  
In hoofdlijnen is voor de uitvoering van het onderzoek de volgende aanpak gehanteerd: 

Onderzoekslocaties. Om een voor heel Nederland representatief beeld te krijgen, zijn de 
onderzoekslocaties zoveel mogelijk verspreid over het land gekozen. Gestreefd is naar een 
evenredige verdeling over de concentratiegebieden en daarbuiten en over door ÈÈn en door 
meerdere bedrijven stankbelaste woningen.  

Verzameling bedrijfsgegevens. De bedrijfsgegevens (aantallen en soorten dieren, staltype, 
locatie) zijn verkregen van gemeenten. 

Geurimmissie. De berekening van de geurimmissie bestaat uit twee stappen: 

• De geuremissie van het veehouderijbedrijf wordt berekend op basis van het aantal 
werkelijk aanwezige dieren van een bepaalde soort in een bepaald stalsysteem en 
emissiecijfers voor verschillende diersoorten en staltypen van het IMAG te Wageningen 
uit 1998 en 1999. 

• De geurimmissie ter plaatse van de omliggende woningen is berekend met een lange 
termijn verspreidingsmodel, het Nationaal Model (LTFD). Indien de geurimmissie van een 
woning door meerdere bedrijven wordt veroorzaakt, is een cumulatieve berekening 
uitgevoerd. Cumulatie is toegepast indien het gelijksoortige geuren betreft (bijvoorbeeld 
twee varkenshouderijen) en indien de bijdrage van een bedrijf ter plaatse van een woning 
5% of meer van de totale geurimmissie bedraagt. 

Selectie adressen. Woningen zijn geselecteerd indien ze vallen binnen de definitie van ÈÈn van 
de clusters en ook overigens voldoen aan de gestelde randvoorwaarden (er mogen bijvoorbeeld 
geen grote stoorbronnen aanwezig zijn). In totaal zijn circa 10.000 adressen geselecteerd.  
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Afnemen enquÍtes. Voorafgaand aan de enquÍte is een mailing aan de geselecteerde adressen 
verzonden, waarin de telefonische enquÍte wordt aangekondigd als zijnde een onderzoek naar 
de mobiliteit, ruimtelijke planning en woonkwaliteit. Bij ruim 2.700 omwonenden van 
intensieve veehouderijbedrijven is een enquÍte afgenomen. In het onderzoek is nagestreefd om 
in elk van de onderscheiden clusters tenminste 100 enquÍtes af te nemen. Doordat sommige 
situaties slechts weinig voorkomen in Nederland, kon dit aantal niet bij alle clusters worden 
gehaald. 
De enquÍtes zijn afgenomen in een aantal periodes verspreid over 1999.  

Vragenlijst. De standaard TLO-enquÍte bestaat uit ruim 20 vragen - sommige onderverdeeld in 
subvragen - en is voornamelijk gericht op diverse aspecten van de woonsituatie waaronder 
enkele vragen over geurhinder. Conform de standaard vragenlijst van een TLO is in dit 
onderzoek gevraagd naar hinder van stank van landbouw. Het percentage gehinderden is 
bepaald op basis van het percentage respondenten dat de vraag naar frequentie van last van 
stank heeft beantwoord met ësomsí of ëvaakí. Het percentage ernstig gehinderden is bepaald op 
basis van het percentage respondenten dat de vraag naar de mate van stankhinder heeft 
beantwoord met ëernstig gehinderdí. Ten behoeve van dit onderzoek is de enquÍte uitgebreid 
met vragen naar een nadere specificatie van de agrarische stankbron: 

• de diersoort (bijvoorbeeld varkens, pluimvee, vleesrundvee, melkvee, nertsen, etc.); 
 

• de activiteit (bijvoorbeeld de stallen, voer, mestopslag, het uitrijden van mest); 
 

• een omschrijving van de geur. 
 

Op basis van deze vragen kan worden onderscheiden in hoeverre de als gevolg van landbouw 
ondervonden stankhinder het gevolg is van de dieren en stallen of van andere geurbronnen.  

Nauwkeurigheid en statistische verwerking van de resultaten 
In het onderzoek is een aantal stappen doorlopen, die alle invloed hebben op de 
betrouwbaarheid van het eindresultaat, zoals: 

• het aantal dieren en de staltypen waarmee is gerekend kunnen afwijken van de feitelijke 
situatie; 

• onnauwkeurigheden in de gebruikte emissiekengetallen; 

• het TLO als meetmethode. 

Mede gezien de omvang van de dataset is het niet waarschijnlijk dat alle factoren samen tot een 
systematische afwijking in de berekende geurimmissie leiden. In het onderzoek is een optimum 
gezocht tussen praktische uitvoerbaarheid en haalbaarheid en het minimaliseren van de 
onnauwkeurigheid. 

Van de meeste stappen is de invloed op de onzekerheid van de resultaten hooguit door 
schatting te kwantificeren. Een uitzondering vormt de invloed van het TLO als meetmethode op 
de onzekerheid van het eindresultaat. In de statistische toetsen is uitsluitend rekening gehouden 
met de onzekerheid van het TLO als meetmethode. Voor het onderzoek is onder meer gebruik 
gemaakt van de volgende statistische methoden: 

• een logistische regressie-analyse om het verband tussen geurimmissie en hinder te 
bepalen; 

• een z-toets om de significantie van verschillen tussen de regressielijnen aan te tonen; 

• een χ2-verschiltoets om voor verschillende modellen te beoordelen welke de meetwaarden 
het best beschrijft. 

Toetsing vindt plaats bij een 95%-betrouwbaarheidsinterval. 
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Resultaten 
Een geurgehinderde is gedefinieerd als een respondent die heeft geantwoord ësoms of vaakí 
last van stallen te ondervinden. Iemand is ernstig gehinderd, wanneer hij/zij bij de 
vervolgvraag heeft aangegeven ernstig gehinderd te zijn. De percentages per cluster zijn 
berekend op basis van het totaal aantal respondenten per cluster. 

Tenzij anders vermeld is gebruik gemaakt van de centrale dataset, bestaand uit 2.303 enquÍtes 
bij woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de geurimmissie wordt 
veroorzaakt door varkensstallen.  

DEEL A. DE RELATIE TUSSEN GEURIMMISSIE EN HINDER 

Deelonderzoek 1: De relatie tussen geurimmissie en hinder 
Er is een sterk verband tussen de berekende geurimmissie en het percentage gehinderden: bij 
toenemende geurimmissie neemt de geurhinder toe. 10%, 20% en 30% hinder komt voor bij 
geurimmissies van respectievelijk C98 = 6, 23 en 55 ge/m3. Ook de ernstige hinder neemt toe 
naarmate de immissie hoger is. De gemeten percentages ernstige hinder zijn echter laag en 
bedragen bij elk van de onderzochte geurimmissies ten hoogste circa 3%.  

Deelonderzoek 2: De invloed van de omgevingscategorie op de hinder 
Categorie II is voor dit deelonderzoek gekozen als referentiecluster. Voor categorie II zijn 
binnen alle voorkomende geurbelastingen enquÍtes afgenomen, voor de overige 
omgevingscategorieÎn zijn tenminste die geurimmissies gekozen, die corresponderen met de 
afstandsgrafiek uit de Richtlijn, en tevens ÈÈn geurimmissierange lager en ÈÈn hoger. De 
centrale dataset bestaat uit 385 respondenten in categorie I, 954 in categorie II, 482 in categorie 
III en eveneens 482 in categorie IV. Daarnaast zijn 141 enquÍtes afgenomen in categorie V, bij 
niet nader bepaalde geurimmissie.  

Het in de Richtlijn veronderstelde verschil in hinderbeleving tussen de 4 
omgevingscategorieÎn, waarbij categorie I geldt als meest gevoelige omgeving en categorie IV 
als minst gevoelige, wordt niet ondersteund door de onderzoeksresultaten. De rangschikking 
naar afnemende hindergevoeligheid is: categorie II ñ IV ñ I ñ III, waarbij I en III significant 
minder hindergevoelig zijn dan categorie II. Ernstige hinder als gevolg van varkensstallen is in 
alle omgevingscategorieÎn laag en bedraagt gemiddeld per omgevingscategorie minder dan 
3%. Ernstige hinder vertoont dezelfde verschillen tussen de omgevingscategorieÎn als de 
hinder.  

In de deelonderzoeken 3,4 en 5 (deel B) zal worden aangetoond dat de volgende deelpopulaties 
zich wÈl van elkaar onderscheiden qua hindergevoeligheid: mensen die niet in het 
concentratiegebied wonen, niet-agrariÎrs in het concentratiegebied en agrariÎrs in het 
concentratiegebied, en per deelpopulatie onderscheid tussen ÈÈn-bron- situaties en 
cumulatiesituaties. Ook wanneer met deze onderverdeling rekening wordt gehouden, 
ondervindt categorie III significant minder hinder dan referentiecategorie II. Categorie I ligt 
qua hindergevoeligheid ongeveer midden tussen de categorieÎn II en III in en onderscheidt zich 
van geen van beide significant.  

Het verschil in het verband tussen blootstelling en hinder tussen de categorieÎn kan niet 
worden verklaard door karakteristieken van de steekproef. 

In de nabije omgeving van categorie III-woningen liggen in de regel ook categorie II- en 
categorie IV-woningen. Het is daarom praktisch niet uitvoerbaar per omgevingscategorie een 
verschillend criterium voor blootstelling te hanteren. Aangetoond werd dat het samenvoegen 
van de categorieÎn een onnauwkeurigheid tot gevolg heeft die vergelijkbaar is met andere 
onnauwkeurigheden. Om een zo algemeen mogelijke grondslag te vinden voor het verband 
tussen blootstelling en geurhinder is dan ook gekozen voor de relatie tussen blootstelling en 
hinder die is afgeleid voor de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV samen.  

In categorie V (de bedrijfswoningen van varkenshouderijen) ondervindt 14% van de 
respondenten hinder; gÈÈn van de respondenten zegt ernstig gehinderd te zijn. Vergeleken met 
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de overige categorieÎn is dit, gezien de hoge immissies (doorgaans C98 > 128 ge/m3 als gevolg 
van het eigen bedrijf), een vrij laag hinderpercentage. 

In de volgende deelonderzoeken is gebruik gemaakt van de data van de omgevingscategorieÎn 
I, II, III en IV samen en wordt in de analyses geen onderscheid gemaakt naar 
omgevingscategorie.  

Deelonderzoek 3: Hinder in de concentratiegebieden en daarbuiten 
Op basis van de ammoniakemissie als gevolg van de intensieve veehouderij is op 
gemeenteniveau een onderverdeling gemaakt naar niet-concentratiegebied (1.545 
respondenten) en concentratiegebied (758 respondenten).  

Het blijkt dat mensen die in de concentratiegebieden wonen significant minder gehinderd zijn 
dan mensen in de niet-concentratiegebieden. 

Deelonderzoek 4: Hinder onder agrariërs en niet-agrariërs 
Tot de agrariÎrs zijn gerekend de respondenten die bij het beantwoorden van de enquÍte 
aangaven dat zij of hun partner werkzaam zijn in de agrarische sector en daarvan (deels) 
economisch afhankelijk zijn. De dataset bestaat uit 1.945 niet-agrariÎrs en 358 agrariÎrs. 

Door de agrariÎrs wordt, bij gelijke geurimmissie, minder hinder ondervonden dan door de 
niet-agrariÎrs.  

Er blijkt samenhang te bestaan tussen de eigenschappen ëwel/niet concentratiegebiedí en 
ëwel/niet agrariÎrí: binnen de niet-concentratiegebieden is er qua hinderbeleving nauwelijks 
verschil tussen agrariÎrs en niet-agrariÎrs, binnen de concentratiegebieden is er juist een 
aanzienlijk en significant verschil in hindergevoeligheid tussen agrariÎrs en niet-agrariÎrs.  
De onderscheiden deelpopulaties zijn, in volgorde van afnemende hindergevoeligheid:  
- niet-concentratiegebieden, zowel niet-agrariÎrs als agrariÎrs, 
- concentratiegebieden, niet-agrariÎrs, 
- concentratiegebieden, agrariÎrs. 

Van de tot nu toe beschouwde statistische modellen waarmee de relatie tussen immissie en 
hinder wordt beschreven, geeft het model dat deze drie deelpopulaties onderscheidt, statistisch 
gezien de beste voorspelling van de hinder. 

DEEL B. DE INVLOED VAN CUMULATIE OP DE HINDER 

Deelonderzoek 5: Eén-bron-situaties en cumulatiesituaties 
Om verschillen in hinderbeleving die samenhangen met cumulatie van geur inzichtelijk te 
maken, zijn de data opgedeeld in ÈÈn-bron-situaties (405 respondenten), waarin men geurbelast 
is als gevolg van ÈÈn enkel veehouderijbedrijf, en cumulatiesituaties (1.898 respondenten), 
waarin men geurimmissie ondervindt van meerdere bedrijven. 

De mensen in de cumulatiesituaties blijken significant minder gehinderd te zijn dan de mensen 
in de ÈÈn-bron-situaties. Anders gezegd: bij gelijke hinder ligt de met het verspreidingsmodel 
berekende cumulatieve immissie gemiddeld genomen tweemaal hoger dan de immissie in de 
ÈÈn-bron-situaties.  

Wordt de populatie opgedeeld naar zowel concentratiegebied, werkzaam zijn in de agrarische 
sector en ÈÈn-bron- of cumulatiesituaties, dan blijkt elk van deze criteria een relevant en 
significant onderscheid in hindergevoeligheid te geven. De zes te onderscheiden groepen zijn, 
in volgorde van afnemende hindergevoeligheid (tussen haakjes staat het aantal respondenten):  
- mensen van buiten de concentratiegebieden, zowel agrariÎrs als niet-agrariÎrs, 
  binnen deze groep onderscheid naar ÈÈn-bron-situaties (380) en cumulatiesituaties (1.165); 
- niet-agrariÎrs die in de concentratiegebieden wonen, 
  binnen deze groep onderscheid naar ÈÈn-bron-situaties (21) en cumulatiesituaties (627); 
- agrariÎrs die in de concentratiegebieden wonen, 
  binnen deze groep onderscheid naar ÈÈn-bron-situaties (4) en cumulatiesituaties (106). 
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Figuur A geeft het verband tussen geurimmissie en ervaren hinder weer in de vorm van 
regressielijnen per deelpopulatie. In figuur B zijn per deelpopulatie de regressielijnen voor het 
verband tussen immissie en ernstige hinder weergegeven. 
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Figuur A:  

Verband tussen de geurimmissie en de hinder in cumulatiesituaties en in  
één-bron-situaties, onderverdeeld naar deelpopulatie  
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Figuur B:  
Verband tussen de geurimmissie en ernstige hinder in cumulatiesituaties en in  

één-bron-situaties, onderverdeeld naar deelpopulatie 

 
Het verschil in hinderbeleving tussen ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties heeft mogelijk zowel te 
maken met een ander acceptatie-niveau als met een mogelijke overschatting van de 
cumulatieve geurimmissie.  
In het onderzoek zijn geen metingen uitgevoerd aan de geurconcentratie op receptorniveau. De 
gemeten hinderpercentages worden gerelateerd aan berekende geurimmissieconcentraties. Er is 
echter geen op onderzoek gebaseerde informatie beschikbaar over hoe in een cumulatiesituatie 
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de geurimmissie berekend zou moeten worden.  
Het is daardoor in principe mogelijk dat een te hoge of te lage waarde voor de emissie 
berekend wordt. Dit kan in principe ertoe leiden dat te steile of te vlakke regressielijnen 
worden berekend tussen de gemeten hinderpercentages en de cumulatieve geurimmissie. 
   

Deelonderzoek 6: Hinder als gevolg van bedrijven op meer dan 500 m afstand 
Voor dit deelonderzoek is een deel van de centrale dataset gebruikt en zijn 109 extra enquÍtes 
afgenomen. Er is onderscheid gemaakt naar de in deelonderzoek 5 aangetoonde deelpopulaties. 

Om de geurhinder als gevolg van bedrijven op meer dan 500 m afstand van een woning 
inzichtelijk te maken, zijn twee groepen onderzocht: groep A, die uitsluitend geurbelast is door 
bedrijven binnen 500 m, en groep B, die geurbelast is door bedrijven binnen Èn buiten een 
straal van 500 m. De geurimmissie C98 = 8 - 16 ge/m3 is het gevolg van uitsluitend de bedrijven 
binnen een straal van 500 m; voor groep B is de bijdrage aan de immissie van bedrijven buiten 
de 500 m-cirkel dus verwaarloosd.  

Op basis van dit onderzoek kan niet worden aangetoond dat bedrijven buiten 500 m een 
relevante invloed hebben op de hinderbeleving. Het kan echter niet met zekerheid worden 
gesteld dat deze bedrijven niet relevant zijn voor de hinder, vanwege het geringe aantal 
enquÍtes en omdat de onderzochte situaties niet representatief zijn voor alle in de praktijk 
voorkomende situaties. 

Deelonderzoek 7: De invloed van het aantal bronnen op de hinder 
De cumulatiesituaties zijn op basis van het aantal bronnen binnen 500 m van de receptor 
opgesplitst in de groepen: 0 bronnen binnen 500 m (daarbuiten wel bronnen), 1 bron binnen 
500 m (buiten 500 m ligt tenminste nÛg een bron), 2-3 bronnen, 4-5 bronnen, 6-7 bronnen en 8 
of meer bronnen binnen 500 m. Daarnaast zijn de in deelonderzoek 5 aangetoonde 
deelpopulaties onderscheiden. De hinder is gerelateerd aan zowel de cumulatieve immissie als 
de hoogste individuele immissie. 

Cumulatieve immissie 
Zodra sprake is van een cumulatiesituatie, dus ongeacht het aantal bronnen, is de hinder minder 
dan in een ÈÈn-bron-situatie. Bij gelijke cumulatieve immissie neemt de hinder geleidelijk af 
naarmate het aantal bronnen toeneemt.  

Hoogste individuele immissie 
Waneer de immissie in cumulatiesituaties wordt berekend als de hoogste individuele immissie 
(dus de immissie als gevolg van alleen de meest dominante bron) verschilt de relatie tussen 
immissie en hinder niet tussen ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties, ongeacht het aantal 
bronnen in de cumulatiesituatie. 

Algemeen 
Een uitzondering op bovenstaande wordt gevormd door situaties waarin zich binnen 500 m tot 
de bron in het geheel geen bronnen bevinden. Deze groep is minder gehinderd dan op basis van 
de rangorde van aantal bronnen zou worden verwacht, zowel bij de cumulatieve immissie als 
bij de hoogste individuele immissie. 

Deelonderzoek 8: De invloed van de mate van dominantie van een bron op de hinder 
De cumulatiesituaties zijn op basis van de mate van dominantie van de hoogste individuele 
immissie opgesplitst in 3 groepen: a) dominante bron aanwezig (de hoogste individuele 
immissie is tenminste drie keer zo groot als de immissie van de daaropvolgende bron), b) 
tussengroep en c) meerdere gelijkwaardige bronnen. Daarnaast zijn de in deelonderzoek 5 
aangetoonde deelpopulaties onderscheiden. De hinder is gerelateerd aan zowel de cumulatieve 
immissie als de hoogste individuele immissie. 

Cumulatieve immissie 
Wanneer de immissie in cumulatiesituaties wordt berekend als de cumulatieve immissie, neemt 
de hinder verder af naarmate de bron met de grootste bijdrage minder dominant is. De relatie 
tussen immissie en hinder in cumulatiesituaties met een dominante bron verschilt niet 
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significant van die in ÈÈn-bron-situaties. In cumulatiesituaties waarin gÈÈn dominante bron 
aanwezig is, verschilt de relatie tussen geurimmissie en hinder wÈl significant van ÈÈn-bron-
situaties. 

Hoogste individuele immissie 
Wanneer de immissie in cumulatiesituaties wordt berekend als de hoogste individuele 
immissie, verschilt de relatie tussen immissie en hinder in de cumulatieve situaties niet van die 
in de ÈÈn-bron-situaties. Het maakt daarbij geen verschil of er al dan niet een duidelijk 
dominante bron aanwezig is. 

Het onderscheid naar de deelpopulaties niet-concentratiegebied, niet-agrariÎrs in het 
concentratiegebied en agrariÎrs in het concentratiegebied blijft wel relevant. Een verder 
onderscheid naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties kan niet worden gemaakt. Figuur C laat de 
regressielijnen per deelpopulatie zien bij de hoogste individuele immissie.  
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Figuur C: 

Verband tussen de hoogste individuele geurimmissie en de hinder  
(geen onderscheid mogelijk tussen één-bron- én cumulatiesituaties) 

 

Deelonderzoek 9: Voorspelling van de hinder op basis van de cumulatieve immissie of de 
hoogste individuele immissie 

Vergeleken zijn de modellen uit deelonderzoek 5 (cumulatieve immissie, onderscheid naar 3 
deelpopulaties en naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties) en uit deelonderzoek 8 (hoogste 
individuele immissie, 3 deelpopulaties, geen onderscheid naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties 
mogelijk). 

Het statistisch model waarin de geurimmissie wordt uitgedrukt als de hoogste individuele 
immissie voorspelt de hinder tenminste even goed als het model waarin van de cumulatieve 
geurimmissie wordt uitgegaan. 

Door aan het model met de hoogste individuele immissie, de op-ÈÈn-na-hoogste individuele 
immissie toe te voegen als extra verklarende factor, wordt geen significant betere beschrijving 
van het verband tussen de geurimmissie en de hinder verkregen. 

Wanneer de immissie in cumulatiesituaties wordt berekend op basis van enkel de bron met de 
grootste bijdrage, blijkt de relatie tussen immissie en hinder niet te verschillen van de ÈÈn-
bron-situaties. Het is onzeker welk mechanisme hieraan ten grondslag ligt en het is daarom 
veiliger om in de normstelling niet alleen de meest dominante bron te toetsen maar tevens een 
limiet te stellen aan de mate waarin cumulatie mag optreden.  
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Deelonderzoek 10: Cumulatiemethodiek volgens de Richtlijn 

De cumulatiemethodiek volgens de Richtlijn 

De cumulatiemethode van de Richtlijn toetst de som van de relatieve bijdragen van bedrijven 
in een cumulatiesituatie aan de maximaal op een object toelaatbare waarde. De relatieve 
bijdrage n/N is gedefiniÎerd als het quotiÎnt van het feitelijk aantal mve en het maximaal 
vergunbare aantal mve. Deze laatste wordt afgelezen uit de afstandsgrafiek op dezelfde wijze 
als bij een individuele toets. De cumulatieve toets volgens de Richtlijn bestaat uit twee stappen: 

I. Op basis van een afkapcriterium wordt bepaald welke bronnen in de berekening worden 
meegenomen. De afkapcriteria zijn: 
- binnen een bepaalde afstand tot de woning worden alle bedrijven meegenomen in de 
cumulatieberekening; deze afstand verschilt per omgevingscategorie en variÎert van 130 
m voor categorie IV tot 400 m voor categorie I;  
- de relatieve bijdragen van bedrijven die buiten deze cirkel liggen, worden bij de 
berekening niet meer meegenomen, tenzij ze een relatieve bijdrage leveren die groter is 
dan 0,5.  

II. De som van de relatieve bijdragen wordt gehanteerd als toetsingscriterium. Een 
cumulatieve belasting wordt als niet acceptabel beschouwd, indien de som van de 
relatieve bijdragen de toetsingswaarde van 1,5 overschrijdt. 

De toegepaste toetsingswaarde en afkapcriteria zijn niet door middel van hinderonderzoek 
gevalideerd.  

Hierna wordt aangetoond dat een toetsingscriterium voor cumulatiesituaties als toegepast in de 
Richtlijn, kan worden afgeleid uit het hinderonderzoek. De waargenomen relaties tussen 
geurimmissie en hinder bieden, ondanks dat het verschil in hinderbeleving tussen ÈÈn-bron- en 
cumulatiesituaties niet volledig is verklaard, voldoende handvat om tot een gemiddeld 
gelijkwaardige beoordeling van ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties te komen. Hierbij kan 
grotendeels aangesloten worden bij de systematiek in de Richtlijn. 

De wijze waarop een toetsingswaarde voor cumulatie kan worden afgeleid uit het 
hinderonderzoek 
Volgens de Richtlijn wordt de relatieve bijdrage berekend op basis van de bedrijfsomvang 
uitgedrukt in mestvarkeneenheden (mve) en is gelijk aan het quotiÎnt van het feitelijk aantal 
mve en het maximaal vergunbare aantal mve. Hieruit volgt dat de som van de relatieve 
bijdragen ! (n/N) ook berekend kan worden op basis van de geurimmissies, en dan gelijk is 
aan het quotiÎnt van de som van de individuele immissies en de maximaal toelaatbare immissie 
op een woning.  

Onder de individuele immissie wordt verstaan de geurimmissie die ÈÈn bedrijf veroorzaakt bij 
een woning, ongeacht de immissie die andere bedrijven in de omgeving veroorzaken bij die 
woning. Het berekenen van de ësom van de individuele immissiesí door het eenvoudigweg 
optellen van de individuele immissies is de meest eenvoudige manier om de gecumuleerde 
immissie te berekenen. Deze methode leidt echter tot een overschatting van de feitelijke 
cumulatieve geurimmissie die berekend kan worden met een verspreidingsmodel. De som van 
de individuele immissies wordt mede bepaald door het aantal bronnen waarmee is gerekend, 
ofwel welk afkapcriterium is gekozen.  

De maximaal toelaatbare immissie N is afgeleid van het, bij individuele toetsing, maximaal 
toegestane aantal mve volgens de afstandsgrafiek uit de Richtlijn. Individuele toetsing volgens 
de Richtlijn is vergelijkbaar met het beoordelen van een ÈÈn-bron-situatie. De maximaal 
toelaatbare immissie N is dus vergelijkbaar met de regressielijnen uit het hinderonderzoek die 
voor ÈÈn-bron-situaties het verband tussen de geurimmissie en de hinder weergeven. 

Aan de hand van het geurhinderzoek kan een toetsingswaarde T voor cumulatiesituaties 
worden berekend door bij gelijke hinder de som van de individuele immissies ! n te delen door 
de geurimmissie N in een ÈÈn-bron-situatie: 

T = (! n)/N           {I} 

producties 000196



 xii 

Het toetsingscriterium T maakt derhalve de hinder in cumulatiesituaties vergelijkbaar met de 
hinder in ÈÈn-bron-situaties, en dus met individuele toetsing aan de afstandsgrafiek.  

Toetsingswaarden T 

In de Richtlijn wordt per categorie een verschillend afkapcriterium voor de 
cumulatieberekening gehanteerd. De resultaten van het hinderonderzoek ondersteunen de 
indeling in omgevingscategorieÎn niet. Er is dan ook geen reden het afkapcriterium afhankelijk 
te stellen van de omgevingscategorie.  

Om inzicht te verkrijgen in het effect van het afkapcriterium op de toetsingswaarde, zijn 
toetsingswaarden T berekend bij de volgende afkapcriteria: 

I. Variant A: Alle bedrijven binnen 1000 m van de woning worden meegenomen, bedrijven 
op grotere afstand worden niet meegenomen; 

II. Variant B: Alle bedrijven binnen 500 m van de woning worden meegenomen, bedrijven 
op grotere afstand worden alleen meegenomen wanneer ze een geurimmissie C98 ≥ 1 
ge/m3 ter plaatse van de woning veroorzaken; 

III. Variant C: Alle bedrijven binnen 500 m van de woning worden meegenomen, bedrijven 
op grotere afstand worden alleen meegenomen wanneer de relatieve bijdrage n/N ≥ 0,5 
bedraagt, waarbij N de toetsingswaarde is voor categorie I woningen (C98 = 7,3 ge/m3); 

IV. Variant D: Alle bedrijven binnen 500 m van de woning worden meegenomen, bedrijven 
op grotere afstand worden niet meegenomen. 

De berekende toetsingswaarde blijkt afhankelijk te zijn van het gekozen afkapcriterium. De 
deelpopulatie (wel of niet wonend in een concentratiegebied, wel of niet werkzaam in de 
agrarische sector) en het hinderpercentage blijken niet van invloed op de berekende 
toetsingswaarde. 

In tabel I zijn per afkapcriterium de berekende toetsingswaarden weergegeven. 

Tabel I: Toetsingswaarden T bij verschillende afkapcriteria 

Variant1) Toetsingswaarde T 
(berekend uit het verschil in geurimmissie tussen ÈÈn-bron-

situaties en cumulatiesituaties bij gelijke hinder) 
A (x < 1000 m) 2,4 
B (x < 500 m, C98 ≥ 1 ge/m3)  2,1 
C (x < 500 m, n/N ≥ 0,5) 1,7 
D (x < 500 m) 1,6 
1) ëxí is de afstand tussen bron en receptor 
 
De berekende toetsingswaarden zijn alle groter dan de toetsingswaarde 1,5 uit de Richtlijn. De 
onderzochte afkapcriteria verschillen echter van die uit de Richtlijn, zodat de toetsingswaarden 
onderling niet goed vergelijkbaar zijn. 

In principe is elk van de afkapcriteria geschikt voor toepassing in de praktijk. Wel zij 
opgemerkt dat de voor variant A berekende toetsingswaarde mogelijk minder betrouwbaar is 
dan de andere doordat niet altijd alle bronnen binnen 1.000 m zijn meegenomen in de 
oorspronkelijke berekening van de cumulatieve immissie. Automatisch is deze bron dan ook 
niet meegenomen bij het bepalen van de som van de individuele immissies. 

Voor afkapmethodiek D is de verschilfactor tevens berekend afhankelijk van het aantal 
bronnen. Het verschil tussen de ÈÈn-bron- en de cumulatiesituaties en daarmee ook 
toetsingswaarde T neemt toe naarmate het aantal bronnen toeneemt. De resultaten zijn 
weergegeven in tabel II. 
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Tabel II: Toetsingswaarden T bij afkapcriterium D, afhankelijk van het aantal bronnen 

Variant D,  
aantal bronnen binnen 500 m 

Toetsingswaarde T 
(berekend uit het verschil in geurimmissie tussen ÈÈn-bron-

situaties en cumulatiesituaties bij gelijke hinder) 
2-3 bronnen 1,5 
4-5 bronnen 1,8 
6-7 bronnen 2,6 
8 of meer bronnen 3,0 
 
Een toetsingswaarde afhankelijk van het aantal bronnen doet meer recht aan de specifieke 
situatie dan toetsen aan het gemiddelde: weinig-bron-situaties worden niet onevenredig ruim 
beoordeeld, veel-bron-situaties worden niet onevenredig streng getoetst.  

DEEL C. DE RELATIE TUSSEN GEURIMMISSIE EN HINDER PER DIERSOORT 

Deelonderzoek 11: De relatie tussen geurimmissie en hinder per diersoort 
Ten behoeve van deelonderzoek 11 (andere diersoorten) is gebruik gemaakt van de centrale 
dataset en zijn 178 enquetes afgenomen in de omgeving van stallen van andere diersoorten dan 
varkens.  

Op basis van de verkregen resultaten kunnen geen harde uitspraken worden gedaan over het al 
of niet optreden van verschillen in hinder als gevolg van stallen van nertsen, pluimvee of 
rundvleesvee ten opzichte van hinder van varkensstallen. De oorzaken hiervan zijn het geringe 
aantal enquÍtes en de onderzochte geurimmissieranges, die vrij laag zijn (het bleek niet 
mogelijk bij hogere immissies voldoende enquÍtes af te nemen). 

In het geval van stallen van rundvleesvee waren de gemeten hinderpercentages net niet 
significant verschillend van de waarden voor varkensstallen. Mede gelet op de geringe omvang 
van de steekproef kan dit resultaat worden geÔnterpreteerd als een voorzichtige indicatie van 
mogelijk minder hinder. 

In het geval van stallen van nertsen en pluimvee volgde uit de statistische toetsing van de 
gemeten hinderpercentages ook geen indicatie voor een verschil in hinderpercentage 
vergeleken met varkensstallen. 

DEEL D. HINDER VAN ANDERE AGRARISCHE GEURBRONNEN 

Deelonderzoek 12: Hinder van andere agrarische geurbronnen 
In de onderzoekspopulatie wordt gemiddeld 50% hinder en 3% ernstige hinder als gevolg van 
landbouw ondervonden. Uit de cijfers blijkt geen verband tussen de omgevingscategorieÎn I tot 
en met IV en de mate van hinder. De populatie in categorie V lijkt met 35% hinder en geen 
ernstige hinder iets minder hindergevoelig dan de overige categorieÎn. 

Van de verschillende agrarische geurbronnen blijken alleen het uitrijden van mest (gemiddeld 
36% hinder) en stallen (gemiddeld 13% hinder) een substantiÎle bijdrage te leveren aan de 
totale stankhinder als gevolg van landbouw. De overige bronnen zoals voer en mestopslag 
veroorzaken in het algemeen slechts weinig stankhinder. 

De hindergevoeligheid voor andere bronnen dan stallen vertoont eenzelfde patroon als de 
hindergevoeligheid voor geur van varkensstallen: de niet-concentratiegebieden zijn de 
gevoeligste groep, de agrariÎrs in het concentratiegebied zijn de minst gevoelige groep.  

Deelonderzoek 13: Uitrijden van mest als stoorbron 
Er is geen significant verschil in het verband tussen blootstelling en ëlast vaní stallen voor 
personen die tevens hinder ondervinden van het uitrijden van mest en respondenten die daarvan 
geen hinder ondervinden. De onderzoeksresultaten wijzen niet uit dat stankhinder als gevolg 
van het uitrijden van mest de hindercijfers voor stallen beÔnvloedt.  
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Conclusies 
De onderzoeksresultaten geven aanleiding tot de volgende conclusies: 

DEEL A. DE RELATIE TUSSEN GEURIMMISSIE EN HINDER 
Er is een sterk verband tussen de berekende geurimmissie en het percentage gehinderden: bij 
toenemende geurimmissie nemen de hinder en ernstige hinder toe.  

Het in de Richtlijn veronderstelde verschil in hinderbeleving tussen de 4 
omgevingscategorieÎn, waarbij categorie I geldt als meest gevoelige omgeving en categorie IV 
als minst gevoelige, wordt niet ondersteund door de onderzoeksresultaten.  

De hindergevoeligheid van de populatie blijkt wÈl samenhang te vertonen met de criteria 
wel/niet concentratiegebied en wel/niet agrariÎr. Op basis van deze criteria worden de volgende 
deelpopulaties onderscheiden (in volgorde van afnemende hindergevoeligheid):  
- mensen die niet in de concentratiegebieden wonen (al dan niet werkzaam in de 
  agrarische sector); 
- mensen in de concentratiegebieden die niet in de agrarische sector werken; 
- mensen in de concentratiegebieden die in de agrarische sector werken. 

DEEL B. DE INVLOED VAN CUMULATIE OP DE HINDER 

Aspecten van cumulatie die de hinder beïnvloeden 
Mensen in cumulatiesituaties blijken significant minder gehinderd te zijn dan mensen in ÈÈn-
bron-situaties. Het verschil in immissie, bij gelijke hinder, tussen ÈÈn-bron- en 
cumulatiesituaties bedraagt circa een factor 2. Elk van de bij deel A onderscheiden 
deelpopulaties kan verder worden opgedeeld naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties. Het verschil 
in hindergevoeligheid tussen de deelpopulaties blijkt ook op te treden bij ernstige hinder.  

Tabel III geeft per deelpopulatie weer welke geurimmissies optreden bij 10%, 20% en 30% 
hinder en bij 3% ernstige hinder.  

Tabel III: Berekende geurimmissies bij 10%, 20% en 30% hinder en 3% ernstige hinder 
van stank van varkensstallen, onderscheid naar 3 deelpopulaties en per 
deelpopulatie naar één-bron- en cumulatiesituaties 

 C98 [ge/m3]  

 Hinder 
(‘soms of vaak last’) 

Ernstige 
hinder 

 10% 20%  30% 3% 
Niet-concentratiegebied     
EÈn-bron-situaties 2,6  7,1 13 6,0 
Cumulatiesituaties 5,2 14 26 21 
Concentratiegebied niet-agrariërs      
EÈn-bron-situaties 6,5 17 33 14 
Cumulatiesituaties 13 34 65 51 
Concentratiegebied agrariërs     
EÈn-bron-situaties 26 70 1) 2) 
Cumulatiesituaties 51 1) 1) 2) 

1) Alleen door extrapolatie te berekenen. 
2) Binnen de deelpopulatie concentratiegebied, agrariÎrs, komt bij de onderzochte geurbelastingsrange 
geen ernstige hinder voor. 
 

In dit onderzoek kan niet worden aangetoond dat bedrijven buiten 500 m een relevante invloed 
hebben op de hinderbeleving. 

Wanneer de immissie wordt berekend als de cumulatieve immissie neemt de hinder in 
cumulatiesituaties geleidelijk af naarmate het aantal bronnen groter is en naarmate de bron met 
de grootste bijdrage minder dominant is. 
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Indien de immissie wordt berekend als de hoogste individuele immissie is er geen verschil in 
hindergevoeligheid tussen ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties, ongeacht het aantal bronnen en 
ongeacht of er een duidelijk dominante bron aanwezig is of niet. Ook als meerdere 
gelijkwaardige individuele immissies bepalend zijn voor de geurbelasting, kan de hinder in 
cumulatiesituaties goed worden voorspeld door alleen de hoogste individuele immissie. 
 
Wanneer de immissie wordt berekend als de hoogste individuele immissie onderscheiden ÈÈn-
bron- en cumulatiesituaties zich niet van elkaar qua hindergevoeligheid. 

Het statistisch model waarin de geurimmissie wordt uitgedrukt als de hoogste individuele 
immissie en waarin geen onderscheid naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties is gemaakt, 
voorspelt de hinder tenminste even goed als het model waarin van de cumulatieve 
geurimmissie wordt uitgegaan en waarin wel ÈÈn-bron- en meer-bronsituaties worden 
onderscheiden. Welk mechanisme hieraan ten grondslag ligt, is onbekend en het is daarom 
veiliger om in de normstelling niet alleen de meest dominante bron te toetsen, maar tevens een 
limiet te stellen aan de mate waarin cumulatie mag optreden. 

Cumulatiemethodiek conform de Richtlijn 
De Richtlijn toetst cumulatiesituaties aan de som van de relatieve bijdragen ! n/N < 1,5. 
Aangetoond is dat aan de hand van het geurhinderzoek een toetsingswaarde T voor 
cumulatiesituaties kan worden berekend uit de verhouding tussen de som van de individuele 
immissies ! n en de immissie in ÈÈn-bron-situaties N, bij gelijke hinder: 

T = (! n)/N        {11} 

Bij het vaststellen van T is geen onderscheid gemaakt naar omgevingscategorie. De berekende 
toetsingswaarden blijken onafhankelijk van de deelpopulatie.  

Om inzicht te krijgen in het effect van het afkapcriterium, is T berekend voor vier verschillende 
afkapcriteria. Naarmate het afkapcriterium ruimer is, is de toetsingswaarde T groter. Voor de 
onderzochte afkapcriteria variÎert T van 1,6 (afkappen bij 500 m) tot 2,4 (afkappen bij 
1.000 m). 

Voor afkappen bij 500 m is het effect van het aantal bronnen binnen 500 m op toetsingswaarde 
T onderzocht. Het verschil tussen de ÈÈn-bron- en de cumulatiesituaties en daarmee ook 
toetsingswaarde T neemt toe naarmate het aantal bronnen toeneemt: T variÎert van 1,2 bij 1 
bron tot 3,0 bij 8 of meer bronnen binnen 500 m. Een toetsingswaarde afhankelijk van het 
aantal bronnen doet meer recht aan de specifieke situatie dan toetsen aan het gemiddelde: 
weinig-bron-situaties worden niet onevenredig ruim beoordeeld, veel-bron-situaties worden 
niet onevenredig streng getoetst.  

DEEL C. DE RELATIE TUSSEN GEURIMMISSIE EN HINDER PER DIERSOORT 
Het onderzoek heeft de vraagstelling naar verschil in hinderlijkheid van geur van verschillende 
diersoorten onvoldoende kunnen beantwoorden. 

DEEL D. HINDER VAN ANDERE AGRARISCHE GEURBRONNEN 
In de onderzoekspopulatie wordt gemiddeld 50% hinder en 3% ernstige hinder als gevolg van 
landbouw ondervonden. Uit de cijfers blijkt geen verband tussen de omgevingscategorieÎn I tot 
en met IV en de mate van hinder.  

De hindergevoeligheid voor andere bronnen dan stallen vertoont eenzelfde patroon als de 
hindergevoeligheid voor geur van varkensstallen: de niet-concentratiegebieden zijn de 
gevoeligste groep, de agrariÎrs in het concentratiegebied zijn de minst gevoelige groep.  

Van de verschillende agrarische geurbronnen blijken alleen het uitrijden van mest (gemiddeld 
36% hinder) en stallen (gemiddeld 13% hinder) een substantiÎle bijdrage te leveren aan de 
totale stankhinder als gevolg van landbouw. De onderzoeksresultaten wijzen niet uit dat 
stankhinder als gevolg van het uitrijden van mest de hindercijfers voor stallen beÔnvloedt.  
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Relatie tussen resultaten en huidig beleid 
Om inzicht te geven in de hinder die in het huidige stankbeleid voor de veehouderij is 
toegestaan, kan de afstandsgrafiek uit de Richtlijn worden omgerekend naar hinderpercentages. 
De afstandsgrafiek uit de Richtlijn is bedoeld voor individuele toetsing van bedrijven. Voor de 
omrekening van geurimmissies naar hinderpercentages is daarom uitgegaan van de 
regressievergelijking voor ÈÈn-bron-situaties. De berekende hinderpercentages zijn 
weergegeven in tabel IV.  

Tabel IV: Maximaal toegestane geurimmissies berekend op basis van de afstandsgrafiek 
uit de Richtlijn en de hinder en ernstige hinder die hiermee overeenkomen; 
gepresenteerd zijn de percentages voor de één-bron-situaties 

Omgevingscategorie: I II III IV1) 
Geurimmissie C98 die overeenkomt met de 
afstandsgrafiek: 

7 ge/m3 10 ge/m3  20 ge/m3 46 ge/m3 

Hinder (‘soms of vaak last van’) 
Niet-concentratiegebied  20% 25% 37% 54% 
Concentratiegebied, niet-agrariÎrs  11% 14% 22% 36% 
Concentratiegebied, agrariÎrs 4% 5% 8% 15% 
Ernstige hinder 
Niet-concentratiegebied  3% 5% 8% 17% 
Concentratiegebied, niet-agrariÎrs  2% 2% 4% 8% 
Concentratiegebied, agrariÎrs 0% 0% 0% 0% 
1) De voor categorie IV berekende percentages (ernstige) hinder zijn geÎxtrapoleerd, daar in de ÈÈn-

bron-situaties slechts zeer weinig enquÍtes zijn afgenomen bij geurimmissies groter dan  
C98 = 32 ge/m3. 
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1. INLEIDING EN DOELSTELLINGEN 

In 1999 en 2000 is door onderzoeksbureau PROJECT RESEARCH AMSTERDAM BV (PRA), in opdracht 
van het Ministerie van VROM, een geuronderzoek uitgevoerd binnen de sector van de intensieve 
veehouderij. Het geurhinderonderzoek richt zich op het verzamelen en interpreteren van die 
informatie, die nodig is om te komen tot een goede onderbouwing of zonodig een aanpassing van het 
in de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 (verder ëde Richtlijní) gehanteerde normenstelsel.  

Voor het aspect stank en de bepaling van de aanvaardbaarheid van stankhinder veroorzaakt door een 
veehouderijbedrijf bestaat er sinds 1971 een landelijke richtlijn. Deze richtlijn is in 1976, 1984 en in 
1996 aangepast. De versie uit 1984 werd in 1985 gepubliceerd als de brochure Veehouderij en 
hinderwet (verder ëde Brochureí genoemd), de versie uit 1996 werd gepubliceerd als de Richtlijn 
Veehouderij en Stankhinder 1996 (verder ëde Richtlijní genoemd). De basis van de Brochure en de 
Richtlijn vormt een grafiek waaruit kan worden afgelezen welke afstand minimaal dient te worden 
aangehouden tussen het veehouderijbedrijf en stankgevoelige objecten. Deze afstand is afhankelijk 
van de omvang van het bedrijf (uitgedrukt in mestvarkeneenheden) en het omgevingstype (variÎert 
van omgevingscategorie I voor stedelijk gebied tot omgevingscategorie IV voor een overwegend 
agrarische omgeving). 

Bij toetsing van praktijktoepassingen van de Richtlijn door de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, heeft de Afdeling een aantal aspecten van de Richtlijn bekritiseerd.  
EÈn van de kritiekpunten is dat het normenstelsel zoals gehanteerd in de Richtlijn is versoepeld ten 
opzichte van de Brochure, zonder dat daar een wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag 
ligt. Verder vindt de Raad van State de in de Richtlijn vastgelegde (vereenvoudigde) methode voor het 
beoordelen van cumulatiesituaties, onvoldoende onderbouwd.  

Doel van het onderzoek is te komen tot een normenstelsel dat wetenschappelijk goed onderbouwd is. 
Op basis van de resultaten dient een keuze ten aanzien van de aanvaardbaarheid van geurhinder door 
veehouderijen te kunnen worden gemaakt en dient een nieuw stankinstrumentarium ontwikkeld te 
kunnen worden. Het streven is om in het nieuw te ontwikkelen instrumentarium qua vormgeving 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij het bestaande normenstelsel en het waar nodig (op basis van de 
wetenschappelijke onderbouwing) aan te passen. 

Dit onderzoek dient daarom om: 

• de mate van geurhinder als gevolg van veehouderijen inzichtelijk te maken, 

• inzicht te verkrijgen in de hinderbeleving in cumulatiesituaties en  
handvatten aan te reiken om een rekenmethode te ontwikkelen voor cumulatiesituaties, bedoeld 
om toegepast te kunnen worden in de praktijk van vergunningverlening. 

De onderzoeksmethode is het telefonisch leefsituatie onderzoek (TLO) in combinatie met 
geurimmissieberekeningen. 

Het onderzoek is in december 1998 van start gegaan. In de loop van het onderzoek zijn nieuwe 
inzichten opgedaan die zeer relevant bleken voor het vaststellen van de mate van hinder als gevolg 
van stallen van intensieve veehouderijen. Deze nieuwe inzichten zijn in aanvullende onderzoeken 
verder onderzocht en gerapporteerd. In het nu voorliggende rapport zijn het oorspronkelijke onderzoek 
en de aanvullingen daarop gebundeld. 
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Het onderzoek is opgesplitst in vier delen, te weten: 

A. de relatie tussen geurimmissie en hinder;  

B. de invloed van cumulatie op de hinder; 

C. de relatie tussen geurimmissie en hinder per diersoort; 

D. hinder als gevolg van andere agrarische geurbronnen. 

Ieder deel is opgebouwd uit een aantal deelonderzoeken. 

Hoofdstuk 2 beschrijft het rijksbeleid geur in het algemeen en specifiek voor de intensieve 
veehouderij. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet op hoofdlijnen beschreven. De uitvoering van 
het onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat in op de nauwkeurigheid en 
statistische verwerking van de resultaten. In hoofdstuk 6 worden de deelonderzoeken nader toegelicht 
en worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd per deelonderzoek. Hoofdstuk 7 bevat de conclusies. 
In hoofdstuk 8 worden de uitkomsten van het onderzoek gerelateerd aan het huidig beleid. De in dit 
rapport gebruikte termen worden verklaard in Termen en definities. 
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2. GEURBELEID 

In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten voor het rijksbeleid geur en de regelgeving 
specifiek voor intensieve veehouderijbedrijven beschreven. 

2.1 Algemene uitgangspunten rijksbeleid geur 
Een aantal belangrijke uitgangpunten van het rijksbeleid geur staat beschreven in een brief van de 
minister van VROM van 30 juni 1995 (opgenomen in de Nederlandse emissie Richtlijnen). 

In de brief wordt als algemeen uitgangspunt gehanteerd het voorkomen van (nieuwe) hinder. 
Daarvan afgeleid is de volgende beleidslijn gegeven: 

• als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 

• als er wel hinder is, worden maatregelen op basis van het ALARA1 principe afgeleid; 

• de mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, 
hinderenquÍte, klachtenregistratie etc.; 

• de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd bestuursorgaan. 

In 1999 was in Nederland circa 15% van de bevolking gehinderd door stank. In het Nationaal 
Milieubeleidsplan uit 1989 (NMP) is als doelstelling voor stank voor het jaar 2000 opgenomen 
maximaal 750.000 stankbelaste woningen, hetgeen overeenkomt met 12% geurgehinderden; voor 
het jaar 2010 geldt als doelstelling geen ernstige hinder. Het NMP3 zet dit beleid voort. 

Bovengenoemd percentage van 15% stankgehinderden is gemeten door middel van het doorlopend 
leefsituatie-onderzoek van het CBS2. Het percentage gehinderden is bepaald op basis van het 
percentage respondenten dat de vraag naar frequentie van last van stank heeft beantwoord met ësomsí 
of ëvaakí. Het percentage ernstig gehinderden wordt gedefiniÎerd als het percentage respondenten dat 
de (vervolg)vraag naar de mate van stankhinder beantwoordt met ëernstig gehinderdí. 

 

                                                           
1 ALARA = As Low As Reasonably Achievable; zie ook Termen en definities 
2  betreft personen van 18 jaar en ouder 
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2.2 Stankbeleid intensieve veehouderij  
In deze paragraaf worden achtereenvolgens besproken: 

• De Brochure en de Richtlijn; 

• Categorie-indeling; 

• Toetsing volgens de Richtlijn; 

• Omrekening afstanden uit de Richtlijn naar geurimmissies. 

2.2.1 De Brochure en de Richtlijn 
Wie een veehouderij wil beginnen heeft, mits het bedrijf niet onder algemene regels valt, een 
vergunning nodig. Voor het aspect stank en de bepaling van de aanvaardbaarheid van stankhinder 
veroorzaakt door een veehouderijbedrijf bestaat er sinds 1971 een landelijke richtlijn. Deze richtlijn is 
in 1976, 1984 en 1996 aangepast. De versie uit 1984 werd in 1985 gepubliceerd als de brochure 
Veehouderij en hinderwet (hierna te noemen ìde Brochure), de versie uit 1996 werd gepubliceerd als 
de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 (hierna te noemen ìde Richtlijnî). In 1985 werd tevens 
een methode voor cumulatie ontwikkeld, die aanvullend op de Brochure werd gebruikt voor het 
beoordelen van cumulatiesituaties. Deze methode is beschreven in Beoordeling cumulatie stankhinder 
door intensieve veehouderij, Publikatiereeks Lucht 46, VROM, juli 1985 (verder ëLucht 46í 
genoemd). 

De basis van de Brochure en de Richtlijn wordt gevormd door een grafiek waaruit, op basis van de 
omvang van het bedrijf en het type woonomgeving, de minimaal aan te houden afstand tussen bedrijf 
en stankgevoelig object kan worden afgelezen. De indeling in typen woonomgeving (categorieÎn) is 
gebaseerd op het beginsel dat alle stankgevoelige objecten tegen onaanvaardbare geurhinder moeten 
worden beschermd in combinatie met het uitgangspunt dat niet alle objecten in dezelfde mate gevoelig 
zijn voor stank veroorzaakt door agrarische bedrijven. De grootste afstanden worden op grond van de 
Richtlijn verlangd tussen een veehouderij en de bebouwing in bijvoorbeeld de bebouwde kom van een 
stad of dorp. Minder zware eisen worden gesteld in het buitengebied. 

In 1996 werd de Brochure gewijzigd omdat deze volgens het bevoegd gezag, landbouwbedrijfsleven 
en de Tweede Kamer onbedoelde knelpunten veroorzaakte voor de (ontwikkelingsmogelijkheden van 
de) intensieve veehouderij. 

De wijziging bestond onder meer uit een gewijzigde omschrijving van de vier omgevingscategorieÎn.  

Bij toetsing van praktijktoepassingen van de Richtlijn door de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, heeft de Afdeling een aantal aspecten van de Richtlijn bekritiseerd. Belangrijke 
kritiekpunten zijn: 

• Het normenstelsel zoals gehanteerd in de Richtlijn is versoepeld ten opzichte van de Brochure, 
zonder dat daaraan een wetenschappelijke onderbouwing ten grondslag ligt. Deze versoepeling is 
mede tot stand gekomen door de gewijzigde omschrijving van de omgevingscategorieÎn.  

• De cumulatiemethode in de Richtlijn is - zonder voldoende onderbouwing - vereenvoudigd ten 
opzichte van de Brochure.  

producties 000209



 
9

2.2.2 Categorie-indeling  
De categorie-indeling volgens de Richtlijn is veranderd ten opzichte van de Brochure. In onderstaande 
tabel worden beide indelingen naast elkaar gelegd. 

Tabel 1: Categorie-indeling volgens de Brochure en de Richtlijn 

Cate-
gorie 

Brochure ‘Veehouderij en hinderwet’ 
1985 

Richtlijn veehouderij en stankhinder’ 
1996 

 In de directe omgeving van het bedrijf 
is/zijn gelegen: 

In de directe omgeving van het bedrijf ligt 
of liggen: 

I a. De bebouwde kom; 
b. Stankgevoelige objecten (ziekenhuis, 

sanatorium, internaat, etc.); 
c.    objecten voor verblijfsrecreatie 

(bungalowpark, camping, etc.) 

a. de bebouwde kom met stedelijk 
karakter; 

b. zeer stankgevoelige objecten objecten 
zoals : ziekenhuis, sanatorium, 
internaat, etc.; 

c. objecten van verblijfsrecreatie. 
 

II a. niet-agrarische bebouwing 
geconcentreerd in lintbebouwing 
buiten de bebouwde kom, langs 
wegen, vaarten, dijken e.d.; 

b. meerdere verspreid liggende niet-
agrarische bebouwingen die aan het 
desbetreffende buitengebied een 
bepaalde woonfunctie verlenen; 

c.    objecten voor dagrecreatie (zwembad, 
speeltuin, etc.). 

a. bebouwde kom of aaneengesloten 
woonbebouwing van beperkte omvang 
in een overigens agrarische omgeving 
(buurtschap, gehucht etc.); 

b. objecten van dagrecreatie (zwembad, 
speeltuin, sportveld, golfbaan, etc.) 
 

 

III Een enkele niet-agrarische bebouwing in 
het buitengebied. 

Meerdere verpreid liggende niet-
agrarische bebouwingen die aan het 
betreffende buitengebied een 
overwegende woon- en/of 
recreatiefunctie verlenen. 
 

IV Andere agrarische bedrijven. a. andere agrarische bedrijven die niet 
beschouwd kunnen worden als 
intensieve veehouderij, en/of 

b. enkele verspreid liggende niet-
agrarische bebouwingen. 
 

V n.v.t. Een vijfde type omgeving bestaat uit de 
bedrijfswoningen van intensieve 
veehouderijen en zal in dit voorstel 
Omgevingscategorie V worden genoemd.  

 

Zoals blijkt uit de tabel, is de omschrijving van de categorieÎn in de Richtlijn verruimd ten opzichte 
van de Brochure. Globaal gesproken is sprake van een opschuiving van ÈÈn categorie: woningen die 
volgens de Brochure onder categorie II vallen, behoren volgens de Richtlijn tot categorie III, 
woningen die volgens de Brochure onder categorie III vallen, behoren volgens de Richtlijn tot 
categorie IV.  
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2.2.3 Toetsing volgens de Richtlijn 
Bij toetsing aan de Richtlijn vinden zowel een individuele als een cumulatieve toets plaats, op de 
wijze als hierna beschreven. Ter vergelijking wordt eveneens ingegaaan op de cumulatieve toets 
volgens Lucht 46. 

2.2.3.1  Individuele toets 
Individuele toetsing van een bedrijf volgens de Richtlijn vindt plaats aan de hand van de 
afstandsgrafiek: de afstand tussen bedrijf en geurgevoelig object bepaalt welke bedrijfsomvang 
maximaal vergunbaar is. De bedrijfsomvang wordt uitgedrukt in mestvarkeneenheden (mve). Voor de 
normstelling wordt onderscheid gemaakt in vier omgevingscategorieÎn. 

De afstandsgrafiek uit bijlage III van de Richtlijn is weergegeven in figuur a. 

 

 
Figuur a. 

Afstandsgrafiek uit bijlage III van de Richtlijn 

2.2.3.2 Cumulatieve toets 
De beoordeling van situaties waarin sprake is van cumulatieve belasting van een object door twee of 
meer geurbronnen is zowel in de Lucht 46 als in de Richtlijn gebaseerd op het sommeren van de 
relatieve bijdrages van de afzonderlijke bronnen. De relatieve bijdrage is gelijk aan het quotiÎnt n/N, 
waarin n gelijk is aan het aantal mveís van een individueel bedrijf en N gelijk is aan het voor dat 
bedrijf maximaal toegestane aantal mveís, afgelezen uit de afstandsgrafiek (dus afhankelijk van de 
grootte van het bedrijf, de afstand tot het betreffende object en de omgevingscategorie). Bij 
cumulatieve toetsing dient de som van de relatieve bijdrages (n1/N1) + (n2/N2) +Ö.. ter plaatse van een 
object gelijk aan of kleiner te zijn dan een bepaalde toetsingswaarde. Het gaat hier dus om de som van 
de bijdragen van de verschillende bronnen aan de maximaal toelaatbare belasting van een object.  

De in de Richtlijn gehanterde toetsingswaarde is 1,5. De volgens Lucht 46 te hanteren 
toetsingswaarden variÎren van 1 tot 1,5. De toetsingswaarde kan groter dan 1 zijn omdat uit 
verspreidingsberekeningen blijkt dat de feitelijke cumulatieve geurbelasting van meerdere bronnen 
kleiner is dan de gesommeerde belasting van de individuele bronnen. Dit komt doordat, over het jaar 
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genomen, piekbelastingen door verschillende bronnen richting een gegeven object zelden gelijktijdig 
optreden. 

Het verschil tussen Lucht 46 en de Richtlijn is dat Lucht 46 een genuanceerder maar tevens wat 
gecompliceerder toetsingscriterium kent waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge ligging 
van de bedrijven ten opzichte van het belaste object. Verschillen in ligging rondom het object kunnen 
namelijk leiden tot verschillende verhoudingen tussen de gesommeerde bijdrages en de feitelijke 
cumulatieve belasting. Afhankelijk van de vorm van clustering van bedrijven worden 
toetsingswaarden tussen 1,0 en 1,5 gehanteerd. Verder worden bij de berekening van de cumulatie 
volgens Lucht 46 alleen stallen die een bijdrage geven van meer dan 5% meegenomen (gebaseerd op 
jurisprudentie). Bij de later vastgestelde Richtlijn is per omgevingscategorie een afstandscirkel 
gedefinieerd die als afkapcriterium geldt. De relatieve bijdrages van bedrijven die buiten deze cirkel 
liggen behoeven bij de berekening niet meer meegenomen te worden, tenzij ze een relatieve bijdrage 
leveren die groter is dan 0,5. Ook wordt in de Richtlijn geen onderscheid meer gemaakt naar de 
onderlinge ligging van de bedrijven bij het toepassen van de toetsingsfactor, maar wordt met ÈÈn 
toetsingsfactor 1,5 gewerkt.  
De toetsingswaarden (1,0-1,5) in de gebruikte berekeningmethodes zijn niet door middel van 
hinderonderzoek gevalideerd. Dat geldt eveneens voor het in de Richtlijn opgenomen afkapcriterium. 

2.2.4 Omrekening afstanden uit de Richtlijn naar geurimmissies 
Traditioneel wordt de stankemissie van intensieve veehouderijbedrijven uitgedrukt in 
mestvarkenseenheden (mve). EÈn mve komt overeen met de geuremissie van 1 mestvarken gehouden 
in een traditioneel stalsysteem. Voor andere diersoorten en stalsytemen zijn omrekeningsfactoren naar 
mve bepaald. Blijkens recent onderzoek door IMAG3 komt ÈÈn mve overeen met 45,2 ge/s per dier. 
 
Met behulp van een verspreidingsmodel zijn de afstanden uit Richtlijn í96 omgerekend naar 
geurimmissies4, voor situaties waarin de geurbelasting wordt bepaald door ÈÈn bron.  
Uitgangspunt voor de berekening was dat 1 mve overeenkomt met 45,2 ge/s per dier. In de 
verspreidingberekeningen is onderscheid gemaakt naar meteorologie (Eindhoven of Schiphol), 
ruwheid van het terrein (Z0 = 0,1 of 0,3 of 1,0) en aantal dieren (500, 1000 of 2500 mve).  

De gedetailleerde rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage I. De gemiddelden en ranges zijn 
weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2: De afstanden uit de Richtlijn omgerekend naar geurimmissies C98 in [ge/m3]1 

Omgevingscategorie: I II III IV 
C98, gemiddeld [ge/m3] 7 10 20 46 
C98, range [ge/m3] 5 ñ 9 7 - 14 11 - 31 34 ñ 57 
 
1Geurimmissies berekend met het LTFD-model, afstanden gemeten aan de oostzijde 

                                                           
3 N.W.M. Ogink en J.V. Klarenbeek, Institute of Agriculture and Environmental Engineering (IMAG). 
Evaluation of a Standard Sampling Method for Determination of Odour Emission from Animal Housings and 
Calibration of the Dutch Pig Unit into Standardised Odour Units 
4 De geurimmissie wordt uitgedrukt in de vorm van C98 ofwel de berekende uurgemiddelde concentratie die hoort 
bij de 98-percentielwaarde voor een gemiddeld meteorologisch jaar. Dat wil zeggen dat de betreffende 
uurgemiddelde concentratie gedurende 2% van de jaarlijkse uren wordt overschreden. Zie ook Termen en 
definities. 
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3. ONDERZOEKSOPZET 

3.1 Inleiding 
Ter onderbouwing van het huidige normenstelsel of een nieuw toetsingskader, dient de hinder als 
gevolg van geur van stallen van intensieve veehouderijbedrijven te worden onderzocht.  

De onderzoeksmethode is het telefonisch leefsituatie onderzoek (TLO) in combinatie met 
geurimmissieberekeningen. Hiermee wordt de dosis ñ effect relatie tussen geurimmissie (dosis) en 
geurhinder (effect) bepaald. Paragraaf 3.2 beschrijft de mogelijkheden van deze onderzoeksmethode.  

Meer specifiek is inzicht nodig in: 

A. De relatie tussen geurimmissie en geurhinder, voor zover relevant per deelpopulatie met 
verschillende hinderbeleving;  

B. De invloed op de hinder; tevens wordt onderzocht of handvatten kunnen worden aangereikt voor 
de ontwikkeling van een rekenmethode voor cumulatiesituaties, bedoeld om toe te passen in de 
praktijk van vergunningverlening; 

C. De hinderlijkheid van de geur van verschillende diersoorten; 

D. Hinder als gevolg van andere agrarische geurbronnen. 

Per thema (A tot en met D) is een aantal deelonderzoeken opgezet. De motivatie voor deze 
deelonderzoeken staat beschreven in paragraaf 3.3. In paragraaf 3.4 wordt gemotiveerd welke 
onderzoeksclusters zijn gedefiniÎerd.  
Een meer uitgebreide beschrijving van de opzet en uitgangspunten per deelonderzoek staat in 
hoofdstuk 6 (Resultaten). 
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3.2 Methode voor het vaststellen van de relatie 
tussen geurimmissie en hinder 

3.2.1 Meten van de hinder met een TLO  
Met een TLO wordt het geurhinderniveau in de omgeving van een stankbron of een aantal 
stankbronnen samen gemeten. Het TLO bestaat uit een telefonische enquÍte. De enquÍte is een 
verkorte vorm van het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek van het CBS. De methode wordt 
aanbevolen door VROM om toe te passen in situaties waarbij kwantitatieve informatie over de 
aanwezige hinder benodigd is5.  

De mate van hinder die men ondervindt als gevolg van een stankbron wordt bepaald door de volgende 
factoren:  

• de geurimmissie. In het algemeen geldt: hoe hoger de geurimmissie, des te meer hinder;  
de geurimmissie wordt onder meer bepaald door de grootte van de geuremissie en de afstand tot de 
geurbron; eveneens van invloed is hoe vaak en hoe lang men een bepaalde geurimmissie 
ondervindt. Het kan verschil maken of de geurimmissie wordt veroorzaakt door meerdere 
bedrijven of door ÈÈn bedrijf. 

• de hedonische waarde van de geur. Dat is de relatie tussen concentratie en mate van 
(on)aangenaamheid van de geur; zo kan een waarnemer de geur van varkens als meer of minder 
aangenaam ervaren dan de geur van kippen, bij een gelijke geurconcentratie. 

• de tolerantie voor de betreffende geur. De tolerantie voor de geur onder de omwonenden is van 
vele factoren afhankelijk zoals de relatie tussen bedrijf en omwonenden, de woonsituatie en de 
bevolkingssamenstelling. 
In de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 is ervan uitgegaan dat de tolerantie voor en dus de 
mate van hinder als gevolg van stank van intensieve veehouderijen samenhangt met het type 
woonomgeving. 

De hierboven beschreven factoren worden bij veehouderijbedrijven bepaald door: 

• (geurimmissie) de bedrijfsomvang, de afstand tussen bedrijf en geurgevoelig object en effecten 
van cumulatie; 

• (hedonische waarde) de diersoort die de geur veroorzaakt; 

• (tolerantie van omwonenden voor de betreffende geur) het omgevingstype, het al dan niet 
werkzaam zijn in de agrarische sector, wonen in de concentratiegebieden of daarbuiten en de 
aanwezigheid van andere (stoor-)geurbronnen.  

Door de hinder te meten met een TLO, wordt met al deze factoren rekening gehouden. Door 
onderzoeksclusters die op ÈÈn aspect van elkaar verschillen met elkaar te vergelijken, kan inzicht 
worden verkregen in de invloed van dat aspect. 

                                                           
5 Zie onder andere het ëDocument Meten en Rekenen Geurí (1995) en de ëHindersystematiek geurí van 
Ministerie VROM (opgenomen in de NeR). De methode TLO is onder meer toegepast in een aantal 
bedrijfstakstudies om per soort geur (bijvoorbeeld geur van mengvoederbedrijven, slachterijen, broodbakkerijen, 
vleeswarenproduktie) de geurbelastingsniveaus vast te kunnen stellen waarbij hinder c.q. ernstige hinder optreedt. 
Ook in het kader van gebiedsgericht beleid wordt het TLO toegepast om te bepalen hoeveel (geur)hinder op een 
bepaalde lokatie aanwezig is en tot welke afstand tot geurbronnen nieuwe woningbouw gepleegd kan worden. 
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3.2.2 De geurimmissie 
De geurimmissie is berekend met een verspreidingsmodel. In situaties waar zich in de wijde omtrek 
slechts ÈÈn bron bevindt, is met die ene bron gerekend. In situaties waar mogelijk meerdere bronnen 
geurhinder veroorzaken, zogenaamde cumulatiesituaties, doet zich de vraag voor onder welke 
condities een bron nog relevant is voor de hinder. Bij de aanvang van het onderzoek, waren hierover 
geen onderzoeksgegevens bekend. In dit onderzoek zijn de volgende methoden gebruikt om de 
geurimmissie te berekenen. 

Immissie in één-bron-situaties 

Als ÈÈn-bron-situaties worden die situaties beschouwd, waarin de immissie bij de receptor grotendeels 
wordt veroorzaakt door ÈÈn bron, zodanig dat iedere andere bron niet meer dan 5% extra bijdraagt.  
De geurimmissie in zulke ÈÈn-bron-situaties wordt altijd berekend op basis van dat ene bedrijf dat de 
immissie domineert.  

Cumulatieve immissie 

De geurimmissie in cumulatiesituaties, met een verspreidingsmodel berekend op basis van ëalleí 
bronnen, wordt de cumulatieve immissie genoemd. 

In eerste instantie is de geurimmissie in cumulatiesituaties berekend op basis van ëalleí bedrijven in de 
omgeving van de woning; alleen bedrijven die een bijdrage van minder dan 5% hadden aan de totale 
immissie zijn buiten beschouwing gelaten. Dit is een conservatieve methode voor het berekenen van 
de geurimmissie, want ze leidt tot de hoogst mogelijke cumulatieve immissie. Wanneer de relatie 
wordt gelegd tussen de cumulatieve immissie en de daarvan ondervonden hinder, kan echter een 
vertekend beeld ontstaan. Het zou immers zo kunnen zijn dat de geurhinder hoofdzakelijk wordt 
veroorzaakt door de geurimmissie van de meest dominante bron(nen). 

Een variant op de cumulatieve immissie, waarin ëalleí bronnen worden betrokken, is de cumulatieve 
immissie op basis van alle bronnen die binnen een afstand van 500 m tot de receptor liggen.  

De individuele immissie 
 
De geurimmissie als gevolg van ÈÈn afzonderlijk bedrijf in een cumulatiesituatie wordt de individuele 
immissie genoemd. 

Hoogste individuele immissie 
 
De individuele geurimmissie van de meest dominante bron in een cumulatiesituatie wordt de hoogste 
individuele immissie genoemd. 

Hiermee samenhangende termen zijn: 

• de op-ÈÈn-na hoogste individuele immissie, 

• de verschilfactor tussen de hoogste en de op-ÈÈn-na hoogste individuele immissie; deze geeft 
inzicht in de mate waarin de bron met de hoogste individuele immissie dominant is ten opzichte 
van de overige bronnen. 

Som van de individuele immissies 
 
Het optellen van de individuele immissies is de meest eenvoudige manier om de cumulatieve immissie 
te berekenen. Deze methode leidt echter tot een overschatting van de feitelijke cumulatieve immissie 
die berekend kan worden met een verspreidingsmodel. De berekende immissie is sterk afhankelijk van 
de grens die wordt gesteld aan het al dan niet meerekenen van bronnen op grotere afstand. 

 In de onderzoeken A, C en D is gebruik gemaakt van de cumulatieve immissie. In deelonderzoek B 
zijn verschillende berekeningsmethoden voor de geurimmissie gebruikt. 
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3.3 De deelonderzoeken  
Om op wetenschappelijk verantwoorde wijze de mate van geurhinder als gevolg van veehouderijen 
inzichtelijk te maken, is de invloed van elk van de in paragraaf 3.1 beschreven factoren op de mate 
waarin er geurhinder optreedt, afzonderlijk onderzocht. Het onderzoek is daartoe opgesplitst in vier 
delen: 

A. de relatie tussen geurimmissie en hinder;  

B. de invloed van cumulatie op de hinder; 

C. de relatie tussen geurimmissie en hinder per diersoort; 

D. hinder als gevolg van andere agrarische geurbronnen. 

In de volgende paragrafen worden de vier delen en de daarbinnen onderscheiden deelonderzoeken 
beknopt beschreven. Een meer uitgebreide beschrijving is opgenomen in hoofdstuk 6, waarin per 
deelonderzoek achtereenvolgens de onderzoeksopzet, de uitgangspunten en de resultaten zijn 
beschreven. 

De deelonderzoeken zijn veelal gericht op het vaststellen van verschil in ëhindergevoeligheidí tussen 
twee of meer groepen. Per groep wordt de relatie tussen geurimmissie en geurhinder bepaald. Als 
groep X minder hindergevoelig is dan groep Y, houdt dit in dat bij gelijke geurimmissie het 
percentage gehinderden in groep X kleiner is dan het percentage gehinderden in groep Y.  

3.3.1 Deel A: De relatie tussen geurimmissie en hinder 
Onderzocht wordt het verband tussen geurimmissie en hinder en of op basis van de 
hindergevoeligheid verschillende deelpopulaties kunnen worden onderscheiden. 

De volgende factoren zijn mogelijk van invloed op de tolerantie van de omwonenden voor de geur, en 
dus op de hinderbeleving: de omgevingscategorie, of men in het concentratiegebied woont of 
daarbuiten, of men al dan niet werkzaam is in de agrarische sector. In dit deelonderzoek wordt 
onderzocht of op basis van deze aspecten verschillende deelpopulaties onderscheiden kunnen worden. 
Zo ja, dan wordt per deelpopulatie de relatie tussen geurimmissie en geurhinder bepaald.  

Deel A bestaat uit de volgende deelonderzoeken: 

1. De relatie tussen geurimmissie en hinder. 
Onderzocht wordt in welke mate de geurhinder als gevolg van geur van varkensstallen toeneemt 
naarmate de geurimmissie hoger is. 

2. Invloed van de omgevingscategorie op de hinder. 
Onderzocht wordt of er conform hetgeen in de Richtlijn wordt verondersteld, een significant 
verschil in hindergevoeligheid is tussen de 4 onderscheiden omgevingscategorieÎn, waarbij 
categorie I geldt daarbij als meest gevoelige omgeving en categorie IV als minst gevoelige.  

3. Hinder in de concentratiegebieden en daarbuiten. 
Onderzocht wordt of mensen die in een concentratiegebied wonen, minder hindergevoelig zijn 
dan mensen in de overige gebieden.  

4. Hinder bij respondenten die al dan niet werkzaam zijn in de agrarische sector. 
Onderzocht wordt of mensen die werkzaam zijn in de agrarische sector, minder hindergevoelig 
zijn dan niet-agrariÎrs.  
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3.3.2 Deel B: De invloed van cumulatie op de hinder 
De Raad van State vindt de ñ ten opzichte van de Brochure vereenvoudigde - methode zoals die in de 
Richtlijn is vastgelegd, onvoldoende onderbouwd. Dit onderzoek is bedoeld om het benodigde inzicht 
in cumulatie te verkrijgen dat kan worden gebruikt bij het opzetten van een cumulatiemethode die 
relatief eenvoudig door het bevoegd gezag kan worden toegepast. 

In Nederland komen veel situaties voor waarin de geurimmissie ter plaatse van een woning door 
meerdere bedrijven wordt veroorzaakt. Wanneer geurhinder wordt veroorzaakt door meerdere 
bedrijven zijn verschillende factoren, zoals het aantal bronnen, de relatieve bijdrage van de bronnen en 
de windrichting mogelijk van invloed op de hinder. In de praktijk komt een aantal principieel 
verschillende cumulatiesituaties voor. Voorbeelden zijn:  

• twee (of meer) qua omvang vergelijkbare bedrijven aan weerszijden van de receptor; 

• twee (of meer) qua omvang vergelijkbare bedrijven onder dezelfde windrichtingshoek ten 
opzichte van de receptor; 

• ÈÈn dominante bron in een cumulatiegebied met zeer veel bedrijven; 

• zeer veel bedrijven zowel dichtbij als op grotere afstand van de receptor, waarbij meerdere 
bedrijven samen bepalend zijn voor de geurimmissie.  

Op dit moment bestaat er geen op meetcijfers gefundeerd inzicht in verschil in hinderbeleving tussen 
verschillende soorten cumulatiesituaties. Om een beter beeld te krijgen van de hinderbeleving in 
verschillende soorten cumulatiesituaties, zijn in het onderzoek de volgende vragen richtinggevend: 

• Is het aantal bronnen dat de geurimmissie veroorzaakt van invloed op de hinderbeleving? 

• Maakt het verschil of ÈÈn bron dominant is of dat meerdere bronnen een vergelijkbare 
geurimmissie veroorzaken? 

• Is de hinder als gevolg van een dominante bron in een cumulatiesituatie vergelijkbaar met de 
hinder als gevolg van een ÈÈn-bron-situatie? 

• Is voor alle verschillende soorten cumulatiesituaties dezelfde relatie geurimmissie ñ geurhinder 
van toepassing? 

• Is de afstand tussen bron en receptor van invloed op de hinder en zijn geurbronnen op grotere 
afstand nog relevant voor de hinderbeleving? 

• Op basis van welk criterium moeten bedrijven nog wel c.q. niet meer meegenomen worden voor 
de berekening van de geurimmissie bij een woning? 

• Kunnen de geurimmissies veroorzaakt door verschillende bronnen (maar wel van dezelfde 
diersoort) worden opgeteld en, zo ja, hoe zou die optelling dan moeten plaatsvinden? 

• Wat is de invloed van de wijze waarop de geurimmissie is berekend op de relatie tussen 
geurimmissie en hinder?  

Tussen bovenstaande vragen bestaat enige overlap en de vragen zijn dan ook niet afzonderlijk van 
elkaar te beantwoorden. Wanneer meer inzicht is verkregen in elk van bovenstaande punten, kan 
mogelijk een antwoord worden gegeven op de centrale vragen: 

• Waar kan een cumulatieberekening worden afgekapt (op basis van welke criteria en bij welke 
waarden)? Is het mogelijk hiervoor een algemeen geldend en eenvoudig toepasbaar criterium op 
te stellen, zodanig dat het aantal bronnen zo klein mogelijk is, maar wel alle voor de hinder 
relevante bronnen in de berekening worden betrokken? 

• Op basis van welk verband tussen geurimmissie en geurhinder dient de normstelling in 
cumulatiesituaties te worden gebaseerd? 

Een vraag waarop in dit onderzoek niet wordt ingegaan is hoe geurimmissies afkomstig van 
verschillende diersoorten bij elkaar opgeteld kunnen worden. 
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Teneinde op de bovenstaande vragen een antwoord te kunnen geven, is deel B opgebouwd uit de 
deelonderzoeken 5 t/m 9 waarin een aantal aspecten van cumulatie die mogelijk de hinder 
beÔnvloeden, worden onderzocht. Deelonderzoek 10 is bedoeld om een praktisch bruikbare 
rekenmethode voor cumulatie te ontwikkelen: 

5. Hinder in één-bron-situaties en cumulatiesituaties. 
Onderzocht wordt of er verschil is in hindergevoeligheid tussen populaties die zijn blootgesteld 
aan geur veroorzaakt door ÈÈn bedrijf: ÈÈn-bron-situaties, en populaties die geur van meerdere 
bedrijven ondervinden: cumulatiesituaties. 

6. Hinder als gevolg van bedrijven op meer dan 500 m afstand. 
Onderzocht wordt of in situaties waar binnen 500 m afstand van de woning bedrijven aanwezig 
zijn, de bedrijven op meer dan 500 m afstand van de woning nog invloed hebben op de 
geurbeleving.  

7. De invloed van het aantal bronnen op de hinder 
(zowel bij de cumulatieve immissie als bij de hoogste individuele immissie). 
Onderzocht wordt of het aantal bronnen dat de cumulatieve geurimmissie veroorzaakt, van 
invloed is op de hindergevoeligheid. Meer specifiek: 
a. Is cumulatie een fenomeen dat abrupt optreedt vanaf een bepaald aantal bronnen? 
b. Neemt de invloed van cumulatie daarna geleidelijk toe naarmate het aantal bronnen groter is. 
c. Indien cumulatie vrij abrupt optreedt: tot welk aantal bronnen kan een situatie als pseudo-
ÈÈn-bron-situatie (feitelijk meer bronnen, maar met invloed als ÈÈn bron) beschreven worden? 
d. Verschilt de relatie tussen geurimmissie en geurhinder voor een pseudo-ÈÈn-bron-situatie 
significant van een echte (zeer-veel-bronnen) cumulatiesituatie? 

8. Invloed van de mate van dominantie van een bron op de hinder  
(zowel bij de cumulatieve immissie als bij de hoogste individuele immissie). 
Onderzocht wordt of: 
a. De hinder in cumulatiesituaties met ÈÈn dominante bron hoger is dan de hinder in 
cumulatiesituaties met meerdere wat kleinere bronnen, bij gelijke geurimmissie; 
b. De hinder in cumulatiesituaties met ÈÈn dominante bron verschilt van die in ÈÈn-bron-
situaties, bij gelijke geurimmissie; 
c. De hinder in cumulatiesituaties met meerdere gelijkwaardige bronnen verschilt van die in 
ÈÈn-bron-situaties, bij gelijke geurimmissie. 

9. Beschrijving van de hinder op basis van de cumulatieve immissie of de hoogste individuele 
immissie. 
Onderzocht wordt of het statistisch model dat de hinder voorspelt op basis van de cumulatieve 
geurimmissie beter is dan het statistisch model dat de hinder voorspelt op basis van de hoogste 
individuele immissie. 

10. Cumulatie conform de methodiek van de Richtlijn. 
Onderzocht wordt of handvatten aangereikt kunnen worden voor het ontwikkelen van een 
cumulatiemethodiek die lijkt op die in de Richtlijn en die zich qua normstelling baseert op het 
hinderonderzoek. 

Voor de uitvoering van het hinderonderzoek is in eerste instantie een cumulatiemethode gekozen 
waarmee de zogenaamde cumulatieve immissie wordt berekend. In deelonderzoek B wordt ook een 
aantal andere manieren om de immissie te berekenen gebruikt: de hoogste individuele immissie en de 
som van de individuele immissies. Deze methoden worden beschreven in paragraaf 3.2. 
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3.3.3 Deel C: De relatie tussen geurimmissie en hinder per diersoort 
De geur van verschillende diersoorten verschilt onderling qua karakter. Het karakter van de geur 
bepaalt mede de hinderlijkheid van de geur.  

11. Relatie tussen geurimmissie en hinder per diersoort. 
Deel C onderzoekt of de relatie tussen de geurimmissie en de daarvan ondervonden geurhinder 
verschilt per diersoort. 

3.3.4 Deel D: Hinder als gevolg van andere agrarische geurbronnen 
Stallen zijn slechts ÈÈn van de agrarische geurbronnen. Mogelijk wordt de ervaren geurhinder als 
gevolg van stallen beÔnvloed door andere (agrarische) geurbronnen. Uit de resultaten zal blijken dat 
met name het uitrijden van mest een veel genoemde bron van stankhinder is.  

Deel D bestaat uit: 

12. Geurhinder als gevolg van andere agrarische geurbronnen dan stallen.  
De gemeten hinderpercentages als gevolg van andere agrarische geurbronnen worden 
gepresenteerd.  

13. Uitrijden van mest als stoorbron.  
Onderzocht wordt of het al dan niet last hebben van uitrijden van mest, invloed heeft op de in het 
onderzoek gevonden hinderpercentages.  
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3.4 De onderzoeksclusters 
De meeste deelonderzoeken maken gebruik van de ëcentrale datasetí. Deze dataset bestaat uit 2.303 
enquÍtes die zijn verzameld in de omgeving van varkenshouderijen, binnen de omgevingscategorieÎn 
I, II, III en IV. Waar sprake is van een cumulatiesituatie, is de immissie berekend als de cumulatieve 
immissie zoals beschreven in paragraaf 3.2.2. 

Varkenshouderijen zijn gekozen omdat deze er binnen de intensieve veehouderijsector in Nederland 
relatief veel zijn en naar verwachting de belangrijkste veroorzakers van geurhinder zijn. Deze tak is 
voor het geurhinderonderzoek derhalve het meest relevant en biedt ook het meeste 
onderzoeksmateriaal. 

Categorie II (ëwoongemeenschappen van beperkte omvang in een overigens agrarische omgeving 
(buurtschap, gehucht, et cetera)í) is voor het onderzoek naar de omgevingscategorieÎn gekozen als 
referentiegroep omdat zich in deze categorie naar verwachting de meeste stankbelaste woningen 
bevinden.  

Getracht is binnen alle in de praktijk voorkomende geurbelastingen enquÍtes af te nemen. In tabel 2 
(paragraaf 2.2.3) is weergegeven welke geurimmissies op basis van de Richtlijn vergunbaar zijn (voor 
individuele bedrijven), en dus ook in de praktijk zullen voorkomen. Per omgevingscategorie (I t/m IV) 
worden tenminste onderzocht: 

• de volgens de Richtlijn toegestane geurimmissie; 

• de aangrenzende geurimmissies. 

De hierboven beschreven keuzes leiden ertoe dat de centrale dataset is opgebouwd uit de 
onderzoeksclusters als weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3: Te onderzoeken clusters in de ‘centrale dataset’ 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 – 4 4 – 8 8 - 16 16 - 32 32 – 64 64 – 128 Niet 
bepaald

 A B C D E F G H J K 
Categorie I   {B1} {C1} D1   E11) F1     
Categorie II {A2} B2 C2 D2 E2   F22) G2 H2 J2  
Categorie III  {B3} {C3} {D3} E3 F3   G33) H3 J3  
Categorie IV {A4} {B4} {C4} {D4} E4 F4 G4   H44) J4  
Categorie V5)          K5 
{} In de loop van het onderzoek is gekozen voor een ander verspreidingsmodel dan waarmee aanvankelijk 

werd gerekend (zie ook paragraaf 4.4.3.). Een aantal reeds geÎnquÍteerde woningen valt daardoor niet 
meer binnen ÈÈn van de te onderzoeken clusters. De clusters die geen deel uitmaken van het onderzoeksplan 
maar waarbinnen wel enquÍtes zijn afgenomen, zijn in tabel 2 tussen accolades weergegeven. 

1) Conform Richtlijn í96 is circa C98 = 7 ge/m3 vergunbaar voor omgevingscategorie I. 
2) Conform Richtlijn í96 is circa C98 = 10 ge/m3 vergunbaar voor omgevingscategorie II. 
3) Conform Richtlijn í96 is circa C98 = 20 ge/m3 vergunbaar voor omgevingscategorie III. 
4) Conform Richtlijn í96 is circa C98 = 46 ge/m3 vergunbaar voor omgevingscategorie IV. 
5) Extra enquÍtes in aanvulling op de centrale dataset, zie tekst  
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Aanvullend op de centrale dataset zijn voor enkele deelonderzoeken extra enquÍtes afgenomen: 

Deel A: Voor deelonderzoek 2 naar de invloed van de omgevingscategorie op de hinder, is gebruik 
gemaakt van de centrale dataset, aangevuld met 141 enquÍtes in categorie V.  
Voor omgevingscategorie V (bedrijfswoningen van varkenshouderijen) wordt de 
geurhinder onderzocht bij verschillende, niet nader bepaalde geurimmissies. In het 
algemeen geldt dat ter plaatse van deze woningen de geurimmissie als gevolg van naburige 
bedrijven aanzienlijk lager is dan die als gevolg van het eigen bedrijf. Wel zijn uitsluitend 
varkenshouderijen in cumulatiesituaties geselecteerd, zodat de onderzochte woningen ook 
aan geur van andere bedrijven zijn blootgesteld. 

Deel B: Voor deelonderzoek 6 naar de invloed van bedrijven op meer dan 500 m is een deel van de 
centrale dataset gebruikt en zijn extra enquÍtes afgenomen in de geurbelastingsrange C98 = 
8 - 16 ge/m3, in omgevingscategorie II. 

Deel C: Ten behoeve van deelonderzoek 11 naar de hinderbeleving als gevolg van geur van andere 
diersoorten, is gebruik gemaakt van de centrale dataset en zijn tevens enquÍtes afgenomen 
in de omgeving van stallen van andere diersoorten dan varkens.  
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4. DE UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

4.1 Aanpak in hoofdlijnen 
In hoofdlijnen is voor de uitvoering van het onderzoek de volgende aanpak gehanteerd: 

• De resultaten van het onderzoek dienen representatief te zijn voor heel Nederland. De 
onderzoekslocaties zijn daarom zoveel mogelijk verspreid over het land gekozen. Gestreefd is 
naar een evenredig verdeling over de concentratiegebieden en daarbuiten. Zie paragraaf 4.2. 

• Verzamelen van bedrijfsgegevens bij gemeenten. Zie paragraaf 4.3. 

• Berekenen van de geurimmissie van de omgeving op basis van aantallen dieren van een 
bepaalde soort in een bepaald stalsysteem. Zie paragraaf 4.4. 

• Selectie van woningen die vallen binnen de definitie van ÈÈn van de clusters (combinatie van 
diersoort, geurimmissierange en omgevingscategorie) en die ook overigens voldoen aan de 
gestelde randvoorwaarden. Zie paragraaf 4.5. 

• Het afnemen van de enquêtes (zie paragraaf 4.6). In dit onderzoek is nagestreefd om in elk van 
de onderscheiden clusters tenminste 100 enquÍtes6 af te nemen. Doordat sommige situaties 
slechts weinig voorkomen in Nederland, bevat een aantal clusters minder dan 100 enquÍtes. 

In paragraaf 4.7 volgt een toelichting op de enquêtevragen. 

Paragraaf 4.8 gaat in op een aantal praktische problemen die zich voordeden tijdens de uitvoering van 
het onderzoek. 

 

                                                           
6 Het aantal respondenten per onderzoekscluster is mede bepalend voor de betrouwbaarheid van de resultaten. In 
het Dokument Meten en Rekenen Geur is de richtlijn opgenomen, dat het minimale aantal respondenten per 
cluster (=populatie) 100 bedraagt. 
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4.2 De onderzochte locaties en bedrijven 
Onderzoekslocaties 

De onderzoekslocaties zijn zoveel mogelijk verspreid over heel Nederland gekozen.  

Voor wat betreft de intensieve veehouderijsector kan binnen Nederland onderscheid worden gemaakt 
in de zogenaamde concentratiegebieden (met name delen van de provincies Overijssel, Gelderland, 
Noord-Brabant en Limburg) en de rest van Nederland. Om een zo representatief mogelijk beeld van 
de hindersituatie in Nederland te geven, is ernaar gestreefd in ieder cluster zowel de 
concentratiegebieden als de niet-concentratiegebieden te vertegenwoordigen.  

Tevens is getracht zowel ëÈÈn-bron-situatiesí (de geurimmissie van de woning wordt bepaald door ÈÈn 
bedrijf) als ëcumulatiesituatiesí (de geurimmissie van de woning wordt veroorzaakt door meerdere 
bedrijven) in gelijke mate te vertegenwoordigen.  

Er is naar gestreefd binnen ieder cluster tenminste 4 verschillende locaties te selecteren.  

De onderzoekslocaties worden zodanig gekozen dat de te enquÍteren woningen voldoen aan de criteria 
voor ÈÈn van de clusters als beschreven in paragraaf 3. 4 en de randvoorwaarden als omschreven in 
paragraaf 4.5.  

 

Onderzochte bedrijven 

De veehouderijbedrijven die in het onderzoek zijn betrokken, geven qua bedrijfsomvang een redelijke 
afspiegeling van de intensieve veehouderijsector in Nederland. Ook bedrijven die buiten de range van 
100 ñ 2.500 varkens zoals beschreven in de afstandsgrafiek van de Richtlijn vallen, zijn in het 
onderzoek betrokken. 

Relatief kleine bedrijven (in de orde van 100 mve) zijn alleen meegenomen wanneer ze in de 
nabijheid van een groter bedrijf liggen.  
Grote varkenshouderijen zijn relatief weinig in het onderzoek betrokken omdat deze veelal beschikken 
over een brijvoederinstallatie voor natte bijprodukten, verder kortweg brijvoederinstallaties genoemd. 
Over de geuremissie uit dergelijke installaties is nog slechts weinig bekend. Om te voorkomen dat ze 
een stoorbron vormen, zijn situaties waarin ze mogelijk een relevante bijdrage aan de geurbelasting 
zouden kunnen leveren niet in het onderzoek meegenomen (zie selectiecriteria in paragraaf 4.5).  
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4.3 Verzameling bedrijfsgegevens 
De benodigde bedrijfsgegevens bestaan uit:  

• de ligging van het bedrijf; 

• het aantal gerealiseerde dierplaatsen per diersoort en per staltype (de gerealiseerde bedrijfssituatie 
kan afwijken van de vergunde; de gerealiseerde situatie is bepalend voor de geurimmissie die de 
omgeving ondervindt);  

• is bij het bedrijf een brijvoederinstallatie aanwezig; 

• wijzigingen in de bedrijfssituatie die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Als bijvoorbeeld 
een bedrijf een half jaar geleden is gestopt, is de direkte omgeving van dit bedrijf niet geschikt 
voor het onderzoek. 

 
Als informatiebronnen voor bedrijfsgegevens is gebruik gemaakt van: 

• Vergunninggegevens die aanwezig zijn bij gemeenten; 

• Databestanden die door Arcadis Heidemij zijn opgezet in opdracht van een aantal 
ëreconstructiegemeentení in Noord-Brabant en Limburg. 

In alle gevallen is bij de gemeenten nagevraagd in hoeverre de vergunde bedrijfssituatie overeenkomt 
met de werkelijke bedrijfssituatie. 

Indien een gemeente een selectie van bedrijven heeft gemaakt waarover ze informatie heeft verstrekt, 
is altijd aanvullende informatie gevraagd over alle bedrijven die liggen binnen een afstand van 1 km 
tot het te onderzoeken woongebied, en over grote bedrijven (meer dan 1000 mve) tot op 2 km. 

Voor het indelen van een onderzoeksgebied in omgevingscategorieÎn en het selecteren van adressen is 
gebruik gemaakt van huisnummerkaarten. Deze zijn eveneens door de gemeenten verstrekt. 
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4.4 De geurimmissie 

4.4.1 Algemeen 
Om een geselecteerd adres te kunnen indelen in ÈÈn van de onderzoeksclusters, dient de geurimmissie 
ter plaatse van het adres bekend te zijn. De berekening daarvan bestaat uit twee stappen: 

1. het berekenen van de geuremissie van het veehouderijbedrijf; 

2. het berekenen van de geurimmissie (C98) ter plaatse van de omliggende woningen. 

Deze twee stappen worden in de volgende paragrafen verder toegelicht. 

Waar nodig is rekening gehouden met cumulatie van geuren. De voor dit onderzoek toegepaste 
cumulatiemethodiek staat beschreven in paragraaf 4.4.4. 

Zoals beschreven in paragraaf 3.2, zijn er voor cumulatiesituaties geen door onderzoek onderbouwde 
criteria als het gaat om welke bedrijven wel en welke niet in de immissieberekening moeten worden 
betrokken. De in dit onderzoek gehanteerde methoden zijn de cumulatieve immissie en de individuele 
immissie. De definities hiervan staan in paragraaf 3.2.2 De berekeningswijzen staan in deze paragraaf 
(4.4). 

4.4.2 Berekening van de geuremissie 
De berekening van de geuremissie van de veehouderijbedrijven gebeurt aan de hand van de volgende 
gegevens: 

• de bedrijfsgegevens, te weten het aantal dierplaatsen per diersoort per staltype; 

• de geuremissie per tijdseenheid per dier van een bepaald soort, gehouden in een bepaald staltype 
(zie meetcijfers van het IMAG, opgenomen in bijlage II). 

4.4.3 Verspreidingsberekeningen 
De geurimmissie ter plaatse van de omliggende woningen wordt berekend met behulp van LTFD, een 
verspreidingsmodel voor luchtverontreiniging op regionale schaal, dat tot 1 januari 1999 gold als het 
Nationaal Model. Hoewel per 1 januari í99 gebruik gemaakt zou moeten worden van het Nieuw 
Nationaal Model (NNM), is er vanwege twijfels ten aanzien van de betrouwbaarheid van de 
beschikbare computerimplementaties van het NNM voor gekozen met het ëoudeí Nationaal Model te 
rekenen.  
 
Voor de verspreidingsberekeningen dienen de volgende invoergegevens te worden opgegeven:  

• de geuremissie (zie paragraaf 4.4.2) en de ligging (x,y-coˆrdinaten van het midden van de 
stallen) van het bedrijf/ de bedrijven. 

• de overige broneigenschappen, zoals bronhoogte, gebouwinvloed e.d.  
Voor dit onderzoek is gerekend met de volgende broneigenschappen: 
- bronhoogte  : 2 m 
- gebouwinvloed : geen (door te rekenen met een bronhoogte van 2 m, wordt 
                                                 de invloed van omliggende gebouwen reeds verdisconteerd) 
- warmte-inhoud : geen (= 0 MW) 
- emissieduur : continu 

• de meteorologie 
De wijze waarop luchtverontreinigende stoffen zich in de atmosfeer verspreiden, wordt voor een 
groot deel bepaald door de weersomstandigheden. Afhankelijk van de locatie wordt gebruik 
gemaakt van de meteorologie van Schiphol of Eindhoven. Globaal gezien wordt ëSchipholí 
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gebruikt voor het noordwestelijk deel van Nederland en ëEindhovení voor het zuidoostelijk deel 
(zie bijlage IV). 

• De terreinruwheid van de omgeving. 
Afhankelijk van de terreinruwheid (ëruwheidslengteí of Z0) van het receptorgebied zal de geur 
zich verder of minder ver verspreiden.  
In Nederland veel voorkomende ruwheidslengten zijn: 
Open tot ruw (0,1 m), Ruw (0,3 m), Woongebied (1,0 m). 
Om te bepalen welke ruwheidslengte voor een bepaalde situatie van toepassing is, is gebruik 
gemaakt van de ruwheidskaart volgens Wieringa (zie bijlage V). Waar de ruwheid volgens deze 
kaart 0,25 of 0,50 m bedraagt, is met 0,3 m gerekend.  

• de ligging van de voor het onderzoek relevante woningen. 

De geurimmissie wordt uitgedrukt in de vorm van C98, ofwel de berekende uurgemiddelde 
concentratie in geureenheden per kubieke meter [ge/m3] als 98-percentielwaarde. Dat wil zeggen dat 
de betreffende uurgemiddelde concentratie gedurende 2% van de uren van een gemiddeld 
meteorologisch jaar wordt overschreden.  

4.4.4 Cumulatieve immissie 
Indien de geurimmissie ter plaatse van een woning door meerdere bedrijven wordt veroorzaakt, is een 
cumulatieve berekening uitgevoerd. De methode volgens welke in dit onderzoek de geurimmissie is 
berekend in cumulatiesituaties is als volgt: 

• Geurimmissies worden uitsluitend bij elkaar opgeteld indien het om ëgelijksoortigeí geuren gaat. 
Oftewel: geur afkomstig van verschillende typen varkens (bijvoorbeeld mestvarkens en 
fokzeugen) binnen verschillende stalsystemen mogen wel bij elkaar worden opgeteld, geuren 
afkomstig van varkens en afkomstig van een andere diersoort, bijvoorbeeld pluimvee, worden niet 
bij elkaar opgeteld. 

• Voor het berekenen van de geurimmissie van een woning worden in principe alle bedrijven 
meegenomen.  
Indien de bijdrage van een bedrijf of cluster van bedrijven op grotere afstand niet meer relevant is 
(minder dan 5% van de totale belasting) m·g het bedrijf c.q. cluster van bedrijven buiten de 
berekening worden gelaten. Relatief lage bijdragen zijn dus soms wel meegenomen7.  
PRA heeft deze methode gekozen omdat een wetenschappelijke onderbouwing voor wat de meest 
juiste berekeningswijze zou zijn, ontbreekt. De gekozen methode is het meest conservatief 
(berekent de hoogste geurimmissies).  

                                                           
7 Dit heeft de volgende, praktische reden: Omdat per cumulatieve berekening voor meerdere woningen de 
geurbelasting wordt bepaald en deze woningen vaak op enige afstand tot elkaar liggen, kan het voorkomen dat 
een bedrijf dat ten behoeve van de ene woning meegenomen dient te worden, ter plaatse van een andere woning 
slechts een zeer beperkte geurinvloed heeft. Relatief lage geurimmissies hebben echter nauwelijks invloed op de 
cumulatieve immissie ter plaatse van een woning; het maakt daarom niet uit of men deze wel of niet meerekent. 
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4.4.5 ‘Individuele geurimmissies’ in een cumulatiesituatie 

4.4.5.1 Berekening van de individuele geurimmissie 
De individuele geurimmissie wordt berekend uitgaande van de afstand tussen bron en receptor, de 
emissie van de betreffende bron en de ëstandaard immissieí. Deze zogenaamde standaard immissie 
veronderstelt cirkelvormige contouren en is berekend voor een ruwheidlengte van 0,3 en een receptor 
die zich ten noordoosten van de bron bevindt. Dit betekent een vereenvoudiging ten opzichte van een 
echte immissieberekening, waarbij wel rekening wordt gehouden met in welke windrichting ten 
opzichte van de bron de receptor zich bevindt. 

In paragraaf 5.1 wordt ingegaan op de onnauwkeurigheid als gevolg van deze rekenmethode. 

Door deze vereenvoudigde berekeningsmethode toe te passen, is het niet nodig het 
verspreidingsmodel te gebruiken, maar kan de immissie worden berekend met behulp van een 
formule. Bij de uitvoering van de berekeningen levert dit zeer veel tijdwinst op. 

Per gemeente is bepaald of meteostation Eindhoven, dan wel meteostation Schiphol van toepassing is. 

In alle onderzochte cumulatiesituaties was een ruwheidlengte van 0,3 m van toepassing.  

Voor het berekenen van de individuele immissie is geen afkapcriterium aangehouden, er zijn dus ook 
situaties waarin de afstand tussen bron en receptor groter is dan 500 of 1.000 m. 

4.4.5.2 Afgeleide termen 
Van de individuele immissie afgeleide termen zijn: 

• De som van de individuele immissies. Deze wordt berekend door de individuele immissies van 
alle bedrijven te sommeren. In dit onderzoek wordt de som van de individuele immissies altijd 
berekend bij een bepaald afkapcriterium, dus alleen de bronnen die aan dat criterium voldoen, 
worden in de berekening meegenomen. 

• De hoogste individuele immissie is de geurimmissie van de meest dominante bron in een 
cumulatiesituatie. 

• De op-ÈÈn-na hoogste individuele immissie. 

• De verschilfactor tussen de hoogste en de op-ÈÈn-na hoogste individuele immissie. 

4.4.6 Geurimmissie in een één-bron-situatie 
De ÈÈn-bron-situaties onderscheiden zich van cumulatiesituaties doordat de immissie bij de receptor 
grotendeels wordt veroorzaakt door ÈÈn bron, ieder andere bron draagt niet meer dan 5% extra bij. De 
geurimmissie in ÈÈn-bron-situaties wordt altijd berekend op basis van dit ene bedrijf.  
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4.5 Selectie adressen en randvoorwaarden 
De selectie van adressen vindt plaats aan de hand van de volgende criteria: 

Voldoen aan definities cluster (qua diersoort, geurimmissie en omgevingscategorie) 

Op basis van de berekende geurimmissie en het omgevingstype wordt bepaald of een woning voldoet 
aan de definities van ÈÈn van de te onderzoeken clusters. Voor de omgevingscategorieÎn is uitgegaan 
van de indeling volgens de Richtlijn. Ten behoeve van dit onderzoek zijn de omgevingscategorieÎn 
ingedeeld volgens het schema als opgenomen in bijlage VI. 

Betrouwbaarheid emissiecijfers 

Niet van alle diersoorten en (Groen Label) stalsystemen zijn emissiecijfers bekend.  

Wanneer voor Groen Label systemen geen emissiekengetal bekend was, terwijl er voor een 
vergelijkbaar systeem wel een emissiekengetal was, is dit kengetal gebruikt. Om een te grote 
onnauwkeurigheid in de berekende geurimmissie te voorkomen, is de geurimmissie van een woning 
voor minimaal 75% gebaseerd op betrouwbare emissiecijfers. 

Stoorbronnen 

• ‘Andere’ diersoorten 
De geurimmissie van een woning wordt berekend op basis van de emissies van de te onderzoeken 
diersoort.  
Indien varkens de te onderzoeken diersoort zijn, is invloed van andere diersoorten toegestaan tot 
maximaal 25% op immissieniveau (tenminste 75% van de geurimmissie wordt door varkens 
veroorzaakt). 
Indien nertsen, pluimvee of rundvleesvee de te onderzoeken diersoort zijn, is invloed van andere 
diersoorten toegestaan tot maximaal 50% op immissieniveau. 

• Brijvoederinstallaties 
Een aantal varkenshouderijen beschikt over een brijvoederinstallatie voor natte bijprodukten. 
Over de geuremissie uit dergelijke brijvoederinstallaties is nog slechts weinig bekend. Om te 
voorkomen dat zij een stoorbron vormen, is ervoor gekozen: 
- geen woningen te selecteren die uitsluitend geurbelast zijn als gevolg van een bedrijf met een 
brijvoederinstallatie; 
- in cumulatiesituaties geen woningen te selecteren binnen een afstand van 750 m tot een 
brijvoederinstallatie. 

• Overige stoorbronnen 
Woningen op korte afstand tot anderssoortige (industriÎle) stankbronnen worden niet 
geselecteerd. 
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4.6 Het afnemen van de enquêtes 
In totaal zijn circa 10.000 adressen geselecteerd.  

Van deze adressen zijn de NAWT-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer) 
opgevraagd bij de PTT. Van circa 7.600 adressen zijn de NAWT-gegevens aangeleverd. 

Voorafgaand aan de enquÍte is een mailing aan de geselecteerde adressen verzonden, waarin de 
telefonische enquÍte wordt aangekondigd als zijnde een onderzoek naar de mobiliteit, ruimtelijke 
planning en woonkwaliteit. Een dergelijke mailing vooraf vergroot de respons aanzienlijk. 

De enquÍte is uitgevoerd onder de (officieel geregistreerde) naam TIF (The Image Foundation). Dit 
om enige associatie met geuronderzoek te voorkomen. Voor TIF is er bij PRA een aparte telefoonlijn 
aanwezig waar mensen met eventuele vragen terecht kunnen. De enquÍte is afgenomen door 
professionele enquÍteurs. 

De enquÍtes zijn afgenomen in de volgende perioden in 1999: 
Selectie 1 : weken 2, 3 
Selectie 2 : weken 4, 5 
Selectie 3 : weken 6, 7 
Selectie 4 : week 8 
Selectie 5 : weken 9, 
Selectie 6 : weken 21, 22 
Selectie 7 : weken 26, 27 
Selectie 8 : week 32 
Selecties 9 en 10 : weken 45, 46. 

In tabel 4 zijn de aantallen enquÍtes weergegeven per diersoort en per omgevingscategorie. 

Tabel 4:  Aantal enquêtes per diersoort en per omgevingscategorie 

 Varkens 
centrale 
dataset 

Varkens 
extra 

Nertsen Pluim-
vee 

Rund-
vleesvee 

Totaal 

Categorie I 385 -- -- -- -- 385 
Categorie II 954 1091) 30 68 77 1.208 
Categorie III 482 -- -- -- -- 482 
Categorie IV 482 -- -- -- -- 482 
Categorie V -- 1412) -- -- -- 141 
Totaal 2.303 250 30 68 77 2.728 

1) t.b.v. deelonderzoek 6 
2) t.b.v. deelonderzoek 2 
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4.7 De vragenlijst 

4.7.1 De standaard vragenlijst 
De standaard TLO-enquÍte bestaat uit ruim 20 vragen - sommige onderverdeeld in subvragen - en is 
voornamelijk gericht op diverse aspecten van de woonsituatie waaronder enkele verborgen vragen 
over geurhinder.  
Een voorbeeld van de gebruikte vragenlijst is opgenomen in bijlage VIIΙ. 

De TLO levert informatie over verschillende aspecten van de woonomgeving. De vragen kunnen 
onderverdeeld worden in de volgende categorieÎn: 

• vragen ter bepaling van steekproefsamenstelling (leeftijd, burgelijke staat, gezinssamenstelling, 
woonsituatie). 
Aan de lijst is een vraag toegevoegd die inzicht geeft in de relatie waarin de respondent staat tot de 
landbouwsector: ëIn welke bedrijfstak werken de leden van uw huishouding?í 

• vragen ter bepaling van hinderscores. De respondent wordt gevraagd hoe frequent hij/zij last heeft 
van verschillende zaken die de woonkwaliteit kunnen beÔnvloeden, zoals hinder van vocht, lawaai, 
stank van landbouw, stank van bedrijven, stof en roet (vraag 10).  
De antwoordmogelijkheden zijn: zelden of nooit, soms of vaak. 
Vervolgens wordt naar de mate van hinder gevraagd (vraag 11).  
De antwoordmogelijkheden op deze vraag zijn: nauwelijks of geen hinder, hinder of ernstige 
hinder. 

• vragen ter bepaling van tevredenheidscores (buurt, voorzieningen, woonsituatie, financiÎle en 
maatschappelijke positie). 

De ondervraagde weet niet dat het inventariseren van de geurhinder als gevolg van stallen van de 
intensieve veehouderij het feitelijke doel van de enquÍte is. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat een 
objectief oordeel over de geurimmissie wordt gegeven.  

4.7.2 Vragen over geurhinder veroorzaakt door landbouw 
In de standaardvragenlijst van een TLO is ëstank van landbouwí ÈÈn van de hinderaspecten (vraag 10). 
Ten behoeve van dit onderzoek is de enquÍte uitgebreid met vraag 12, waarin een nadere specificering 
van landbouw als stankbron wordt gevraagd. 

Indien vraag 10 naar ëstank van landbouwí met soms of vaak is beantwoord, wordt in vraag 12 
achtereenvolgens gevraagd naar: 

a. de diersoort (bijvoorbeeld varkens, pluimvee, vleesrundvee, melkvee, nertsen, etc.); 

b. de activiteit (bijvoorbeeld de stallen, voer, mestopslag, het uitrijden van mest); 

c. een omschrijving van de geur 

Er wordt altijd doorgevraagd naar mogelijke andere stankbronnen. Bijvoorbeeld: een respondent die 
heeft aangegeven last te ondervinden van varkensstallen, wordt vervolgens gevraagd of andere 
activiteiten (mestopslag etc.) en/of andere diersoorten mede oorzaak zijn van de stankhinder. 

Op basis van deze vragen kan worden onderscheiden in hoeverre de als gevolg van landbouw 
ondervonden stankhinder het gevolg is van de dieren en stallen of van andere geurbronnen.  

 

 

 

 

producties 000232



 32 

Zoals genoemd in paragraaf 2.1 zijn de in het Rijksbeleid genoemde percentages geurgehinderden 
bepaald op basis van de vraag naar frequentie van last van stank: 
gehinderd komt overeen met ësoms of vaak lastí. 
Ernstige hinder wordt bepaald op basis van de vraag naar de mate van stankhinder. 

 

Overeenkomstig deze definities wordt in dit onderzoek het percentage gehinderden bepaald op basis 
van: 

Vraag 10g: ëIk wil graag weten hoe vaak u het afgelopen jaar last heeft gehad van: stank van 
landbouw.í  
Antwoord: ësomsí/ívaakí. 

in combinatie met 

Vraag 12a: ëU heeft zojuist gezegd, dat u last heeft van stank van landbouw. Welk type agrarisch 
bedrijf, dus bijvoorbeeld welke diersoort, veroorzaakt de stankí 
Antwoord: ëvarkensí (als de te onderzoeken diersoort varkens zijn). 
en 
Vraag 12b: ëKunt u aangeven wat de geur veroorzaakt? Dus bijvoorbeeld de stallen, het voer, de 
mestopslag, het uitrijden van de mest.í 
Antwoord: ëstallení. 

 

Het percentage ernstig gehinderden wordt bepaald op basis van:  

Vraag 11g: ëAls u hier last van heeft gehad, hoe erg bent u er dan door gehinderd? Ik wil graag 
weten of u, beoordeeld over het afgelopen jaar, nauwelijks of geen hinder, hinder of ernstige hinder 
heeft. 
Antwoord: ëernstige hinderí. 
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4.8 Praktische aspecten 
Al vrij snel na de opstart van het onderzoek manifesteerde zich een aantal onvoorziene zaken, die van 
groot belang zijn geweest voor de voortgang van het project. 

Het bleek moeilijk om alle benodigde gegevens van gemeentes te verkrijgen. Regelmatig zagen 
gemeentes van deelname aan het projekt af, omdat het verzamelen van de benodigde gegevens een te 
groot tijdsbeslag legde op de beschikbare mensen. 

Nadat reeds een groot aantal geurverspreidingsberekeningen was uitgevoerd met het Nieuwe 
Nationale Model, bleek dat de juistheid van de berekeningsresultaten van de gebruikte software-
implementaties in toenemende mate betwijfeld werd. Gezien het grote belang van deze 
verspreidingsberekeningen voor het eindresultaat van het onderzoek, is besloten om over te stappen op 
het Nationale Model, dat tot 1 januari 1999 als standaard model werd gebruikt. Deze overstap maakte 
herberekening van alle tot dan toe onderzochte situaties noodzakelijk. 

Gaandeweg het onderzoek werd duidelijk, dat geurhinder pas optreedt bij hogere geurimmissies dan 
aanvankelijk werd verwacht. Hierdoor was een forse uitbreiding van het onderzoek naar hogere 
geurimmissies nodig. 

Bij aanvang van het onderzoek in december í98 was van slechts een beperkt aantal diersoorten en 
stalsystemen het emissiecijfer bekend. Dit betekende dat aanvankelijk veel situaties afvielen omdat de 
emissie niet voldoende betrouwbaar berekend kon worden. In de loop van het onderzoek kwamen 
meer emissiecijfers beschikbaar en konden eerder niet geselecteerde situaties alsnog in het onderzoek 
worden betrokken. 

Ondanks alle inspanningen bleek het niet mogelijk om binnen Nederland voldoende adressen te 
vinden binnen bepaalde geselecteerde clusters, dusdanig dat binnen elk cluster het minimum aantal 
van 100 respondenten werd gehaald. Dit geldt met name voor geurimmissies groter dan C98 = 32 ñ 64 
ge/m3. 
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5. NAUWKEURIGHEID EN STATISTISCHE 
VERWERKING VAN DE RESULTATEN 

5.1 Aspecten die van invloed zijn op de 
nauwkeurigheid 

Om tot de nu gepresenteerde resultaten te komen, is een aantal stappen doorlopen, die elk een bijdrage 
leveren aan de onnauwkeurigheid van het eindresultaat. Deze stappen zijn:  

Berekening van de geurimmissie: 

• Aantallen dieren 
De door de gemeenten aangeleverde gegevens uit de milieuvergunning met betrekking tot 
aantallen en soorten dieren en de stalsystemen kunnen afwijken van de feitelijke situatie. 
Kwantificering van deze onnauwkeurigheid is niet goed mogelijk. Overigens zal in de ene 
situatie de berekening van de geuremissie zijn gebaseerd op meer en in andere situaties op 
minder dan de werkelijke aantallen. Het is dan ook aannemelijk dat er sprake is van enige 
uitmiddeling van de hierdoor optredende fout. 

• Emissiekengetallen 
De emissiekengetallen van het IMAG hebben een zekere onnauwkeurigheid in zich. Deze 
onnauwkeurigheid hangt samen met het aantal monsters dat per stal wordt geanalyseerd, het 
aantal keren dat een stal wordt bemonsterd en het aantal stallen dat wordt onderzocht. Voor 
mestvarkens en fokzeugen werden 4 verschillende stallen doorgemeten. Voor mestvarkens werd 
een onnauwkeurigheid in het emissiecijfer van 13% vastgesteld; voor het emissiecijfer van 
fokzeugen bedraagt de onnauwkeurigheid 8%. De overige emissiecijfers zijn gebaseerd op 
metingen aan ÈÈn stal, en hebben een grotere onnauwkeurigheid, die ligt in de range van 20% tot 
25%.  
Voor een nadere beschouwing van de onnauwkeurigheid verwijzen we naar ëEvaluation of a 
Standard Method for Determination of Odour Emission from Animal Housings and Calibration 
of the Dutch Pig Unit into Standardized Odour Unitsî door IMAG. 
Van een aantal diersoorten en stalsystemen zijn geen Ûf geen betrouwbare emissiecijfers bekend. 
Van bijvoorbeeld veel Groen Label-systemen zijn geen emissiecijfer bekend. Door de invloed 
van diersoorten en stalsystemen waarvan geen (betrouwbaar) emissiecijfer bekend is (zie 
paragraaf 4.5) te beperken tot maximaal 25% van de totale geurimmissie, is de invloed van deze 
fout beperkt. Stel dat de fout in het gebruikte emissiecijfer 100% is, dan bedraagt de fout in de 
totaal berekende geurimmissie maximaal 25%. 

• Verspreidingsmodel 
Ook toepassing van een verspreidingsmodel waarmee de geurimmissie van de omgeving wordt 
berekend, veroorzaakt een zekere onnauwkeurigheid. Enerzijds is een modelberekening niet 
meer dan een simulatie van de werkelijkheid (per definitie een benadering!). Anderzijds dienen 
bij een verspreidingsberekening enigszins subjectieve keuzes te worden gemaakt ten aanzien van 
de meteorologie en ruwheidslengte.  
Verder zijn aannames gedaan ten aanzien van bijvoorbeeld de emissiehoogte van een bron en is 
gebouwinvloed verdisconteerd door met een relatief lage effectieve emissiehoogte te rekenen.  
Tenslotte zijn de geurbelastingen van de woningen niet uitgedrukt in exacte berekende waardes, 
maar in klassen, waarbinnen de geurbelasting een factor twee kan variÎren. 
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Het is niet mogelijk de totale onnauwkeurigheid als gevolg van al deze factoren voor alle 
lokaties samen op een onderbouwde manier te kwantificeren. 

Stoorbronnen: 

• ‘Andere’ diersoorten 
In situaties waar, naast stallen met de te onderzoeken diersoort, ook stallen met andere dan de te 
onderzoeken diersoort voorkomen, is de ondervonden hinder mogelijk mede het gevolg van de 
andere diersoort.  

• Brijvoederinstallaties 
Er is onvoldoende bekend over de geuremissie uit brijvoerinstallaties. Om te voorkomen dat deze 
installaties een stoorbron zouden kunnen vormen zijn situaties waarin zij wellicht een relevante 
bijdrage aan de geurbelasting zouden kunnen leveren niet meegenomen in het onderzoek.  

• Overige agrarische stoorbronnen 
Stank veroorzaakt door andere agrarische bronnen dan de stallen, kan een stoorbron vormen. Met 
name het uitrijden van mest veroorzaakt hoge hinderpercentages. In paragraaf 6.13 zal nader 
worden ingegaan op de invloed van het uitrijden van mest op de hindercijfers voor stallen.  

• Industriële stoorbronnen 
Anderssoortige (industriÎle) stankbronnen vormen mogelijk een stoorbron. 

Hoe is getracht de invloed van stoorbronnen op de onderzoeksresultaten te beperken, staat in 
paragraaf 4.5. 

De representativiteit van de onderzoeksclusters: 

• Opbouw van de clusters 
De opbouw van de clusters is verschillend qua verdeling over locaties in Nederland, voor wat 
betreft de aantallen onderzoekslocaties per cluster, aantallen enquÍtes per onderzoekslocatie, 
mate waarin cumulatie een rol heeft gespeeld, enzovoort.  
Deze variatie heeft een onnauwkeurigheid tot gevolg, die niet gekwantificeerd kan worden. In 
kwalitatieve zin kan slechts gesteld worden, dat PRA binnen de gegeven beperkingen ernaar 
gestreefd heeft om deze bron van onnauwkeurigheid zo klein mogelijk te houden.  

TLO als meetmethode: 

• Meetmethode 
De TLO heeft als meetmethode een bepaalde nauwkeurigheid. Deze hangt onder meer af van het 
aantal enquÍtes per cluster, van het aantal onderzochte clusters en van het gevonden 
hinderpercentage. Bij de statistische verwerking van de resultaten wordt hiermee rekening 
gehouden. 

In dit onderzoek is daarnaast ook het volgende aspect van invloed op de nauwkeurigheid: 

Berekeningswijze individuele immissies in cumulatiesituatie: 

• Voor de berekening van de individuele immissies zijn de contouren, die door de invloed van 
demeteoralogie niet rond zijn, vereenvoudigd tot cirkels. De straal van de cirkel is bepaald op 
basis van de afstand tussen de bron en de oostzijde van de contour. Deze vereenvoudiging geeft in 
specifieke situaties een onderschatting van ten hoogste 21% en een overschatting van ten hoogste 
29% (berekend op circa 300 m en op circa 900 m van de bron). Gemiddeld is de fout zeer gering. 
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5.2 Theoretisch model voor het verband tussen 
blootstelling en hinder  

Het verband tussen geurimmissie en geurhinder staat in dit onderzoek centraal. De geurimmissie 
wordt beschreven door de berekende geurconcentratie voor de 98-percentiel van uurgemiddelde 
waarden in een gemiddeld meteorologisch jaar. Het effect ëhinderí wordt in dit onderzoek beschreven 
door de respons op enquÍtevragen met een beperkt aantal antwoordmogelijkheden, de resultaten 
worden uitgedrukt in proporties van het totaal aantal respondenten in een cluster. De geurhinder wordt 
beschreven door het percentage respondenten dat aangeeft ësoms of vaak lastí van de geur van stallen 
te ondervinden. 

Dit verband is in eerder onderzoek beschreven. In de rapportage Koppeling stankconcentratie en 
stankbeleving, Publikatiereeks Lucht nr. 98 wordt een lognormale verdeling verondersteld, voor dit 
verband. Dat wil zeggen dat de hinderpercentages, na transformatie naar z-scores, een lineair verband 
laten zien met de natuurlijke logaritme van de geurimmissie. 

De werkelijkheid is waarschijnlijk ingewikkelder. Uit onderzoek van onder meer Van der Linden, 
J.W., Hoefnagel, B., Het melden van milieuklachten, Publikatiereeks Lucht nr. 83, blijkt dat er 
verschillende typen gedrag voorkomen in een blootgestelde populatie. Bij dezelfde mate van 
blootstelling uit zich dat op verschillende wijze, al naar gelang de ëcoping strategyí van de persoon. 
Sommigen zullen in actie komen en trachten de oorzaak weg te nemen (door te klagen, procedures te 
volgen etc.) terwijl anderen zullen proberen hun eigen emotionele reactie te verwerken door de 
ervaring te relativeren. Op deze wijze zijn, tenminste, twee soorten gedrag (type A en type B) te 
onderscheiden in een populatie, elk met een eigen verband tussen blootstelling en hinder. Type A en 
Type B respondenten hebben elk hun eigen karakteristieke verdeling van ëhindergevoeligheidí. 

Zo kan het voorkomen dat een bepaalde populatie bijvoorbeeld voor een kwart uit type A personen 
bestaat en driekwart uit type B respondenten. Dit leidt voor de totale onderzochte groep tot een 
bimodale verdeling. 

Dit effect is weergegeven in onderstaande hypothetische figuren. 
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Figuur b: Relatie tussen blootstelling en hinder bij verschillende populatiesamenstellingen 
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Elk van de typen gedrag afzonderlijk is in deze hypothetische figuren normaal verdeeld, in relatie tot 
de blootstelling. In de linkerfiguur behoort een kwart van de respondenten tot type A, wat voor de 
gehele groep tot een tussenfase leidt waarbij schijnbaar een stabiel niveau wordt bereikt voor de 
gecombineerde lijn (de doorgetrokken lijn). Bij toenemende blootstelling beginnen echter ook de type 
B respondenten hinder te ondervinden en stijgt de plateauwaarde verder, uiteindelijk tot 100% 
gehinderden. In de rechterfiguur is het gecombineerde verloop geschetst voor een populatie met 
driekwart type A personen en een kwart type B. Daar ligt het plateau op een hoger niveau. 

In de onderzoekspraktijk is echter nooit de gehele verdeling experimenteel vast te leggen. In de 
praktijk komen situaties waarbij 100% gehinderden optreden gelukkig niet voor.  

Dit in aanmerking nemende kan in de meeste gevallen het gebruikte model voor het verband tussen 
hinder en geurimmissie worden vereenvoudigd tot een populatie met slechts ÈÈn type gedrag. Alleen 
waar het meer hindergevoelige type A gedrag in zeer geringe mate in de groep als geheel voorkomt, 
zeg bij minder dan 20% van de respondenten, is het bi-modale model van praktisch belang. In alle 
andere gevallen is het verband, in het bestudeerde traject van geurimmissie, te beschrijven als ÈÈn 
enkele verdeling. 
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5.3 Statistische verwerking van de resultaten 
De statistische analyse van de resultaten in dit onderzoek vond plaats onder begeleiding van dr. J.J. 
Hox, hoogleraar methodenleer sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. 

Bij de statistische analyse van de resultaten ter toetsing van de geformuleerde hypotheses is uitgegaan 
van de betrouwbaarheid berekend op basis van de invloed van het TLO als meetmethode. De 
onnauwkeurigheid als gevolg van andere factoren kan in het algemeen niet worden gekwantificeerd. 
Mede gezien de omvang van de dataset is het echter niet waarschijnlijk dat deze factoren samen tot 
een systematische afwijking in de berekende geurimmissie leiden. 

5.3.1 Toegepast statistisch model 
De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op enquÍtevragen met een beperkt aantal 
antwoordmogelijkheden (categorische, binaire variabelen). De resultaten worden uitgedrukt in 
percentages.  

Percentages worden het best beschreven door logistische regressie8. Voor de statistische verwerking 
van de resultaten van dit onderzoek wordt daarom van een logistische regressie-analyse gebruik 
gemaakt. 
Voor de in dit onderzoek gevonden data, wordt dit ondersteund door een Lowess-plot van de data. Een 
Lowess-plot is een indicatieve methode om de vorm van het verband tussen in dit geval de 
geurimmissie en hinder te visualiseren. Uit de plot blijkt dat de percentages bij oplopende 
geurimmissie de vorm van een logistische regressielijn goed volgen, beter dan een lineaire 
regressielijn. 

Om aan te sluiten bij eerder uitgevoerd onderzoek in Nederland naar de relatie tussen geurimmissie en 
hinder is de geurimmissie uitgezet op een logaritmische schaal.  
Tevens is met behulp van een Lowess-plot beoordeeld of de geurimmissie lineair of logaritmisch 
uitgezet zou moeten worden om de data statistisch te kunnen beschrijven. Het lineair uitzetten van de 
geurimmissie geeft een statistisch slecht te beschrijven figuur. Met name punten bij lage 
geurimmissies zijn moeilijk te beschrijven. Door de resultaten logaritmisch uit te zetten, is een goede 
statistische beschrijving van het verband mogelijk. 

Een logistische regressielijn beschrijft het verband tussen blootstelling (logaritmisch) en percentage 
gehinderden als een S-vormige curve. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in de linker curve in 
figuur c. Uit de figuur blijkt dat 100% hinder pas wordt bereikt bij zeer hoge belastingen, die in de 
opvatting van de onderzoekers niet plausibel zijn. Het model is binnen het bestudeerde 
belastingstraject echter goed bruikbaar.  

In dit onderzoek is de staart van deze curve, namelijk het gebied tot circa 40% hinder, van belang. Een 
voorbeeld daarvan is afgebeeld in de rechter curve in figuur c. 

 

                                                           
8 ìApplied Logistic Regression Analysisî van Scott Menard Sage (Series: Quantitative Applications in the Social 
Sciences 106, 1995) 
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Logit H = -3.35+0.61*ln(C98)
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Figuur c: Voorbeeld van een logistische regressielijn 

 

Een logistische regresssiecurve wordt beschreven door de formule: 

Logit (H) = β0 + β1 * ln (C98) 
 
oftewel: 

exp (β0 + β1 * ln (C98)) 
H =  

1 + exp (β0 + β1 * ln (C98)) 
waarbij: 
 
H  =  de kans op hinder 
β0  = constante 
β1  = richtingscoÎfficiÎnt 
ln (C98) = de natuurlijke logaritme van de geurimmissie 

β0 en β1 worden ook wel ëregressiecoÎfficiÎntení genoemd. De constante β0 is vergelijkbaar met de 
constante a bij lineaire regressie (y = a + b*x) en geeft aan hoe ëlaagí de curve begint. De 
richtingscoÎfficiÎnt β1 is vergelijkbaar met de richtingscoÎfficiÎnt b bij lineaire regressie (y = a + b*x) 
en geeft aan hoe steil de curve loopt. 

5.3.2 Statistische toetsen 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende statistische toetsen:  

• om te beoordelen of een specifiek model de meetwaarden goed voorspelt, is gebruik gemaakt 
van een χ2-goodness-of-fit-toets; 

• om voor verschillende modellen te beoordelen welke de meetwaarden het best beschrijft, is een 
χ2-verschiltoets gebruikt; 

• om te toetsen of twee groepen (bijvoorbeeld twee omgevingscategorieÎn) van elkaar verschillen, 
is een z-toets (Wald test) gebruikt voor de regressiecoÎfficiÎnten β0 en β1 van de regressielijnen; 

• om twee gemiddelden met elkaar te vergelijken, is een t-toets gebruikt; 

• vergelijking van de quotiÎnten van de χ2 en het aantal vrijheidsgraden; een hoger quotiÎnt duidt 
op een beter model (de gebruikte statistische toepassing Systat genereert een hogere χ2 naarmate 
het model de data beter beschrijft). 

 
Verschil tussen de richtingscoÎfficiÎnten wordt getoetst door te beoordelen of interactie tussen de 
betreffende deelpopulatie en de geurimmissie optreedt. 
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Interactie kan ook optreden tussen twee criteria niet zijnde de geurimmissie. Bij interactie tussen twee 
criteria heeft het gelijktijdig optreden van deze criteria een afwijkend effect tot gevolg. Dit effect is 
anders, sterker of zwakker, dan de optelsom van de effecten van de afzonderlijke criteria. 

 

De in dit onderzoek beschreven statistische toetsen zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd voor een 
tweezijdig 95%-betrouwbaarheidsinterval. Getoetst is derhalve aan het conventionele 
significantieniveau van p = 0,05. De p-waarden (de kans dat het gevonden effect toeval is) worden als 
volgt geÔnterpreteerd: 

• p ≤ 0,05 : significant, waarschijnlijk is er geen sprake van toeval; 

• p > 0,05 : niet significant, de gevonden verschillen kunnen heel goed op toeval 
                     berusten.  

Voor p-waarden van 0,05 < p ≤ 0,1 is het gebruikelijk te spreken van een zwak significant verschil. 

5.3.3 Nauwkeurigheid van de regressiecoëfficienten 
De met behulp van logistische regressie bepaalde regressievergelijkingen voor de relatie tussen 
geurimmissie en hinder, zijn afhankelijk van alle beschouwde data en de daarin onderscheiden 
deelpopulaties. Bijvoorbeeld:  

In het onderzoek worden de verschillende deelpopulaties telkens vergeleken met een referentiegroep. 
In de statistische analyses is dus telkens de regressielijn berekend die de relatie tussen geurimmissie 
en hinder weergeeft van de referentiegroep, voor de andere deelpopulaties is berekend hoeveel meer 
of minder hinder ze ondervinden dan de referentiegroep, bij gelijke geurimmissie.  

De referentiegroep wordt in veel analyses gevormd door de ÈÈn-bron-situaties in de niet-
concentratiegebieden en is opgebouwd uit 380 enquÍtes. In totaal zijn 2.303 enquÍtes afgenomen rond 
varkenshouderijen. De in de referentiegroep ondervonden, door ÈÈn bron veroorzaakte, geurimmissie 
en geurhinder veranderen in principe niet. Toch geeft de gebruikte analyse-methode enigszins 
verschillende regressielijnen (qua steilheid en constante (dat wil zeggen hoe laag c.q. hoog begint de 
lijn)) voor de referentiegroep, afhankelijk van welke deelpopulaties verder zijn onderscheiden en hoe 
de cumulatieve geurimmissie in cumulatiesituaties is berekend. 

De verschillende regressielijnen voor de referentiegroep snijden elkaar onderling in het gebied tussen 
15% en 25% hinder en in dit gebied zijn de verschillen gering.  

Dit fenomeen is eigen aan de toegepaste statistische techniek van logistische regressie: het model 
zoekt in iedere analyse opnieuw de best passende regressielijn voor de basispopulatie en die best 
passende lijn wordt bepaald door de gehele populatie. Bij geringe wijzigingen in de analyse, zullen de 
verschillen echter binnen het betrouwbaarheidsinterval vallen.  

Een andere consequentie van het gegeven dat de regressievergelijkingen afhankelijk zijn van alle 
beschouwde data, is dat de betrouwbaarheid van de regressielijnen voor een deelpopulatie niet puur 
afhangt van de data in de betreffende deelpopulatie, maar van de gehele dataset. 

5.3.4 Voorbeeld van de wijze waarop met logistische regressie per 
deelpopulatie de relatie tussen immissie en hinder wordt vastgesteld 
In het onderzoek zullen uiteindelijk 3 deelpopulaties worden onderscheiden, elk daarvan verder 
opgesplitst naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties. Het aantal enquÍtes per deelpopulatie variÎert van 4 
in ëConcentratiegebied, agrariÎrs, ÈÈn-broní tot 1.165 in ëNiet-concentratiegebied, cumulatieí, de 
totale onderzoekspopulatie bestaat uit 2.303 mensen. 

De basisinformatie voor de regressievergelijkingen per deelpopulatie bestaat uit de 
richtingscoÎfficienten van de basisgroep en per onderscheidende factor de mate waarin de constante 
(β0) afwijkt van die van de basisvergelijking. Onderstaand zijn deze gegevens weergegeven, samen 
met de p-waarden voor het verschil van de constante van de factoren ten opzichte van de constante 
van de basis. 
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Basis (Niet-concentratiegebied, niet agrariÎr) : β0 = -2,99; β1 = 0,83 

Concentratiegebied : β0 conc        = β0 basis ñ 0,74 p < 0,001 

AgrariÎrs : β0 agr.         = β0 basis ñ 0,16 p = 0,49 

Concentratiegebied*AgrariÎrs : β0 conc* agr   = β0 basis ñ 0,99 p = 0,047 

Cumulatie : β0 cum        = β0 basis ñ 0,56 p = 0,003 

 

Hieruit worden per deelpopulatie regressievergelijkingen berekend: 

Niet-concentratiegebied: 

EÈn-bron-situaties (β0 basis) : Logit (H) = -2.99 + 0.83 * ln (C98) 

Cumulatiesituaties (β0 cum = β0 basis ñ 0,56) : Logit (H) = -3.55 + 0.83 * ln (C98) 

Concentratiegebied, niet-agrariërs: 

EÈn-bron-situaties  (β0 conc = β0 basis ñ 0,74) : Logit (H) = -3.74 + 0.83 * ln (C98) 

Cumulatiesituaties (β0 conc+cum = β0 basis ñ 0,74 ñ 0,56) : Logit (H) = -4.29 + 0.83 * ln (C98) 

Concentratiegebied, agrariërs: 

EÈn-bron-situaties  : Logit (H) = -4.89 + 0.83 * ln (C98) 
(β0 conc+agr = β0 basis ñ 0,74 ñ 0,99 ñ 0,16)  

Cumulatiesituaties : Logit (H) = -5.44 + 0.83 * ln (C98) 
(β0 conc+ agr+ cum = β0 basisñ0,74ñ0,99ñ0,16ñ0,56) 

 

Uit bovenstaande blijkt dat het verschil tussen ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties is bepaald op 
basis van de dataset als geheel, en vervolgens ook op de gehele dataset van toepassing is. Ditzelfde 
geldt voor de verschillen als gevolg van de andere factoren.  

Dit betekent dat het verschil tussen ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties bij agrariÎrs in het 
concentratiegebied (4 respondenten), is berekend op basis van het verschil dat in de 
onderzoekspopulatie als geheel optreedt en niet enkel afhangt van de enquÍtes die in deze 
deelpopulatie zijn afgenomen.  

Het zou zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld het verschil tussen ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties in de niet-
concentratiegebieden een veel grotere rol speelt dan in de concentratiegebieden. Als dit zich voordoet, 
kan dat worden aangetoond door te toetsen op ëinteractieí(zie ook paragraaf 5.3.2). Er is voor elk van 
bovenstaande factoren getoetst op ëinteractieí met andere factoren. Alleen voor de combinatie van 
concentratiegebied en agrariÎrs was sprake van interactie en bij gecombineerd voorkomen van deze 
twee factoren treedt een sterker effect op dan op basis van de afzonderlijke factoren zou worden 
verwacht. 

Een regel bij interactie is dat de factoren waarbij interactie optreedt, dan ook als aparte factoren in het 
model opgenomen moeten worden, ook al zijn ze niet significant. Om die reden is de factor AgrariÎrs 
opgenomen. In de regressievergelijking voor het niet-concentratiegebied is voor de agrariÎrs uitgegaan 
van dezelfde hindergevoeligheid als voor de niet-agrariÎrs. Het verschil (-0,16) is gering, er is gekeken 
naar het effect van deze vereenvoudiging en dat blijkt verwaarloosbaar klein. 
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6. RESULTATEN 

Inleiding en leeswijzer 
In hoofdstuk 3 zijn de achtergrond en onderzoeksopzet per deelonderzoek kort samengevat. In dit 
hoofdstuk worden per deelonderzoek achtereenvolgens gepresenteerd: 

• onderzoeksopzet (uitgebreid); 

• uitgangspunten en steekproef; 

• resultaten en statistische analyses; 

• bespreking van de resultaten; 

• conclusie. 

 

De deelonderzoeken zijn: 

Deel A. De relatie tussen geurimmissie en hinder 

1. De relatie tussen geurimmissie en geurhinder.  

2. Invloed van de omgevingscategorie op de hinder.  

3. Hinder in de concentratiegebieden en daarbuiten.  

4. Hinder onder agrariÎrs en niet- agrariÎrs.  

Deel B. De invloed van cumulatie op de hinder 

5. Hinder in ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties. 

6. Hinder als gevolg van bedrijven op meer dan 500 m afstand. 

7. De invloed van het aantal bronnen op de hinder. 

8. De invloed van de mate van dominantie van een bron op de hinder. 

9. Beschrijving van de hinder op basis van de cumulatieve immissie of de hoogste individuele 
immissie. 

10. Cumulatie conform de methodiek van de Richtlijn. 

Deel C. De relatie tussen geurimmissie en hinder per diersoort 

11. Onderzoek naar de mogelijke verschillen in de mate van geurhinder als gevolg van verschillende 
diersoorten bij dezelfde geurimmissie.  

Deel D. Hinder als gevolg van andere agrarische geurbronnen 

12. Geurhinder als gevolg van andere agrarische geurbronnen dan stallen.  

13. Uitrijden van mest als stoorbron.  

 

De nummering van de deelonderzoeken komt overeen met de paragraafnummering. 
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In bijlage IX staat per cluster het aantal ësituatiesí waaruit de clusters zijn opgebouwd.  
De resultaten per vraag zijn opgenomen in bijlage X. In deze bijlage zijn tevens gedetailleerde 
gegevens betreffende de respons, de steekproefsamenstelling en de consistentie van beantwoording 
opgenomen.  
De uitkomsten van de statistische analyses zijn in de hoofdtekst kort samengevat. In bijlage XI is een 
meer uitgebreide beschrijving van de statistische toetsen en interpretatie van de resultaten opgenomen. 

Voor een aantal regressievergelijkingen is ter illustratie berekend bij welke geurimmissie 10%, 20% 
en 30% hinder voorkomt. Ook zijn voorbeelden gegeven van de bijbehorende afstanden tussen bron 
en receptor. In situaties waar de geurimmissie wordt veroorzaakt door meerdere bronnen, kan de 
immissie niet zonder meer worden vertaald naar afstanden tussen bron en bedrijf. Voor het bepalen 
van de afstanden is daarom uitgegaan van een ÈÈn-bron-stuatie. 
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Deel A 
De relatie tussen geurimmissie en hinder 

Onderzocht wordt de relatie tussen geurimmissie en hinder indien relevant per deelpopulatie met 
verschillende hindergevoeligheid. Dit resulteert in de volgende deelonderzoeken: 

1. De relatie tussen geurimmissie en geurhinder.  

2. Invloed van de omgevingscategorie op de hinder.  

3. Hinder in de concentratiegebieden en daarbuiten.  

4. Hinder onder agrariÎrs en niet-agrariÎrs 

Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd voor situaties waarin de geur (voornamelijk) wordt 
veroorzaakt door varkensstallen. 
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6.1 De relatie tussen geurimmissie en hinder 

6.1.1 Onderzoeksopzet 
Onderzocht is of de mate van geurhinder toeneemt naarmate de geurimmissie hoger is. Hiertoe is de 
relatie tussen geurimmissie en hinder als gevolg van geur van varkensstallen bepaald.  

6.1.2 Uitgangspunten en steekproef 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de centrale dataset (zie ook paragraaf 3.4). Het betreft 
2.303 woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de geurimmissie wordt veroorzaakt 
door varkensstallen. Tevens is een aantal categorie V woningen onderzocht.  
De steekproef is als volgt opgebouwd: 
 
Tabel 5: Steekproef ten behoeve van vaststellen relatie tussen geurimmissie en hinder als 

gevolg van varkensstallen voor de gehele onderzoekspopulatie (omgevingscategorieën 
I, II, III en IV) [aantal respondenten per cluster] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 4 4 – 8 8 – 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 
Aantal 
respondenten 115 139 319 386 438 433 285 154 34 

 

6.1.3 Resultaten en statistische analyses 
Tabel 6 geeft een overzicht van de percentages gehinderden (ësoms of vaak lastí) en ernstig 
gehinderden als gevolg van stank van varkensstallen.  

Tabel 6: Hinder (‘soms of vaak last’ ) en ernstige hinder als gevolg van stank van 
varkensstallen [% van het totaal aantal respondenten per cluster] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 – 2 2 - 4 4 – 8 8 – 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 

Hinder 3% 4% 3% 5% 11% 16% 20% 26% 29% 
Ernstige 
hinder 0,0% 0,0% 0,6% 0,3% 1,1% 1,6% 3,2% 3,2% 2,9% 

 

Met behulp van een χ2-goodness-of-fit-toets is aangetoond dat een logistische regressielijn voor de 
vier categorieÎn samen de relatie tussen geurimmissie en geurhinder statistisch goed beschrijft. 
Voorspellingsfouten van dit model waarmee de data worden beschreven, kunnen worden verklaard als 
toeval, en wijzen niet op systematische afwijkingen van het model. 

Hiermee is nogmaals aangetoond dat logistische regressie een goede beschrijving geeft van de data 
(zie ook paragraaf 5.3). 

Figuur d geeft de meetpunten en de regressielijnen grafisch weer.  
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Figuur d: 

Relatie tussen geurimmissie en hinder (‘soms of vaak last’)  
en tussen geurimmissie en ernstige hinder als gevolg van 

 geur van varkensstallen voor de gehele populatie 

6.1.4 Bespreking van de resultaten 
Een nadere beschouwing van de bovenstaande resultaten levert de volgende inzichten op: 

• Er bestaat binnen het onderzochte blootstellingstraject C98=1 - 128 ge/m3 een duidelijk verband 
tussen berekende geurimmissie en percentage gehinderden door varkensstallen (ësoms of vaak 
last vaní).  

• Ernstige hinder als gevolg van varkensstallen is in alle omgevingscategorieÎn laag en bedraagt 
gemiddeld over de omgevingscategorieÎn ten hoogste circa 3%. De betrouwbaarheid van 
dergelijke lage percentages is gering. 

 

6.1.5 Conclusie 
De mate van geurhinder neemt toe naarmate de geurimmissie hoger is. Ook de ernstige hinder neemt 
toe naarmate de immissie hoger is; de gemeten percentages ernstige hinder zijn laag en bedragen ten 
hoogste circa 3%.Uit analyses is gebleken dat een logistische regressielijn voor de vier 
omgevingscategorieÎn samen de relatie tussen geurimmissie en geurhinder statistisch goed beschrijft. 
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6.2 De invloed van de omgevingscategorie op de 
hinder 

6.2.1 Onderzoeksopzet 
Onderzocht is of er, zoals de Richtlijn veronderstelt, een significant verschil in hinderbeleving 
optreedt tussen de 4 onderscheiden omgevingscategorieÎn, waarbij Categorie I geldt als meest 
gevoelige omgeving en categorie IV als minst gevoelige. 

De populatie wordt opgesplitst op basis van de omgevingscategorie. Door per omgevingscategorie de 
geurhinder uit te zetten tegen de geurimmissie, wordt inzicht verkregen in de mate waarin de 
hindergevoeligheid verschilt tussen de omgevingscategorieÎn. 

6.2.2 Uitgangspunten en steekproef 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de centrale dataset (zie ook paragraaf 3.4). Het betreft 
2.303 woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de geurimmissie wordt veroorzaakt 
door varkensstallen. Tevens is een aantal categorie V woningen onderzocht. 

Voor de indeling in omgevingscategorieÎn zijn de definities volgens de Richtlijn gehanteerd. Ten 
behoeve van dit onderzoek is deze indeling zo objectief mogelijk gemaakt. In bijlage VI is het schema 
opgenomen volgens welk in dit onderzoek de indeling naar omgevingscategorieÎn is gemaakt. 

De aantallen enquÍtes die per cluster zijn afgenomen staan in tabel 7. 

Tabel 7: Aantal enquêtes per onderzoekscluster 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 – 1 1 – 2 2 – 4 4 - 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 – 128 Totaal

Categorie I -- 6 68 107 103 101 -- -- -- 385
Categorie II 114 116 137 198 121 126 104 33 5 954
Categorie III -- 4 62 37 109 114 84 60 12 482
Categorie IV 1 13 52 44 105 92 97 61 17 482
TOTAAL 115 139 319 386 438 433 285 154 34 2.303
Categorie V               141
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6.2.3 Resultaten en statistische analyses 

6.2.3.1 Hinder 
Tabel 8 geeft een overzicht van de percentages gehinderden (ësoms of vaak lastí) als gevolg van stank 
van varkensstallen. 

 

Tabel 8: Hinder (‘soms of vaak last’) van stank van varkensstallen  
[% van het totaal aantal respondenten per cluster] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 – 2 2 – 4 4 – 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 

Categorie I -- 17% 1% 5% 8% 12% -- -- -- 
Categorie II 3% 3% 5% 4% 14% 17% 28% 30% 40% 
Categorie III -- 0% 2% 5% 6% 16% 11% 18% 17% 
Categorie IV 0% 0% 2% 9% 13% 18% 19% 31% 35% 

 
De hinder in omgevingscategorie V (bedrijfswoningen van intensieve veehouderijen) bedraagt, bij niet 
bepaalde geurimmissie, 14%. 

 
 
 
In figuur e zijn de gemeten hinderpercentages voor categorieÎn I, II, III en IV uitgezet tegen de 
geurimmissie (op logaritmische schaal).  
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0.1 1 10 100

C98 [ge/m3]

Hi
nd

er
 ('

so
m

s 
of

 v
aa

k 
la

st
') 

va
n

ge
ur

 v
an

 v
ar

ke
ns

st
al

le
n 

[%
]

Categorie I

Categorie II
Categorie III
Categorie IV

 
Figuur e: 

Hinder (‘soms of vaak last’) als gevolg van geur van varkensstallen uitgezet tegen de 
geurimmissie  
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Uit algemene beschouwing van de gemeten hinderpercentages (figuur e) blijkt: 

• De hindertolerantie neemt niet zichtbaar toe van categorie I naar categorie IV.  

• Categorie I lijkt minder gehinderd dan categorie II; voor categorie I zijn echter alleen 
geurimmissies tÛt C98 = 16 ge/m3 onderzocht.  

• De hinder in categorie III is bij C98 < 16 ge/m3 vergelijkbaar met die in categorie II. Bij hogere 
geurimmissies lijkt het alsof een ëhinderplafondí is bereikt en ligt het percentage gehinderden 
lager dan in categorie II. 

• Categorie IV wijkt qua hinderbeleving niet zichtbaar af van categorie II. 

 
Voor de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV zijn de logistische regressielijnen bepaald en in figuur f 
uitgezet tegen de geurimmissie (op logaritmische schaal).  
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Figuur f: 

Hinder (‘soms of vaak last’) als gevolg van geur van varkensstallen per omgevingscategorie, 
uitgezet tegen de geurimmissie 

 
Met een z-toets is getoetst op significantie van de verschillen tussen de regressielijnen voor categorie 
I, III en IV ten opzichte van de regressielijn voor categorie II (referentiecategorie).  

Uit de toets blijkt: 

• De regressielijn van categorie IV verschilt nauwelijks en niet signifant van die van categorie II; 

• In de categorieÎn I en III wordt (zwak) significant minder hinder ondervonden dan in categorie II.  
De constante van de regressielijn van categorie I is zwak significant lager dan die van categorie 
II. De constante van de regressielijn van categorie III is significant lager dan die van categorie II. 
Er werd geen significant verschil tussen de richtingscoÎfficiÎnten van de regressielijnen 
aangetoond. 
 

Verschil in hindergevoeligheid tussen de omgevingscategorieën bij onderscheid naar 
deelpopulaties 

In de deelonderzoeken 3, 4 en 5 (deel B) zal worden aangetoond dat de volgende deelpopulaties zich 
wÈl van elkaar onderscheiden qua hindergevoeligheid: mensen die niet in het concentratiegebied 
wonen, niet-agrariÎrs in het concentratiegebied en agrariÎrs in het concentratiegebied, en per 
deelpopulatie onderscheid tussen ÈÈn-bron- situaties en cumulatiesituaties. 
Onderzocht is of de verschillen tussen de omgevingscategorieÎn kunnen worden verklaard door 
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verschillen in de vertegenwoordiging van deelpopulaties per categorie.  
 
Tabel 9 geeft per omgevingscategorie de verdeling van de respondenten over de deelpopulaties niet-
concentratiegebied, concentratiegebied niet-agrariÎr en concentratiegebied agrariÎr weer. (Het totaal 
per omgevingscategorie is 100%) 

Tabel 9: Per omgevingscategorie: verdeling van respondenten naar deelpopulatie [%] 

 Niet-
concentratiegebied 

Concentratiegebied, 
niet-agrariër 

Concentratiegebied, 
agrariër 

 ÈÈn-bron cumulatie ÈÈn-bron cumulatie ÈÈn-bron cumulatie 

Totaal - enquêtes 380 1.165 21 627 4 106 

Totaal ñ verdeling 17% 51% 1% 27% 0% 5% 

Categorie I 3% 67% 2% 28% 0,3% 0,5% 

Categorie II 26% 50% 0% 22% 0% 2% 

Categorie III 11% 46% 2% 36% 0% 6% 

Categorie IV 14% 43% 1% 29% 0,6% 12% 

 
Uit de tabel blijkt dat de verdeling over de deelpopulaties sterk verschilt per omgevingscategorie.Voor 
de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV zijn de logistische regressielijnen bepaald bij onderscheid 
naar deelpopulaties.  
In figuur g zijn de regressielijnen per omgevingscategorie en voor de vier categorieÎn samen uitgezet 
tegen de geurimmissie bij onderscheid naar de zes deelpopulaties als weergegeven in tabel 8 (ten 
behoeve van de overzichtelijkheid zijn in de figuur de regressielijnen weergegeven voor alleen de ÈÈn-
bron-situaties in het niet-concentratiegebied).  
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Figuur g: 

Hinder (‘soms of vaak last’) als gevolg van geur van varkensstallen per omgevingscategorie, 
uitgezet tegen de geurimmissie 

 

Bij onderscheid naar deze deelpopulaties wordt het verschil tussen de categorieÎn I en III ten opzichte 
van categorie II kleiner. Categorie I ligt qua hindergevoeligheid ongeveer midden tussen de 
categorieÎn II en III in en onderscheidt zich van geen van beide significant. Categorie III blijft 
significant minder hindergevoelig dan categorie II. Het (geringe) verschil tussen categorie IV en 
categorie II wordt iets groter maar het blijft een niet significant verschil. 
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Ook indien de hinder wordt uitgezet tegen de hoogste individuele immissie in plaats van tegen de 
cumulatieve geurimmissie, worden dezelfde verschillen tussen de categorieÎn geconstateerd; het 
verschil tussen categorie III en de overige categorieÎn blijft significant. 

Er is geen ëinteractieí (zie voor uitleg hiervan paragraaf 5.4) aangetoond tussen de 
omgevingscategorie en concentratiegebied, en tussen omgevingscategorie en agrariÎr, deze factoren 
versterken of verzwakken elkaar dus niet.  

6.2.3.2 Ernstige hinder 
Het percentage ernstige gehinderden als gevolg van varkensstallen is in alle omgevingscategorieÎn 
laag en vertoont eenzelfde beeld als de percentages hinder. CategorieÎn II en IV verschillen onderling 
nauwelijks. Ook categorieÎn I en III verschillen onderling nauwelijks. CategorieÎn I en III verschillen 
weliswaar zichtbaar van de categorieÎn II en IV, deze verschillen zijn niet significant (categorie III 
verschilt zwak significant van categorie II). 
In omgevingscategorie V is 0% ernstige hinder gemeten. 

6.2.4 Bespreking van de resultaten  
Uit de regressie-analyses blijkt dat de categorieÎn I en III minder hindergevoelig zijn dan de 
categorieÎn II en IV. Indien rekening wordt gehouden met de indeling naar deelpopulaties blijken de 
verschillen in hindergevoeligheid tussen de categorieÎn kleiner te worden. Deze verschillen werden 
dus deels veroorzaakt door de ongelijke verdeling van de deelpopulaties over de 
omgevingscategorieÎn. Het verschil tussen categorie III en categorie II blijft echter significant.  

Deze uitkomst gaat in tegen het verwachtingspatroon dat de tolerantie voor stank van varkensstallen 
oploopt van categorie I naar categorie IV. 

Gekeken is of tussen de categorieÎn ook op andere aspecten opvallende verschillen bestaan. Mogelijke 
verklaringen voor verschil in hinderbeleving liggen in: 

• de samenstelling van de onderzoekspopulatie (andere dan de reeds onderzochte aspecten); 

• de opbouw van de clusters (de onderzochte situaties). 

Een belangrijk aspect van de samenstelling van de onderzoekspopulatie is de band die men heeft met 
de agrarische sector. Dit aspect speelde immers een rol bij het maken van het onderscheid in 
normstelling voor vier typen woonomgeving.  

De economische binding met de agrarische sector is in tabel 10 inzichtelijk gemaakt door per 
omgevingscategorie aan te geven welk percentage van de respondenten in de agrarische sector werkt. 

Tabel 10: Per omgevingscategorie: deel van de onderzoekspopulatie dat in de agrarische sector 
werkt [%] 

 Werkend in de agrarische sector 
Categorie I 4% 
Categorie II 7% 
Categorie III 19% 
Categorie IV 37% 
TOTAAL 16% 
 

Het percentage agrariÎrs neemt toe van categorie I naar categorie IV; geen van de categorieÎn valt in 
deze reeks uit de toon. 

Wat betreft hinder als gevolg van het uitrijden van mest neemt geen van de categorieÎn een 
uitzonderingspositie in: de hinderscores bedragen respectievelijk 28%, 40%, 38% en 32% in de 
categorieÎn I, II, III en IV. 
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Verder is met name gekeken naar aspecten als: hoe lang woont men al in de betreffende buurt, hoe 
tevreden is men over de woonomgeving, hoe ervaart men de overige hinderaspecten, etc. Hierin zijn 
geen opvallende verschillen tussen de omgevingscategorieÎn gevonden die een verklaring kunnen 
geven voor de verschillen in hinderscore. 

Uit bovenstaande beschouwing blijkt dat de samenstelling van de onderzoekspopulatie het verschil in 
hindergevoeligheid tussen de omgevingscategorieÎn niet volledig kan verklaren. 

In de nabije omgeving van categorie III-woningen liggen vaak zowel categorie II- als categorie IV-
woningen. Ook in de nabije omgeving van categorie I-woningen liggen vaak categorie II-woningen. 
Het is daarom praktisch niet mogelijk om per categorie een verschillende norm te hanteren. Oftewel: 
voor alle categorieÎn zal van dezelfde relatie tussen geurimmissie en geurhinder moeten worden 
uitgegaan.  

Uit figuur g blijkt dat, bij gelijke hinder, de verschillen in immissie tussen het gemiddelde van de 
categorieÎn en categorie II en IV gering zijn. Voor categorie I en III bedragen de verschillen in 
geurconcentratie bij 20% hinder circa 2 tot 4 ge/m3. Uitgedrukt in afstanden (berekend voor een 
bedrijf met 1000 mestvarkens in traditioneel stalsysteem, meteostation Eindhoven, ruwheid 0,3 m) 
komt dit neer op 35 tot 60 m verschil (14% tot 24%). 
Ter vergelijking: de verschillen in afstanden als gevolg van het gebruikte meteostation (Schiphol of 
Eindhoven) bedragen bij C98 = 8 ge/m3 0 m tot 60 m en bij C98 = 16 ge/m3  
0 m tot 45 m (eveneens berekend voor een bedrijf met 1000 mestvarkens in traditioneel stalsysteem, 
ruwheid 0,3 m). 

De verschillen in aan te houden afstanden tussen bedrijf en woning die voortvloeien uit gebruik van 
het model gebaseerd op de categorieÎn I/II/III/IV in plaats van het model dat uitgaat van de 
afzonderlijke categorieÎn zijn vergelijkbaar met andere onnauwkeurigheden. Ten behoeve van de 
eenvoud en toepasbaarheid in de praktijk is daarom het model gebaseerd op I/II/III/IV te verkiezen 
boven een complexer model. 

Vergeleken met de overige omgevingscategorieÎn is de hinder in categorie V, gezien de veelal hoge 
geurimmissies veroorzaakt door het eigen bedrijf, vrij laag. 
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6.2.5 Conclusie 
Uit analyses waarin voor de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV regressielijnen worden geschat, 
blijkt dat tussen de categorieÎn II en IV geen verschil in hindergevoeligheid kan worden vastgesteld. 
Categorie I ligt qua hindergevoeligheid tussen de categorieÎn II en III in en onderscheidt zich van 
geen van beide significant. In categorie III wordt significant minder hinder ondervonden dan in 
categorie II. 

Ernstige hinder als gevolg van varkensstallen is in alle omgevingscategorieÎn laag en bedraagt 
gemiddeld per omgevingscategorie minder dan 3%. De ernstige hinder vertoont dezelfde verschillen 
tussen de omgevingscategorieÎn als de hinder.  

In categorie V (de bedrijfswoningen van varkenshouderijen) ondervindt 14% van de respondenten 
ësoms of vaak lastí; gÈÈn van de respondenten zegt ernstig gehinderd te zijn.  

In de nabije omgeving van categorie III-woningen liggen vaak zowel categorie II- als categorie IV-
woningen. Ook in de nabije omgeving van categorie I-woningen liggen vaak categorie II-woningen. 
Het is daarom praktisch niet mogelijk om per categorie een verschillende norm te hanteren. Oftewel: 
voor alle categorieÎn zal van dezelfde relatie tussen geurimmissie en geurhinder moeten worden 
uitgegaan.  

De vereenvoudiging tot ÈÈn model betekent dat categorie I en III wat strenger en categorie II en IV 
iets minder streng worden getoetst dan gezien de onderzoeksresultaten noodzakelijk is. Ter wille van 
de eenvoud en toepasbaarheid in de praktijk, heeft het model dat geen onderscheid maakt naar 
omgevingscategorie de voorkeur. 

Voor de volgende deelonderzoeken is gebruik gemaakt van de data van de vier omgevingscategorieÎn 
samen, en wordt in de analyses geen onderscheid gemaakt naar omgevingscategorieÎn. In het 
voorgaande is reeds aangetoond dat dit statistisch verantwoord is. 
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6.3 Hinder in de concentratiegebieden en daarbuiten 

6.3.1 Onderzoeksopzet 
Onderzocht is of mensen die in een concentratiegebied wonen, minder hindergevoelig zijn dan 
mensen in de overige gebieden.  

Hiertoe is de onderzoekspopulatie opgesplitst in: 

• de concentratiegebieden, ofwel respondenten die in de concentratiegebieden wonen; 

• de niet-concentratiegebieden, oftewel de respondenten die in de overige gebieden wonen. 

Per deelpopulatie is vervolgens het percentage berekend dat zegt hinder (ësoms of vaak lastí) te 
hebben van stank van varkensstallen.  

6.3.2 Uitgangspunten en steekproef 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de centrale dataset (zie ook paragraaf 3.4). Het betreft 
2.303 woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de geurimmissie wordt veroorzaakt 
door varkensstallen.  

De indeling naar wel/niet concentratiegebied werd gemaakt op basis van de ammoniakemissie als 
gevolg van de intensieve veehouderij, op gemeenteniveau. In bijlage VII zijn de emissies van 
ammoniak naar lucht van de doelgroep landbouw 1997 per vak van 5x5 km opgenomen. Gebieden 
waar de ammoniakemissie volgens deze plattegrond 150 ton NH3 per jaar of meer is, zijn beschouwd 
als concentratiegebied. Niet tot de concentratiegebieden zijn gerekend de gebieden waar de 
ammoniakemissie lager is dan 150 ton NH3 per jaar of moet worden toegeschreven aan niet-intensieve 
veeteelt. 

Opmerking: 

Aanvankelijk werd de indeling wel/niet concentratiegebied in dit onderzoek gemaakt op 
provincieniveau: Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg werden in hun geheel tot het 
concentratiegebied gerekend. Bij deze indeling bleek geen verschil in hindergevoeligheid tussen 
respondenten uit de concentratiegebieden en daarbuiten. Uit nadere analyse bleek dat bij een meer 
verfijnde indeling naar wel/niet concentratiegebied, dit onderscheid wel van invloed is op de relatie 
tussen geurimmissie en hinder.  

Van de respondenten woont 67% (1.545 respondenten) buiten de concentratiegebieden en 33% (758 
respondenten) in de concentratiegebieden. Tabel 11 geeft per gebied de aantallen enquÍtes weer. 

Tabel 11: Respondenten in de niet-concentratiegebieden en in de concentratiegebieden [aantal] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 – 2 2 - 4 4 – 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 
Niet-conc. 115 133 300 283 291 264 125 29 5 
Conc. 0 6 19 103 147 169 160 125 29 
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6.3.3 Resultaten en statistische analyses 
Tabel 12 geeft de percentages hinder in de concentratiegebieden en daarbuiten weer. 

Tabel 12: Last van stank van varkensstallen in de niet-concentratiegebieden en de 
concentratiegebieden [% van het aantal respondenten per groep] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 – 4 4 - 8 8 – 16 16 - 32 32 – 64 64 - 128 
Niet-conc.  3% 3% 3% 6% 13% 20% 30% 38% 40% 
Conc. -- 17% 0% 1% 6% 9% 12% 23% 28% 
 

Voor beide deelpopulaties is de logistische regressielijn bepaald. Vervolgens is een z-toets uitgevoerd 
op significantie van de verschillen tussen de regressielijn voor de concentratiegebieden ten opzichte 
van de regressielijn voor de niet-concentratiegebieden (referentiecategorie). Uit de toets blijkt: 

• In de concentratiegebieden wordt significant (p < 0,001) minder hinder ondervonden dan in de 
niet-concentratiegebieden.  
De constante van de regressielijn van de concentratiegebieden is significant lager dan die van de 
niet-concentratiegebieden. Er is geen significant verschil tussen de richtingscoÎfficiÎnten van de 
regressielijnen aangetoond. 
 

In figuur h zijn de gemeten hinderpercentages en de vastgestelde regressielijnen uitgezet tegen de 
geurimmissie (op logaritmische schaal).  
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Figuur h: 

Hinder (‘soms of vaak last’) van geur van varkensstallen uitgezet tegen de geurimmissie voor de 
deelpopulaties ‘niet-concentratiegebied’ en ‘concentratiegebied’ 

 
 

Vergelijking van de twee modellen 

Met behulp van een χ2 toets is beoordeeld of het model dat onderscheid maakt naar wel/niet 
concentratiegebied, een betere beschrijving van de data geeft dan het meest eenvoudige model waarin 
geen deelpopulaties zijn onderscheiden. 
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Aangetoond werd dat het model dat deelpopulaties onderscheidt die buiten en in de 
concentratiegebieden wonen, een significant (p < 0,001) betere beschrijving geeft van de data dan het 
eenvoudiger model (geen deelpopulaties). 

6.3.4 Bespreking van de resultaten 
Het verschil in hindergevoeligheid tussen de concentratiegebieden en de overige gebieden, leidt tot 
aanzienlijke verschillen in geurimmissie bij gelijke hinder. In tabel 13 zijn ter illustratie de 
geurimmissies bij 10%, 20% en 30% hinder weergegeven.  

Tabel 13: Berekende geurimmissies bij 10% en 20% last van varkensstallen 
(deelpopulaties: niet-concentratiegebied; concentratiegebied) 

 C98 [ge/m3] bij: 
Hinder (‘last van’): 10% 20% 30% 
Niet-concentratiegebied 4,5 12 24 
Concentratiegebied 14 40 79 
 

6.3.5 Conclusie 
Respondenten die in de concentratiegebieden wonen, blijken significant minder gehinderd zijn dan 
respondenten in de niet-concentratiegebieden. 
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6.4 Hinder onder agrariërs en niet-agrariërs 

6.4.1 Onderzoeksopzet 
Het onderscheid in omgevingscategorieÎn dat in zowel de Brochure als de Richtlijn werd gemaakt, 
veronderstelt een verschil in tolerantie voor de betreffende geur. Behalve een bewuste keuze voor 
wonen in agrarisch gebied, kan ook het al dan niet werkzaam zijn in de agrarische sector van invloed 
zijn op de tolerantie voor geur van intensieve veehouderijen.  

Om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen het al dan niet werkzaam zijn in de agrarische 
sector en de hinderbeleving, is de onderzoekspopulatie (categorieÎn I/II/III/IV) opgedeeld in een groep 
mensen die niet en een groep die wel werkzaam is in de agrarische sector. 

6.4.2 Uitgangspunten en steekproef 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de centrale dataset (zie ook paragraaf 3.4). Het betreft 
2.303 woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de geurimmissie wordt veroorzaakt 
door varkensstallen.  

De indeling naar wel/niet agrariÎr is gebaseerd op het antwoord op enquÍtevraag 20: ìIn welke 
bedrijfstak (bijvoorbeeld dienstverlening, agrarische sector, verzorging etc.) werken de leden van uw 
huishouding (hoofdinkomen en tweede inkomen) of, indien zij nu met pensioen zijn, hebben zij 
gewerkt?î 
Deze vraag is uitsluitend bedoeld om te weten of de respondent (voor een deel) economisch 
afhankelijk is van de landbouw. De vraag wordt als een open vraag gesteld. Indien ÈÈn van de 
inkomens onder ëagrarischí valt, wordt ëagrarischí ingevuld. Onder agrariÎrs wordt hier verstaan: 
veehouder, akkerbouwer, tuinder, pelsfarmer, in dienst van agrarisch bedrijf. Onder niet-agrariÎrs 
vallen onder meer: loonbedrijf, hobbyboer, slager, manege. 

Van de respondenten is 84% (1.945 respondenten) niet-agrariÎr en 16% (358 respondenten) agrariÎr. 
Tabel 14 geeft weer hoe de enquÍtes zijn verdeeld over de geurimmissieranges. 

Tabel 14: Respondenten die al dan niet werkzaam zijn in de agrarische sector [aantal] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 4 4 – 8 8 – 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 

Niet-agrariÎr 105 122 272 337 371 364 222 123 29 
AgrariÎr 10 17 47 49 67 69 63 31 5 
 

In deelonderzoek 3 is aangetoond dat het onderscheid naar wel/niet concentratiegebied van belang is 
voor het beschrijven van de hinder. In tabel 15 is weergegeven hoe de agrariÎrs en niet-agrariÎrs zijn 
verdeeld over wel/niet concentratiegebied. 

Tabel 15: Aantal respondenten door niet-agrariërs en agrariërs in wel/niet concentratiegebied 
[aantal] 

 Niet-concentratiegebied Concentratiegebied 
Niet-agrariÎr 1.297 648 
AgrariÎr 248 110 
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6.4.3 Resultaten en statistische analyses 
 
Tabel 16 geeft de percentages hinder onder wel/niet agrariÎrs weer. 

Tabel 16: Last van stank van varkensstallen door niet-agrariërs en agrariërs 
[% van het aantal respondenten per groep] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 – 4 4 - 8 8 - 16 16 - 32 32 – 64 64 - 128 
Niet-agrariÎr. 2% 4% 3% 5% 11% 16% 20% 29% 31% 
AgrariÎr 10% 0% 2% 4% 6% 16% 17% 13% 20% 
 
Voor de twee deelpopulaties zijn de regressielijnen bepaald. Vervolgens is een z-toets uitgevoerd op 
significantie van de verschillen tussen de regressielijn voor de agrariÎrs ten opzichte van de 
regressielijn voor de niet-agrariÎrs (referentiecategorie). Uit de toets blijkt: 

• Door de agrariÎrs wordt, bij gelijke geurimmissie, minder hinder ondervonden dan door de niet-
agrariÎrs.  

• De constante van de regressielijn van agrariÎrs is zwak significant (p = 0,086) lager dan die van 
de niet-agrariÎrs.  
Er werd geen significant verschil (p = 0,48) tussen de richtingscoÎfficiÎnten van de regressielijnen 
aangetoond. 

In figuur i zijn de gemeten hinderpercentages en de vastgestelde regressielijnen uitgezet tegen de 
geurimmissie (op logaritmische schaal).  
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Figuur i: 

Hinder (‘soms of vaak last’) van geur van varkensstallen uitgezet tegen de geurimmissie 
 voor de deelpopulaties niet-agrariër en agrariër 
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Wel/niet concentratiegebied en wel/niet agrariër 

Tabel 17 geeft de percentages hinder in de concentratiegebieden en daarbuiten weer. 

Tabel 17: Last van stank van varkensstallen door niet-agrariërs en agrariërs in wel/niet 
concentratiegebied [% van het aantal respondenten per groep] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 – 1 1 - 2 2 – 4 4 - 8 8 - 16 16 - 32 32 – 64 64 - 128 
Niet-concentratiegebied 
Niet-agrariÎr 2% 3% 4% 6% 14% 20% 30% 33% 40% 
AgrariÎr 10% 0% 2% 4% 6% 22% 28% 60% -- 
Concentratiegebied 
Niet-agrariÎr -- 20% 0% 1% 6% 10% 13% 28% 29% 
AgrariÎr -- 0% 0% 0% 5% 4% 6% 4% 20% 
 
 
Indien in het statistisch model deelpopulaties worden onderscheiden op basis van zowel wel/niet 
concentratiegebied als op basis van wel/niet agrariÎr, blijkt: 

• Ook wanneer beide criteria in ÈÈn model worden toegepast, blijken beide een relevant en 
statistisch significant onderscheid te geven. Bij toevoeging van wel/niet concentratiegebied aan 
het statistisch model, is het verschil in constante tussen agrariÎrs en niet agrariÎrs significant (p = 
0,048).  

Bij toetsing op interactie tussen wel/niet concentratiegebied en wel/niet agrariÎr blijkt: 

• Er bestaat samenhang tussen de eigenschappen ëwel/niet concentratiegebiedí en ëwel/niet 
agrariÎrí). De concentratiegebieden onderscheiden zich nog steeds significant (p < 0,001) van de 
niet-concentratiegebieden. Binnen de niet-concentratiegebieden is het onderscheid tussen 
agrariÎrs en niet-agrariÎrs nÌet significant (p = 0,57). Binnen de concentratiegebieden is het 
onderscheid tussen wel en niet-agrariÎrs wÈl significant (p = 0,041).  

De volgende groepen met bijbehorende regressielijnen worden onderscheiden:  

• Niet-concentratiegebied, 

• Concentratiegebied en niet-agrariÎrs,  

• Concentratiegebied en agrariÎrs. 

De tot nu toe beschouwde modellen zijn onderling vergeleken. Het model dat de deelpopulaties ëniet-
concentratigebiedí, ëniet-agrariÎrs in het concentratiegebiedí en ëagrariÎrs in het concentratiegebiedí 
onderscheidt, voorspelt de hinder het best. 
In figuur j zijn de gemeten hinderpercentages en de vastgestelde regressielijnen uitgezet tegen de 
geurimmissie (op logaritmische schaal).  
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Figuur j: 

Hinder (‘soms of vaak last’) van varkensstallen uitgezet tegen de geurimmissie voor de 
deelpopulaties ‘niet-concentratiegebied’, ‘concentratiegebied en niet-agrariërs’, en 

‘concentratiegebied en agrariërs’ 
 

6.4.4 Bespreking van de resultaten 
Zoals blijkt uit tabel 9 (deelonderzoek 2), komen ëagrariÎrsí voor in elk van de omgevingscategorieÎn. 
Met name in gebieden met aaneengesloten woonbebouwing (omgevingscategorieÎn I en II), is het bij 
de normstelling niet zinvol en ook niet mogelijk onderscheid te maken naar wel/niet agrariÎr.  

6.4.5 Conclusie 
Door de agrariÎrs wordt, bij gelijke geurimmissie, minder hinder ondervonden dan door de niet-
agrariÎrs.  

Er bestaat samenhang tussen de eigenschappen ëwel/niet concentratiegebiedí en ëwel/niet agrariÎrí. 
Binnen de niet-concentratiegebieden is het onderscheid tussen wel en niet-agrariÎrs nÌet significant. 
Binnen de concentratiegebieden is het onderscheid tussen wel en niet-agrariÎrs wÈl significant.  

Het model dat de deelpopulaties ëniet-concentratiegebiedí, ëconcentratiegebied, agrariÎrí en 
ëconcentratiegebied, niet-agrariÎrí onderscheidt, is statistisch gezien beter dan de modellen die slechts 
op ÈÈn van deze criteria deelpopulaties onderscheiden, of op beide maar geen rekening houdend met 
interactie.  
 
Wanneer in het verdere onderzoek wordt gesproken van de ë3 deelpopulatiesí, worden daarmee de 
hier vastgestelde groepen bedoeld. 
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Deel B 
De invloed van cumulatie op de hinder 

Om meer inzicht te verkrijgen in de aspecten die een rol spelen bij cumulatie, zijn de volgende 
deelonderzoeken geformuleerd: 

5. Hinder in ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties 

6. Hinder als gevolg van bedrijven op meer dan 500 m afstand  

7. De invloed van het aantal bronnen op de hinder 

8. Invloed van de mate van dominantie van een bron op de hinder 

9. Beschrijving van de hinder op basis van de cumulatieve immissie of de hoogste individuele 
immissie 

10. Cumulatie conform de methodiek van de Richtlijn. 

Opgemerkt wordt dat in het onderzoek geen metingen zijn uitgevoerd aan de geurconcentratie op 
receptorniveau. De gemeten hinderpercentages worden gerelateerd aan berekende 
geurimmissieconcentraties. Er is echter geen op onderzoek gebaseerde informatie beschikbaar over 
hoe in een cumulatiesituatie de geurimmissie berekend zou moeten worden.  
Het is daardoor in principe mogelijk dat een te hoge of te lage waarde voor de emissie berekend 
wordt. Dit kan ertoe leiden dat te steile of te vlakke regressielijnen worden berekend tussen de 
gemeten hinderpercentages en de cumulatieve geurimmissie. 
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6.5 Hinder in één-bron-situaties en cumulatiesituaties 

6.5.1 Onderzoeksopzet 
Onderzocht wordt of in situaties waar de geur wordt veroorzaakt door ÈÈn bedrijf de 
hindergevoeligheid groter is dan in cumulatiesituaties, waar meerdere bedrijven de geur veroorzaken. 

Om verschillen in hinderbeleving die hiermee samenhangen inzichtelijk te maken, is de 
onderzoekspopulatie opgesplitst in: 

• ÈÈn-bron-situaties, oftewel de respondenten die van ÈÈn bedrijf geurimmissie ondervinden, iedere 
andere bron draagt niet meer dan 5% extra bij; 

• cumulatiesituaties, oftewel de respondenten die van meerdere bronnen geurimmissie ondervinden. 

6.5.2 Uitgangspunten en steekproef 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de centrale dataset (zie ook paragraaf 3.4). Het betreft 
2.303 woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de geurimmissie wordt veroorzaakt 
door varkensstallen.  

Het onderscheid naar ÈÈn-bron-en cumulatiesituatie is gebaseerd op het ë5%-criteriumí: Voor de 
berekening van de cumulatieve geurimmissie wordt elke bron meegenomen die tenminste 5% 
bijdraagt aan de cumulatieve immissie ter plaatse van de onderzochte woning. In een ÈÈn-bron-situatie 
is dus ÈÈn bron bepalend voor de immissie ter plaatse van de woning, de bijdrage van andere bronnen 
in de omgeving is minder dan 5%. In een cumulatieve situatie zijn er meerdere bronnen die 5% of 
meer bijdragen aan de geurimmissie. 

De onderzoekspopulatie bestaat voor 18% (405 respondenten) uit mensen die geurimmissie 
ondervinden als gevolg van ÈÈn bron en voor 82% (1.898 respondenten) uit mensen die geurbelast zijn 
als gevolg van twee of meer bronnen. Overigens kan deze verdeling niet zonder meer als 
representatief voor Nederland worden beschouwd, daar zij mede is bepaald door het streven naar een 
verdeling ÈÈn-bron/cumulatief van 50%/50%, door de mate waarin gemeenten bereid waren 
medewerking te verlenen aan het onderzoek en de selectiecriteria waaraan situaties moeten voldoen.  

In tabel 18 staat het aantal respondenten uitgesplitst naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties. 
 
Tabel 18: Aantal respondenten in één-bron-situaties en in cumulatiesituaties 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 

EÈn-bron 63 80 55 66 45 53 35 6 2 
Cumulatie 52 59 264 320 393 380 250 148 32 
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In tabel 19 is weergegeven hoe de deelpopulaties ëniet-concentratiegebiedí, ëconcentratiegebied, niet-
agrariÎrsí en ëconcentratiegebied, agrariÎrsí zijn opgebouwd voor wat betreft ÈÈn-bron-situaties en 
cumulatiesituaties.  

Tabel 19: Aantal één-bron-situaties en cumulatiesituaties per deelpopulatie 

 Eén-bron-situaties Cumulatiesituaties 
Niet-concentratiegebied 380 1.165 
Concentratiegebied, niet-agrariërs 21 627 
Concentratiegebied, agrariërs 4 106 

 
 
Uit tabel 19 blijkt dat, conform verwachting, in de niet-concentratiegebieden relatief veel ÈÈn-bron-
situaties voorkomen, namelijk: 25% in de niet-concentratiegebieden tegen 3% in de 
concentratiegebieden.  

6.5.3 Resultaten en statistische analyses 
Eerst is getoetst of de respondenten in de groepen ëÈÈn-broní en ëcumulatiefí gelijkmatig verdeeld zijn 
over de geurimmissies. Er blijkt een correlatie te bestaan tussen geurimmissie en ÈÈn-bron-
/cumulatiesituaties: bij de ÈÈn-bron-situaties zijn de lagere immissies wat zwaarder vertegenwoordigd, 
bij de cumulatiesituaties zijn hogere immissies zwaarder vertegenwoordigd. De geurimmissie maakt 
deel uit van het model, zodat hiervoor wordt gecorrigeerd. Ook zijn bij alle immissies in elk van de 
groepen voldoende enquÍtes aanwezig. Een betrouwbare toetsing van het verschil tussen ÈÈn-bron- en 
cumulatiesituaties is derhalve mogelijk. 

6.5.3.1 Hinder 
Tabel 20 geeft de percentages hinder weer voor ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties. 
 

Tabel 20: Hinder (‘soms of vaak last’) van stank van varkensstallen in één-bron-situaties en 
cumulatiesituaties [% van het aantal respondenten per cluster] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 – 1 1 - 2 2 – 4 4 – 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 

EÈn-bron 5% 5% 4% 9% 16% 30% 31% 50% 0% 
Cumulatie 0% 2% 3% 4% 10% 14% 18% 25% 31% 
 

Met logistische regressie-analyse en toetsing door middel van een z-toets is aangetoond dat: 

• in cumulatiesituaties significant (p < 0,001) minder hinder wordt ondervonden dan in ÈÈn-bron-
situaties. 

Figuur k geeft de regressielijnen van ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties grafisch weer. Voor de 
ÈÈn-bron-situaties is de regressielijn vanaf C98 > 32 ge/m3 niet weergegeven, daar deze op slechts op 
enkele enquÍtes is gebaseerd.  
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Figuur k: 

Meetpunten en regressielijnen voor hinder (‘soms of vaak last) van geur van arkensstallen’)  
in één-bron-situaties en cumulatiesituaties 

 
Tevens is het onderscheid naar ÈÈn-bron/cumulatiesituaties onderzocht bij onderscheid naar de 
deelpopulaties ëniet-concentratiegebiedí, ëconcentratiegebied en niet-agrariÎrí en ëconcentratiegebied 
en agrariÎrí. Met logistische regressie-analyse en toetsing door middel van een z-toets is aangetoond 
dat: 

• in cumulatiesituaties significant (p = 0,003) minder hinder wordt ondervonden dan in ÈÈn-bron-
situaties, ook als de deelpopulaties ëniet-concentratiegebiedí, ëconcentratiegebied en niet-agrariÎrí 
en ëconcentratiegebied en agrariÎrí worden onderscheiden; 

• het onderscheid naar de deelpopulaties ëniet-concentratiegebiedí, ëconcentratiegebied en niet-
agrariÎrí en ëconcentratiegebied en agrariÎrí significant blijft, ook bij verder onderscheid naar 
ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties. 

Met behulp van een χ2 - toets is beoordeeld welk van de tot dusver onderzochte statistische modellen 
de beste voorspelling van de hindergeeft: 

• Het model dat ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties onderscheidt, geeft een significant (p < 0,001) 
betere beschrijving van de data dan het meest eenvoudige model dat geen enkele deelpopulatie 
onderscheidt. 

• Het model met onderscheid naar ëniet-concentratiegebiedí, ëconcentratiegebied en niet-agrariÎrí 
en ëconcentratiegebied en agrariÎrí en per deelpopulatie naar ÈÈn- en cumulatiesituaties geeft een 
significant (p < 0,001) betere beschrijving van de data dan het model dat alleen ÈÈn-bron- en 
cumulatiesituaties onderscheidt. 

In figuur l zijn de regressielijnen weergegeven voor de deelpopulaties ëniet-concentratiegebiedí, 
ëconcentratiegebied en niet-agrariÎrí en ëconcentratiegebied en agrariÎrí en tevens per deelpopulatie 
onderscheid naar ÈÈn-bron-cumulatiesituaties. 

In de regressievergelijking voor het niet-concentratiegebied is voor de agrariÎrs uitgegaan van 
dezelfde hindergevoeligheid als voor de niet-agrariÎrs. Het verschil (-0,16) is gering, er is gekeken 
naar het effect van deze vereenvoudiging en dat blijkt verwaarloosbaar klein. 
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Figuur l:  

Verband tussen de geurimmissie en de hinder in cumulatiesituaties en in  
één-bron-situaties, onderverdeeld naar deelpopulatie 

6.5.3.2 Ernstige hinder 
Onderscheid makend naar ëniet-concentratiegebiedí, ëconcentratiegebied en niet-agrariÎrí en 
ëconcentratiegebied en agrariÎrí en daarnaast tevens per deelpopulatie onderscheid makend naar ÈÈn-
bron/cumulatiesituaties is de relatie tussen geurimmissie en ernstige hinder opnieuw bepaald. Met 
logistische regressie-analyse en toetsing door middel van een z-toets is aangetoond dat: 

• In cumulatiesituaties significant (p = 0,007) minder ernstige hinder wordt ondervonden dan in 
ÈÈn-bron-situaties. 

• Een onderscheid tussen de deelpopulaties ëniet-concentratiegebiedí, ëconcentratiegebied en niet-
agrariÎrí en ëconcentratiegebied en agrariÎrí, en binnen die deelpopulaties, een onderscheid tussen 
ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties, kan voor ernstige hinder niet significant worden aangetoond. De 
ernstige hinder vertoont globaal eenzelfde patroon per deelpopulatie als de hinder. Ondanks dat 
de verschillen tussen de deelpopulaties niet significant aangetoond kunnen worden, is het daarom 
aannemelijk dat deze wel de werkelijke situatie weergeven. 

Toelichting:  

In de deelpopulatie agrariÎrs in het concentratiegebied is het aantal ernstig gehinderden nul. 
Regressie-analyse voor het model dat de 6 deelpopulaties onderscheidt, geeft voor de combinatie van 
concentratiegebied en agrariÎr een zeer hoge standaardafwijwing (SE). De oorzaak hiervan moet 
worden gezocht in het feit dat in deze groep geen ernstig gehinderden zijn. Overigens is het aantal 
ernstige gehinderden in de gehele onderzoekspopulatie laag: 30 van de 2.303 mensen zijn ernstig 
gehinderd. Logistische regressie-analyse is bij dermate lage percentages minder nauwkeurig. Om de 
betrouwbaarheid van de vastgestelde regressielijnen te onderzoeken, zijn twee alternatieve modellen 
opgesteld:  

1. een model dat alleen wel/niet concentratiegebied en ÈÈn-bron-/cumulatie onderscheidt, geeft in 
het niet-concentratiegebied (waar ook in het andere model geen onderscheid naar wel/niet 
agrariÎr wordt gemaakt) dezelfde resultaten;  

2. een model waar de groep agrariÎrs in het concentratiegebied uit verwijderd is geeft bij 
onderscheid naar wel/niet concentratiegebied, wel/niet agarariÎr en ÈÈn-bron-/cumulatie, zonder 
interactie, voor de niet-agrariÎrs in het concentratiegebied dezelfde regressiecoÎfficiÎnten als het 
oorspronkelijk model.  
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De alternatieve modellen bevestigen dus de in het oorspronkelijke model vastgestelde 
regressiecoÎfficiÎnten. Dit geeft vertrouwen in de berekende regressielijnen. Het model voor ernstige 
hinder is evenwel minder krachtig dan het model voor de hinder. 
In figuur m zijn per deelpopulatie de regressielijnen voor het verband tussen immissie en ernstige 
hinder weergegeven. 
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Figuur m:  

Verband tussen de geurimmissie en de ernstige hinder in cumulatiesituaties en in  
één-bron-situaties, onderverdeeld naar deelpopulatie 

 

6.5.4 Bespreking van de resultaten 
Mensen in cumulatiesituaties blijken significant minder gehinderd te zijn dan mensen in ÈÈn-bron-
situaties. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat men in cumulatiesituaties toleranter is voor geur 
van varkensstallen dan in ÈÈn-bron-situaties Ûf dat de wijze waarop de geurimmissie in 
cumulatiesituaties is berekend, leidt tot een te hoge berekende waarde, wat dan ëafgevlakteí 
regressielijnen te zien geeft (er is geen op onderzoek gebaseerde informatie over hoe in een 
cumulatiesituatie de geurimmissie berekend zou moeten worden). 
 
In tabel 21 is per deelpopulatie weergegeven bij welke geurimmissies respectievelijk 10%, 20% en 
30% last van varkensstallen wordt ondervonden. Tevens is aangegeven op welke afstand van een 
bedrijf in ÈÈn-bron-situatie deze geurimmissies voorkomen (berekend voor een bedrijf met 1000 
mestvarkens in traditioneel stalsysteem, meteostation Eindhoven, ruwheid 0,3 m). 
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Tabel 21: Berekende geurimmissies bij 10%, 20% en 30% last van geur van varkensstallen, 
indeling in 3 deelpopulaties, per deelpopulatie onderscheid naar één-bron- en 
cumulatiesituaties 

 C98 [ge/m3] Afstand tot bedrijf* [m] 
Hinder (ëlast vaní): 10% 20% 30% 10% 20% 30% 
Niet-concentratiegebied       
EÈn-bron-situaties 2,6 7,1 13 465 250 170 
Cumulatiesituaties 5,2 14 26 -- -- -- 
Concentratiegebied, niet-agrariërs       
EÈn-bron-situaties 6,5 17 33 265 145 95 
Cumulatiesituaties 13 34 65 -- -- -- 
Concentratiegebied, agrariërs       
EÈn-bron-situaties 26 70 ** 112 57 -- 
Cumulatiesituaties 51 **    ** -- -- -- 

* De afstand is berekend voor een bron van 1000 mestvarkens in traditioneel stalsysteem, meteostation 
Eindhoven, ruwheid 0,3 m; de afstand is gemeten aan de oostzijde. 
** Alleen door extrapolatie te berekenen. 

Gezien het bovenstaande is het maken van onderscheid in toetsingswaarden voor ÈÈn-bron-situaties en 
cumulatiesituaties relevant. 

6.5.5 Conclusie 
Wanneer de populatie wordt opgedeeld in respondenten in ÈÈn-bron-situaties en in cumulatiesituaties, 
dan blijken de respondenten in de cumulatiesituaties significant minder gehinderd te zijn dan de 
respondenten in de ÈÈn-bron-situaties. 

Wordt de populatie opgedeeld naar zowel wel/niet concentratiegebied, wel/niet agrariÎr en ÈÈn-bron- 
/cumulatiesituaties, dan blijkt elk van deze criteria een relevant en significant onderscheid in 
hindergevoeligheid te geven. De zes te onderscheiden groepen zijn, in volgorde van afnemende 
hindergevoeligheid:  

• mensen van buiten de concentratiegebieden, al dan niet agrariÎr, ÈÈn-bron-situaties; 

• mensen van buiten de concentratiegebieden, al dan niet agrariÎr, cumulatiesituaties; 

• mensen in de concentratiegebieden, geen agrariÎrs, ÈÈn-bron-situaties; 

• mensen in de concentratiegebieden, geen agrariÎrs, cumulatiesituaties; 

• agrariÎrs in de concentratiegebieden, ÈÈn-bron-situaties; 

• agrariÎrs in de concentratiegebieden, cumulatiesituaties. 
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6.6 Hinder als gevolg van bedrijven op meer dan 500 
m afstand 

6.6.1 Onderzoeksopzet  
Voor de beoordeling van vergunningaanvragen, is het wenselijk een afstand te bepalen waarbuiten 
bedrijven niet meer meegerekend hoeven te worden voor de cumulatieberekening. Het is echter niet 
bekend in hoeverre bedrijven op grotere afstand van een geurgevoelig object nog van invloed zijn op 
de hinderbeleving. Op basis van praktijkervaring wordt verwacht dat bedrijven op meer dan 500 m 
van een woning, geen relevante hinder meer veroorzaken ter plaatse van die woning. 

Onderzocht is of in situaties waar binnen 500 m afstand van de woning bedrijven aanwezig zijn, 
bedrijven op meer dan 500 m afstand van de woning invloed hebben op de ervaren geurhinder. 

Om het effect van bronnen op grotere afstand op de geurhinder te onderzoeken zijn de volgende 
clusters gedefiniÎerd: 

A. Situaties waarbij er binnen een straal van 500 m rond een stankgevoelig object wel bedrijven 
liggen, daarbuiten liggen geen relevante stankbronnen.  

B. Zowel binnen een straal van 500 m als daarbuiten zijn relevante stankbronnen aanwezig. De 
stankbronnen tussen de 500 m en 1 km zijn kleiner dan 5.000 mve, omdat zij anders een te grote 
stoorbron zouden zijn. 

Voor clusters A en B wordt de hinder vergeleken bij gelijke geurimmissie. 

Om een idee te geven welke immissies als gevolg van veehouderijen optreden op 500 en 1.000 m, zijn 
in tabel 22 de berekende immissies weergegeven bij verschillende aantallen mestvarkeneenheden. 

Tabel 22: Berekende geurimmissies C98 [ge/m3] op 500 en 1.000 m van de bron bij verschillende 
aantallen mve 

Afstand tot de bron Aantal mestvarkeneenheden [mve] 
[m] 20.000 10.000 5.000 2.500 1.000 
500 47 23 12 5,8 2,3 
1.000 15 7,6 3,8 1,9 0,8 

 

Uit tabel 22 blijkt dat de wat grotere bedrijven (meer dan 2.500 mve) op 500 m vaak nog duidelijk 
ruikbaar zullen zijn, op 1.000 m is de immissie aanmerkelijk lager maar bij grote bedrijven (meer dan 
5.000 mve) niet verwaarloosbaar.  
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6.6.2 Uitgangspunten en steekproef 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de centrale dataset (zie ook paragraaf 3.4). Het betreft 
2.303 woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de geurimmissie wordt veroorzaakt 
door varkensstallen. Daarnaast is een aantal woningen speciaal voor dit deelonderzoek geselecteerd. 
De onderzoekspopulatie bestaat uit categorie II-woningen met een geurimmissie C98 = 8 ñ 16 ge/m3 
als gevolg van varkensstallen. Uit voorlopige onderzoeksresultaten bleek dat bij deze geurimmissie 
duidelijk meetbare (>> 3%) hinder wordt ondervonden.  

Conform de uitkomsten van de deelonderzoeken 1 tot en met 5, zijn de volgende deelpopulaties 
onderscheiden: 

• niet-concentratiegebied, 

• concentratiegebied, niet-agrariÎrs, 

• concentratiegebied, agrariÎrs, 

en per deelpopulatie onderscheid naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties. 
 
Bovenstaand onderscheid in deelpopulaties was bij de opzet van dit deelonderzoek nog niet bekend en 
bij de selectie van adressen is hiermee geen rekening gehouden.  

In zowel cluster A als B is de geurimmissie C98 = 8 ñ 16 ge/m3 berekend op basis van alle bedrijven 
binnen 500 m van de woning. Deze rekenmethode kan leiden tot twee ‡ drie keer lagere geurimmissies 
dan wanneer de cumulatieve immissie op basis van alle bronnen met een bijdrage van 5% of meer 
wordt berekend. Een vaste omrekeningsfactor kan hiervoor niet worden gegeven. Het eerder 
vastgestelde verband tussen de cumulatieve geurimmissie en de hinder is dan ook niet van toepassing 
indien de immissie wordt gebaseerd op alleen de bronnen binnen 500 m van het object. 

Een bedrijf wordt als ërelevante stankbroní meegerekend als het een geurimmissie (berekend voor 
deze ene bron) veroorzaakt van meer dan 5% van de geurimmissie die wordt veroorzaakt door de 
bedrijven binnen een straal van 500 m. 

De aantallen respondenten per groep zijn weergegeven in tabel 23. 

Tabel 23: Invloed van bedrijven op afstanden groter dan 500 m op de geurhinder 
[aantal respondenten] 

 Groep A Groep B 
Niet-concentratiegebied, ÈÈn-bron 15 -- 
Niet-concentratiegebied, cumulatie 21 74 
Concentratiegebied, niet-agrariÎrs, ÈÈn-bron -- -- 
Concentratiegebied, niet-agrariÎrs, cumulatie 3 74 
Concentratiegebied, agrariÎrs, ÈÈn-bron -- -- 
Concentratiegebied, agrariÎrs, cumulatie 1 2 
Totaal 40 150 

 

Het beoogde aantal van 100 respondenten per groep is niet gehaald. Om de hypothese te kunnen 
toetsen, is vanwege het aantal beschikbare enquÍtes alleen de deelpopulatie ëniet-concentratiegebied, 
cumulatiesituatiesí bruikbaar, hoewel ook binnen deze deelpopulatie het aantal respondenten in met 
name groep A zeer gering is. 
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6.6.3 Resultaten en statistische analyses 
De onderzoeksresultaten zijn weergegeven in tabel 24. 

Tabel 24: Invloed van bedrijven op afstanden groter dan 500 m op de geurhinder 
[% soms of vaak last van varkensstallen] 

 Groep A Groep B 
Niet-concentratiegebied, cumulatie 19% 19% 

 

6.6.4 Bespreking van de resultaten 
Zoals blijkt uit tabel 23, is tussen de groepen A en B geen verschil in hinderbeleving vastgesteld. Op 
basis van dit onderzoek kan dan ook niet worden aangetoond dat in de onderzochte situaties de 
bedrijven buiten 500 m een relevante invloed hebben op de hinderbeleving. 

Hierbij moeten twee kanttekeningen worden gemaakt. 

Ten eerste is het aantal respondenten in met name cluster A gering, zodat de 
onbetrouwbaarheidsmarge van het gemeten hinderpercentage erg groot is. 

Ten tweede is het van belang te kijken in hoeverre de in de groep B onderzochte situaties 
representatief zijn voor alle voorkomende praktijksituaties. 
Groep B is opgebouwd uit situaties waarin bedrijven op korte afstand (< 500 m) van de woning al een 
aanzienlijke geurimmissie (namelijk C98 = 8 ñ 16 ge/m3) veroorzaken. De invloed van bedrijven op 
grotere afstand variÎert van ënauwelijks van invloed op de geurimmissieí tot een bijdrage die de 
berekende geurimmissie zou verdubbelen of in een enkel geval zelfs verdrievoudigen.  
In groep B zijn nÌet betrokken situaties waar zich binnen 500 m niet of nauwelijks bedrijven bevinden, 
zodat bedrijven op grotere afstand de geurimmissie zeer sterk zouden doen toenemen. Niet onderzocht 
is de invloed van bedrijven op grotere afstand op de hinderbeleving in dit soort situaties. 

6.6.5 Conclusie 
Op basis van dit onderzoek kan niet worden aangetoond dat bedrijven buiten 500 m een relevante 
invloed hebben op de hinderbeleving. 

Het kan echter niet met zekerheid worden gesteld dat deze bedrijven niet relevant zijn voor de hinder, 
vanwege het geringe aantal enquÍtes en omdat de onderzochte situaties niet representatief zijn voor 
alle in de praktijk voorkomende situaties. 

 

producties 000273



 
73

6.7 De invloed van het aantal bronnen op de hinder 

6.7.1 Onderzoeksopzet 
In deelonderzoek 5 is aangetoond dat er een significant verschil in hinder bestaat tussen ÈÈn-bron-
situaties en cumulatiesituaties. De cumulatiesituaties zijn heterogeen van samenstelling: er zitten 
zowel weinig-bron-situaties als veel-bron- en zeer-veel-bron-situaties in. In dit deelonderzoek wordt 
onderzocht: 

• Is cumulatie een fenomeen, dat abrupt optreedt boven een bepaald aantal bronnen? 

• Neemt de invloed van cumulatie daarna geleidelijk toe naarmate het aantal bronnen groter is? 

• (Indien cumulatie vrij abrupt optreedt:) Tot welk aantal bronnen kan een situatie als pseudo-ÈÈn-
bron-situatie (feitelijk meer bronnen, maar met invloed als ÈÈn bron) beschreven worden? 

• Verschilt de relatie tussen geurimmissie en geurhinder in pseudo-ÈÈn-bron-situaties significant 
van die in echte (zeer-veel-bronnen) cumulatiesituaties? 

Een eerste inzicht in het effect van het aantal bronnen op de hinder wordt verkregen door de dataset op 
te splitsen op basis van het aantal bronnen dat de geurimmissie bij de receptor bepaalt. Om dit aantal 
eenduidig te bepalen, is als definitie gekozen: het aantal bronnen dat binnen 500 m tot de receptor ligt. 
Deze keuze voor 500 m is gebaseerd op de veronderstelling dat bedrijven op grotere afstand geen 
relevante invloed meer hebben op de hinder (in deelonderzoek 6 kon niet worden aangetoond dat het 
tegendeel juist is). 

Per groep is de relatie tussen geurimmissie en hinder bepaald, waarna is getoetst of sprake is van 
statistisch significante verschillen in hindergevoeligheid tussen de groepen. 
De analyse is uitgevoerd voor zowel het verband tussen de cumulatieve geurimmissie (berekend met 
een verspreidingsmodel op basis van ëalleí bronnen) en de hinder als voor het verband tussen de 
hoogste individuele immissie en de hinder (de hoogste individuele immissie is de immissie van alleen 
de meest dominante bron). Zie voor de termen ëcumulatieve immissieí en ëhoogste individuele 
immissieí ook paragraaf 3.2 en Termen en Definities. 

6.7.2 Uitgangspunten en steekproef 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de centrale dataset (zie ook paragraaf 3.4). Het betreft 
2.303 woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de geurimmissie wordt veroorzaakt 
door varkensstallen.  

Conform de uitkomsten van de deelonderzoeken 1 tot en met 5, zijn de volgende deelpopulaties 
onderscheiden: 
- niet-concentratiegebied, 
- concentratiegebied, niet-agrariÎrs, 
- concentratiegebied, agrariÎrs, 
en per deelpopulatie onderscheid naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties. 
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Vervolgens zijn de cumulatiesituaties verder opgedeeld op basis van het aantal bronnen binnen 500 m 
tot de receptor. De indeling is als volgt: 

• 0 bronnen  
(deze groep omvat de cumulatiesituaties waarin gÈÈn bedrijven binnen 500 m tot de woning 
liggen), 

• 1 bron  
(deze groep omvat uitsluitend cumulatiesituaties met binnen 500 m tot de woning slechts ÈÈn 
bron, de echte ÈÈn-bron-situaties vormen een aparte groep), 

• 2-3 bronnen, 

• 4-5 bronnen, 

• 6-7 bronnen, 

• 8 of meer bronnen. 

 

Opmerking 1: 

Om praktische redenen zijn cumulatieve geurimmissieberekeningen vaak uitgevoerd voor meerdere 
woningen tegelijkertijd. Het aantal bronnen per berekening kan daardoor erg groot zijn en de bijdrage 
van een bron ter plaatse van een specifieke woning bedraagt vaak veel minder dan 5% van de 
cumulatieve immissie bij die woning. Derhalve is het aantal bronnen per berekening geen helder 
criterium om inzicht te krijgen in het effect van het aantal bronnen. Daarom is het aantal bronnen 
bepaald op basis van een vaste afstand: het aantal bronnen binnen een straal van 500 m van de 
woning.  

Opmerking 2:  

De indeling naar ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties is gebaseerd op het ë5%-criteriumí en de 
cumulatieve immissie. Voor de berekening van de cumulatieve immissie wordt elke bron 
meegenomen die tenminste 5% bijdraagt aan de cumulatieve immissie ter plaatse van de onderzochte 
woning. In een ÈÈn-bron-situatie is dus ÈÈn bron bepalend voor de immissie ter plaatse van de woning, 
de bijdrage van andere bronnen in de omgeving is minder dan 5%. 

De nu gemaakte opsplitsing van de groep cumulatiesituaties is gemaakt op basis van het aantal 
bronnen dat binnen 500 m van de woning ligt. Het kan dus zo zijn dat een bron meer dan 5% bijdraagt 
aan de geurbelasting van een woning Èn op meer dan 500 m van de woning ligt. Dan wordt deze bron 
wel meegenomen bij de berekening van de cumulatieve immissie, en niet meegerekend in ëhet aantal 
bronnení.  

Dit leidt ertoe dat in sommige situaties het aantal bronnen binnen 500 m gelijk is aan 0 of 1, terwijl 
deze tot de cumulatiesituaties zijn gerekend. Ook zijn er situaties waarin het ëaantal bronnení 0 is en 
de berekende cumulatieve geurimmissie grÛter is dan C98 = 0 ge/m3 (tot maximaal C98 = 8-16 ge/m3). 

Opmerking 3:  

De cumulatieve immissie is niet opnieuw berekend op basis van alleen de bronnen binnen 500 m van 
de receptor, om de volgende redenen. Het zou onnoemelijk veel werk zijn geweest de cumulatieve 
immissie per woning opnieuw te bereken volgens een ander afkapcriterium. Van belang is vooral dat 
de cumulatieve immissies alle volgens dezelfde afkapcriteria, in dit geval het 5% criterium, zijn 
berekend. Voor dit deelonderzoek is het niet bezwaarlijk dat het aantal-bronnen-criterium van 500 m 
en het afkapcriterium voor de cumulatieve immissie van 5% onderling verschillen. 

6.7.3 Resultaten, statistische analyses en bespreking 

6.7.3.1 Invloed van het aantal bronnen, bij de cumulatieve geurimmissie 
Uit de analyse blijkt dat, bij gelijke cumulatieve geurimmissie, de hinder geleidelijk afneemt naarmate 
het aantal bronnen toeneemt.  

producties 000275



 
75

Met logistische regressie-analyse zijn de regressielijnen bepaald als weergegeven in figuur m. Ten 
behoeve van de overzichtelijkheid, zijn uitsluitend de regressielijnen weergegeven voor het niet-
concentratiegebied. 
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Figuur n:  

Verband tussen de cumulatieve geurimmissie en hinder in de niet-concentratiegebieden, 
bij indeling van de cumulatiestuaties naar aantal bronnen.  
Tevens is de curve voor de één-bronsituatie weergegeven 

 

Met logistische regressie-analyse en toetsing door middel van een z-toets is aangetoond dat: 

• De hinderbeleving in cumulatiesituaties met 1 bron binnen 500 m verschilt niet siginificant van 
de echte ÈÈn-bron-situaties (p = 0,21). De hinderbeleving in situaties met 2 of meer bronnen 
binnen 500 m verschilt zwak significant tot significant van de echte ÈÈn-bron-situaties 
(respectievelijk p = 0,08; p = 0,09; p = 0,03; p = 0,12 (niet significant, maar betreft klein aantal 
enquÍtes)).  

• Het verschil tussen de verschillende cumulatiesituaties onderling (met 1 bron binnen 500 m of 
met meer bronnen binnen 500 m) is kleiner dan het verschil tussen cumulatiesituaties met 1 bron 
binnen 500 m en de echte ÈÈn-bron-situaties. 

• Een uitzondering wordt gevormd door de situaties waarin zich binnen 500 m tot de bron in het 
geheel geen bronnen bevinden (niet in de figuur weergegeven). Deze groep is significant minder 
gehinderd dan de (overige) ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties. De cumulatieve geurimmissie in 
deze groep is maximaal gelijk aan C98 = 16 ge/m3. 

 

Geconcludeerd wordt: 

• Zodra sprake is van een cumulatiesituatie, dus ongeacht het aantal bronnen, verschilt het verband 
tussen cumulatieve geurimmissie en hinder van de ÈÈn-bron-situatie. 

• De invloed van cumulatie neemt geleidelijk toe naarmate het aantal bronnen groter is. 

• Op basis van het aantal bronnen kan geen zogenaamde pseudo-ÈÈn-bron-situatie (feitelijk meer 
bronnen, maar met invloed als ÈÈn bron) worden gedefiniÎerd; alleen echte ÈÈn-bron-situaties 
kunnen ook als ÈÈn-bron-situatie worden beschreven.  
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6.7.3.2 Invloed van het aantal bronnen, bij de hoogste individuele immissie 
De relatie tussen de hoogste individuele immissie en de hinder in cumulatiesituaties verschilt 
nauwelijks en niet significant van die in de ÈÈn-bron-situaties, ongeacht het aantal bronnen.  

De uitzondering hierop wordt, evenals bij de cumulatieve immissie, gevormd door situaties waarin 
zich binnen 500 m tot de bron in het geheel geen bronnen bevinden. Deze groep is significant minder 
gehinderd dan de overige ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties. De cumulatieve geurimmissie in deze groep 
is maximaal gelijk aan C98 = 8 ge/m3. 

Geconcludeerd wordt dat wanneer de immissie in cumulatiesituaties wordt berekend als uitsluitend de 
hoogste van de individuele immissies: 

• cumulatiesituaties zich niet significant onderscheiden van ÈÈn-bron-situaties, ongeacht het aantal 
bronnen in de cumulatiesituatie; 

• iedere cumulatiesituatie dan als pseudo-ÈÈn-bron-situatie (feitelijk meer bronnen, maar met 
invloed als ÈÈn bron) kan worden beschreven; 

• er geen verschil in hinderbeleving is tussen cumulatiesituaties met zeer veel bronnen en 
cumulatiesituaties met weinig bronnen. 

6.7.4 Conclusie 
Indien de immissie wordt uitgedrukt als de cumulatieve immissie, neemt de invloed van cumulatie 
geleidelijk toe naarmate het aantal bronnen groter is. 

Indien de immissie wordt uitgedrukt als de hoogste individuele immissie, onderscheiden  
ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties zich niet voor wat betreft de relatie tussen geurimmissie en hinder, 
ongeacht het aantal bronnen. 

Een uitzondering hierop wordt gevormd door situaties waarin zich binnen 500 m tot de bron in het 
geheel geen bronnen bevinden. Deze groep is significant minder gehinderd dan de overige ÈÈn-bron- 
en cumulatiesituaties, zowel bij de cumulatieve immissie als bij de hoogste individuele immissie. 
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6.8 De invloed van de mate van dominantie van een 
bron op de hinder 

6.8.1 Onderzoeksopzet 
In dit deelonderzoek wordt onderzocht of de mate waarin de hoogste individuele immissie dominant 
is, van invloed is op de ondervonden hinder. Meer specifiek zijn de onderzoeksvragen: 

a. Ervaart men de geur in cumulatiesituaties met ÈÈn dominante bron anders dan de geur in 
cumulatiesituaties met meerdere wat kleinere bronnen, bij gelijke geurimmissie? 

b. Verschilt de hinder in cumulatiesituaties met ÈÈn dominante bron van die in ÈÈn-bron-situaties, 
bij gelijke geurimmissie? 

c. Verschilt de hinder in cumulatiesituaties met meerdere gelijkwaardige bronnen van die in ÈÈn-
bron-situaties, bij gelijke geurimmissie? 

Om deze vragen te beantwoorden zijn de cumulatiesituaties opgedeeld in drie groepen: 

• Groep a: situaties waarin ÈÈn bron duidelijk dominant is; 

• Groep b: tussengroep; 

• Groep c: situaties waarin meerdere gelijkwaardige bronnen bepalend zijn. 

De groepen a, b en c zijn onderling en met ÈÈn-bron-situaties qua hinder vergeleken bij gelijke 
geurimmissie. De hinder is uitgezet tegen de cumulatieve geurimmissie en tegen de hoogste 
individuele immissie. 

6.8.2 Uitgangspunten en steekproef 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de centrale dataset (zie ook paragraaf 3.4). Het betreft 
2.303 woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de geurimmissie wordt veroorzaakt 
door varkensstallen.  

Conform de uitkomsten van de deelonderzoeken 1 tot en met 5, zijn de volgende deelpopulaties 
onderscheiden: 
- niet-concentratiegebied, 
- concentratiegebied, niet-agrariÎrs, 
- concentratiegebied, agrariÎrs, 
en per deelpopulatie onderscheid naar ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties. 

Vervolgens zijn de cumulatiesituaties verder opgedeeld in de groepen a, b en c op basis van de 
verschilfactor tussen de hoogste individuele immissie en de op-ÈÈn-na hoogste individuele immissie: 

• Groep a: situaties waarin ÈÈn bron dominant is, 
de hoogste individuele immissie is tenminste 3 maal zo groot als de daarop volgende individuele 
immissie (bijvoorbeeld: C98,1=13, C98,2=4, C98,3=3); 

• Groep b: tussengroep; 

• Groep c: situaties waarin meerdere gelijkwaardige bronnen dominant zijn, 
de hoogste individuele immissie is maximaal 1,33 maal zo groot als de daarop volgende 
individuele immissie (bijvoorbeeld: C98,1=5, C98,2=4). 
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6.8.3 Resultaten, statistische analyses en bespreking 

6.8.3.1 De dominantie van een bron, gerelateerd aan de cumulatieve geurimmissie 
In figuur o staan de regressielijnen weergegeven voor het verband tussen geurimmissie en hinder in 
ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties, welke laatste is onderverdeeld in de groepen a (dominante 
bron), b (tussengroep) en c (meerdere gelijkwaardige bronnen). De geurimmissie is berekend als de 
cumulatieve immissie. Ten behoeve van de overzichtelijkheid, zijn uitsluitend de regressielijnen 
weergegeven voor het niet-concentratiegebied. 
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Figuur o:  

Verband tussen de cumulatieve geurimmissie en hinder in niet-concentratiegebieden bij 
onderverdeling van de situaties op basis van de aanwezigheid van dominante bronnen:   

groep a: dominante bron aanwezig, b: tussengroep,  c: meerdere gelijkwaardige bronnen  
Tevens is de curve voor één-bron-sittuaties weergegeven 

 

Uit vergelijking van de drie groepen met de ÈÈn-bron-situaties, blijkt: 

• groep a (dominante bron) lijkt het meest op een ÈÈn-bron-situatie, groep c (gelijkwaardige 
bronnen) het minst; 

• de relatie tussen geurimmissie en hinder voor groep a (dominante bron) verschilt niet significant 
van die voor ÈÈn-bron-situaties (p = 0,15); 

• de relatie geurimmissie ñ hinder voor de groepen b (tussengroep) en c (gelijkwaardige bronnen) 
verschilt wÈl significant (respectievelijk p = 0,004 en p < 0,001); van die voor ÈÈn-bron-situaties 

• de relatie geurimmissie ñ hinder voor de groepen b (tussengroep) en c (gelijkwaardige bronnen) 
verschilt (zwak) significant van die voor groep a (respectievelijk p = 0,055 en p < 0,007); 

• er is geen significant verschil in relatie geurimmissie - hinder tussen de groepen b (tussengroep) 
en c (gelijkwaardige bronnen) onderling (p = 0,29). 
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Wordt de hinder gerelateerd aan de cumulatieve immissie, dan kunnen binnen elk van de 
deelpopulaties (niet-concentratiegebied, niet-agrariÎrs in het concentratiegebied, agrariÎrs in het 
concentratiegebied) twee groepen worden onderscheiden:  

1. ÈÈn-bron-situaties en pseudo-ÈÈn-bron-situaties (cumulatiesituaties met een duidelijk dominante 
bron; de immissie hiervan is tenminste drie keer zo groot als de immissie van de daaropvolgende 
bron), 

2. de overige cumulatiesituaties (geen dominante bron aanwezig). 

Figuur p laat de regressielijnen zien van deze twee groepen. 
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Figuur p:  

Verband tussen de cumulatieve geurimmissie en hinder  
in (pseudo-) één-bron-situaties en cumulatiesituaties  

 

Vergelijking van de modellen 

Er is nu een tweede definitie van ÈÈn-bron-situaties opgesteld. De twee definities zijn: 

1. De ëechteí ÈÈn-bron-situaties onderscheiden zich van cumulatiesituaties doordat de immissie bij 
de receptor grotendeels wordt veroorzaakt door ÈÈn bron, ieder andere bron draagt niet meer dan 
5% extra bij (zie 3.2.2). De bijdrage aan de geurimmissie van deze ene bron is dus tenminste 20 
keer zo groot als de bijdrage van eventuele andere bronnen. 

2. De ëpseudoí ÈÈn-bron-situaties onderscheiden zich van cumulatiesituaties doordat de bijdrage 
aan de geurimmissie van de meest dominante bron tenminste 3 keer zo groot is als die van elk 
van de andere bronnen.  

De eerste definitie is zeer behoudend. Op basis van deze definitie is sprake van een cumulatiesituatie 
zodra er een tweede bedrijf in de omgeving is dat meer dan 5% aan de immissie bijdraagt. 
De tweede definitie is vrij willekeurig - voor het onderzoek had als verschilfactor bijvoorbeeld ook 2, 
5 of 10 gekozen kunnen worden - en is feitelijk bedoeld om een eerste indicatie te krijgen van het 
effect van de mate van dominantie van een bron. 
 
Beoordeeld is welke definitie van ÈÈn-bron-situatie, ëechteí of ëechte + pseudo ÈÈn-bron-situatie, in de 
statistische modellen de beste beschrijving van de data geeft. Daarbij worden onder de ëechte +pseudo 
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ÈÈn-bron situaties verstaan de ÈÈn-bron situaties volgens het ë5%-criteriumí plus de cumulatiesituaties 
waarin een duidelijk dominante bron aanwezig is. De cumulatiesituaties zijn derhalve alleen de 
cumulatiesituaties waarin gÈÈn bron dominant aanwezig is.  

Het model dat de ëechte + pseudoí ÈÈn-bron-situaties onderscheidt van de (overige) cumulatiesituaties 
(χ2 = 183) heeft een hogere χ2 dan het model dat ëechteí ÈÈn-bron-situaties onderscheidt van 
cumulatiesituaties (χ2 = 178), bij een gelijk aantal vrijheidsgraden. 

Dit duidt erop dat het eerstgenoemde model tenminste zo goed is als het tweede. 

Beoordeeld is welke definitie van ÈÈn-bron-situatie, ëechteí of ëechte + pseudo ÈÈn-bron-situatie, in de 
statistische modellen de beste beschrijving van de data geeft.  

Het model dat de ëechte + pseudoí ÈÈn-bron-situaties onderscheidt van de (overige) cumulatiesituaties 
(χ2 = 183) heeft een hogere χ2 dan het model dat ëechteí ÈÈn-bron-situaties onderscheidt van 
cumulatiesituaties (χ2 = 178), bij een gelijk aantal vrijheidsgraden. 

Dit duidt erop dat het eerstgenoemde model tenminste zo goed is als het tweede.  

De geurimmissie als gevolg van de echte ÈÈn-bron-situaties is berekend op basis van deze ene bron. 
De geurimmissie als gevolg van de pseudo ÈÈn-bron-situaties is de cumulatieve immissie als gevolg 
van meerdere bronnen.  

Om de vergelijking tussen ÈÈn- en cumulatiesituatie helder te houden, is het gewenst dat per groep de 
geurimmissie op dezelfde wijze wordt berekend. Wanneer de pseudo ÈÈn-bron-situaties tot de groep 
ÈÈn-bron-stuaties worden gerekend, wordt hieraan niet voldaan. In het verder onderzoek zal daarom de 
oorspronkelijke definitie van ÈÈn-bron-situatie worden gehandhaafd. Het model dat (pseudo) ÈÈn-
bron-situaties onderscheidt, is weliswaar statistisch gezien iets sterker dan het model dat onderscheid 
maakt naar echte ÈÈn-bron-situaties, maar het verschil is gering. 
 

Geconcludeerd wordt: 

a De hinder in cumulatiesituaties met ÈÈn dominante bron is significant hoger dan de hinder in 
situaties met meerdere wat kleinere bronnen, bij gelijke cumulatieve geurimmissie. 

b De hinder in situaties met ÈÈn dominante bron verschilt niet significant van die in ÈÈn-bron-
situaties, bij gelijke cumulatieve immissie. Cumulatiesituaties met een dominante bron kunnen 
worden beschouwd als pseudo-ÈÈn-bron-situaties. 

c De hinder in situaties met meerdere gelijkwaardige bronnen verschilt significant van die in ÈÈn-
bron-situaties, bij gelijke cumulatieve immissie. 

6.8.3.2 De dominantie van een bron, gerelateerd aan de hoogste individuele immissie 
In figuur q staan de regressielijnen weergegeven voor het verband tussen geurimmissie en hinder in 
ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties onderverdeeld in de groepen a (dominante bron), b 
(tussengroep) en c (meerdere gelijkwaardige bronnen). Voor de geuremissie is uitsluitend uitgegaan 
van de bron die de grootste immissie op het desbetreffende object geeft. Ten behoeve van de 
overzichtelijkheid, zijn uitsluitend de regressielijnen weergegeven voor het niet-concentratiegebied.  
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Figuur q:  

Verband tussen de hoogste individuele geurimmissie en hinder  
in één-bron- en cumulatiesituaties, groepen a: dominante bron aanwezig, b: tussengroep,  

c: meerdere gelijkwaardige bronnen (deelpopulatie niet-concentratiegebied) 

 
In vergelijking tot figuur o zijn de regressiecurves voor de cumulatieve situaties in figuur q duidelijk 
naar links geschoven. Dit is een gevolg van het feit dat in de berekening van de cumulatieve immissie 
voor figuur q een geringer aantal bronnen wordt meegenomen.  

Uit vergelijking van de drie groepen onderling en met ÈÈn-bron-situaties, bij de hoogste individuele 
immissie, blijkt: 

• groep c betreft situaties waarin meerdere bronnen een vergelijkbare individuele immissie 
veroorzaken bij de receptor. In de regressielijnen in figuur q is uitsluitend de hoogste van de 
individuele immissies uitgezet op de x-as. In groep c treden immissies vergelijkbaar met deze 
hoogste individuele immissie vaker op dan in groep a, want er zijn meerdere bronnen die een 
vergelijkbare immissie veroorzaken. Desondanks verschilt de hinder in groep c niet significant 
van die in groep a en is zelfs iets lager dan die in groep a; 

• ook tussengroep b verschilt niet significant van groepen a en c voor wat betreft de relatie 
geurimmissie ñ hinder. 

• voor gÈÈn van de cumulatiesituaties (groepen a. dominante bron; b. tussengroep en c. 
gelijkwaardige bronnen) verschilt de relatie tussen hoogste individuele immissie en hinder 
significant van ÈÈn-bron-situaties (respectievelijk p = 0,52; p = 0,28; p = 0,36); 

• bij het beschrijven van de relatie tussen de hoogste individuele immissie en de hinder, is er 
statistisch gezien geen reden onderscheid te maken tussen ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties: 

Geconcludeerd wordt: 

• De hinder in cumulatiesituaties met ÈÈn dominante bron is nÌet significant anders dan de hinder 
in situaties met meerdere wat kleinere bronnen, bij gelijke hoogste individuele immissie. 

• De hinder in cumulatiesituaties met ÈÈn dominante bron verschilt niet significant van die in ÈÈn-
bron-situaties , uitgaande van een hoogste individuele immissie in de cumulatieve situatie van 
dezelfde grootte als de immissie in een ÈÈn-bron-situatie. 

• Ook de hinder in cumulatiesituaties met meerdere gelijkwaardige bronnen verschilt nÌet 
significant van die in ÈÈn-bron-situaties, uitgaande van een hoogste individuele immissie in de 
cumulatieve situatie gelijk aan de immissie in de ÈÈn-bron-situatie. 

producties 000282



 82 

Wanneer de hinder wordt voorspeld op basis van uitsluitende de hoogste van de individuele 
immissies, is binnen de deelpopulaties (niet-concentratiegebied, niet-agrariÎrs in het 
concentratiegebied, agrariÎrs in het concentratiegebied) een verder onderscheid naar ÈÈn-bron-situaties 
en cumulatiesituaties niet relevant. 

Figuur r geeft de regressielijnen weer voor het totaal van ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties voor de 
deelpopulaties ëniet-concentratiegebiedí, ëconcentratiegebied, niet-agrariÎrsí en ëconcentratiegebied, 
agrariÎrsí. 
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Figuur r: 

Verband tussen de hoogste individuele geurimmissie en de hinder  
(geen onderscheid mogelijk tussen één-bron- én cumulatiesituaties) 

 

6.8.4 Conclusie 
Wanneer de immissie in cumulatiesituaties wordt berekend als de cumulatieve immissie, verschilt de 
relatie tussen immissie en hinder in cumulatiesituaties met een dominante bron niet significant van die 
in ÈÈn-bron-situaties. In cumulatiesituaties waarin gÈÈn dominante bron aanwezig is, verschilt de 
hinder wel significant van ÈÈn-bron-situaties. 

Wanneer de hinder in cumulatiesituaties wordt voorspeld op basis van de hoogste individuele 
immissie, verschilt de relatie tussen immissie en hinder in cumulatiesituaties niet van die in ÈÈn-bron-
situaties Het maakt daarbij geen verschil of er al dan niet een duidelijk dominante bron aanwezig is. 
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6.9 Voorspelling van de hinder op basis van de 
cumulatieve immissie of de hoogste individuele 
immissie 

6.9.1 Onderzoeksopzet 
Onderzocht wordt of de hinder het best kan worden voorspeld op basis van de cumulatieve immissie of 
de hoogste individuele immissie. 

In voorgaande paragrafen zijn twee mogelijke modellen afgeleid voor het beschrijven van de relatie 
tussen geurimmissie en geurhinder: 

• Een model dat de hinder in cumulatiesituaties voorspelt op basis van de cumulatieve immissie, 
en daarbij onderscheid maakt naar ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties; 

• Een model dat de hinder voorspelt op basis van de hoogste individuele immissie. 

Beide modellen onderscheiden de deelpopulaties niet-concentratiegebied, niet-agrariÎrs in het 
concentratiegebied en agrariÎrs in het concentratiegebied. 

Tevens wordt onderzocht of toevoeging van de op-ÈÈn-na hoogste individuele immissie aan het 
statistisch model dat uitgaat van de hoogste individuele immissie, een significant betere beschrijving 
van de data geeft.  

Dit deelonderzoek kan aanknopingspunten geven voor de keuze van een ëafkapcriteriumí voor 
cumulatieberekeningen. Bijvoorbeeld: is het mogelijk af te kappen bij de hoogste individuele 
immissie, of bij de ÈÈn-na-hoogste individuele immissie, etcetera? 

Toelichting: 

Met een statistisch model wordt een bepaald effect voorspeld aan de hand van ÈÈn of meer 
verklarende variabelen. In dit onderzoek bijvoorbeeld wordt de hinder als gevolg van varkensstallen 
voorspeld aan de hand van de volgende verklarende factoren: de geurimmissie, het woongebied 
(concentratiegebied of daarbuiten), de economische betrokkenheid bij de agrarische sector (beroep in 
de agrarische sector) en het aantal bronnen (ÈÈn of meer) dat de geurimmissie veroorzaakt. Het model 
dient om de algemene trend te voorspellen, ofwel een stabiele schatting te maken. Als het model een 
stabiele schatting geeft van het onderzochte effect, betekent dit dat het model onafhankelijk is van de 
gekozen steekproef: een andere steekproef zou tot dezelfde resultaten leiden. Dit is alleen mogelijk 
door het aantal verklarende factoren zo beperkt mogelijk te houden. Als extreem voorbeeld: stel dat 
het aantal factoren gelijk is aan de omvang van de steekproef, dan wordt deze specifieke steekproef 
zeer exact beschreven door het model; indien dit gedetailleerde model vervolgens zou worden 
toegepast op een willekeurige andere steekproef, zou het model onbruikbaar zijn.  
Als definitie van een ëgoedí model geldt daarom: een model dat de algemene trend zoveel mogelijk 
verklaart met zo min mogelijk verklarende factoren. 

6.9.2 Uitgangspunten en steekproef 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de centrale dataset (zie ook paragraaf 3.4). Het betreft 
2.303 woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de geurimmissie wordt veroorzaakt 
door varkensstallen.  

Conform de uitkomsten van de deelonderzoeken 1 tot en met 5, zijn de volgende deelpopulaties 
onderscheiden: 
- niet-concentratiegebied, 
- concentratiegebied, niet-agrariÎrs, 
- concentratiegebied, agrariÎrs. 
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In het model dat de hinder beschrijft aan de hand van de cumulatieve immissie, is tevens onderscheid 
gemaakt naar ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties. In het model dat de hinder beschrijft aan de 
hand van de hoogste individuele geurimmissie, is geen verder onderscheid gemaakt, conform de 
uitkomsten van de deelonderzoeken 7 en 8. 

6.9.3 Resultaten, statistische analyses en toetsing hypothesen 

6.9.3.1 Vergelijking van de modellen op basis van het quotiënt χχχχ2/vrijheidsgraden. 
De modellen hebben een verschillende basis, de immissies zijn immers op een verschillende manier 
berekend. Een harde statistische toets om de twee modellen te vergelijken, is daarom niet mogelijk. 
Een in de statistiek gebruikelijke, vrij grove maat die kan worden toegepast, is vergelijking van de 
quotiÎnten van de χ2 en het aantal vrijheidsgraden df.  

Het model dat de immissie in cumulatiesituaties berekent als de cumulatieve immissie en onderscheid 
maakt naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties, heeft een χ2 van 178 bij 5 vrijheidsgraden, zodat χ2/df = 
178/5 = 36. 

Het model dat uitgaat van de hoogste individuele immissie heeft een χ2 van 174 bij 4 vrijheidsgraden, 
zodat χ2/df = 174/4 = 44.  

Het model dat uitgaat van de hoogste individuele immissie heeft een hoger quotiÎnt (ëmeer χ2 per 
gebruikte vrijheidgraad') en heeft op basis van deze vergelijking de voorkeur boven het model dat 
uitgaat van de cumulatieve immissie (in de gebruikte statistische toepassing Systat betekent een 
hogere χ2 van een model een betere beschijving van de data). 

Geconcludeerd wordt dat een model dat de hinder beschrijft aan de hand van de hoogste individuele 
immissie tenminste gelijkwaardig is aan een model dat de hinder beschrijft aan de hand van de 
cumulatieve geurimmissie.  

6.9.3.2 Toegevoegde waarde van de één-na-hoogste individuele immissie 
Door naast de hoogste individuele immissie, tevens de op-ÈÈn-na-hoogste individuele immissie in het 
statistisch model op te nemen, krijgt het statistich model een extra vrijheidsgraad bij een nauwelijks 
hogere χ2. 

Er werd een χ2-verschiltoets uitgevoerd om de voorspellende waarde van bovenstaand model te 
vergelijken met het model zonder toevoeging van de op-ÈÈn-na-hoogste individuele immissie. Uit 
deze toets blijkt dat het als extra verklarende factor toevoegen aan de regressievergelijking van de op-
ÈÈn-na-hoogste individuele immissie, geen significant betere beschrijving van de relatie geurimmissie 
ñ hinder geeft (vrijwel dezelfde χ2 en ÈÈn extra vrijheidsgraad). 

6.9.4 Discussie 
Wanneer de immissie in cumulatiesituaties wordt berekend op basis van de immissie van enkel de 
bron met de grootste bijdrage, blijkt de relatie tussen immissie en hinder niet te verschillen van de 
ÈÈn-bron-situaties. Het is niet bekend welk mechanisme hieraan ten grondslag ligt. Enkele theorieÎn 
zijn: 

• In de meeste cumulatiesituaties ligt een woning zelden of nooit gelijktijdig in de geurpluim van 
meerdere bedrijven. De geurbelasting van een woning als gevolg van verschillende bedrijven 
treedt grotendeels na elkaar in de tijd op. Het zou dan ook zo kunnen zijn dat de hinderbeleving 
in cumulatiesituaties wordt veroorzaakt door de hoogte van de immissie, en niet door de 
frequentie van voorkomen van deze immissie. 

• Mogelijk hebben mensen in cumulatiesituaties een hogere tolerantie voor geur van 
varkensstallen. Dit kan (mede) het gevolg zijn van gewenning, selectie of een mengvorm van 
beide. Gewenning betekent dat iemand aanvankelijk wel last heeft, maar dit door ëcopingí 
verdringt en de geur als ëpassend in de leefomgevingí gaat ervaren. Met de tijd wordt het beter, 
ëhet went welí. Selectie houdt in dat als er meer bronnen in de buurt komen, de meer gevoelige 
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types, met ander coping gedrag, hierop actie ondernemen door uit dat gebied te vertrekken. 
Gaandeweg past de populatie zich aan het leefmilieu aan en blijft een populatie over die minder 
hindergevoelig is voor stank van varkensstallen. 
De mensen ervaren wel degelijk de geurbelasting van alle bedrijven in de buurt maar ze vinden 
de geur niet zo gauw hinderlijk. Naarmate het aantal bedrijven groter is, is de tolerantie hoger. 
Dat de relatie tussen de hoogste individuele geurimmissie en de hinder in cumulatiesituaties 
samenvalt met die van de ÈÈn-bron-situaties zou dan min of meer toeval kunnen zijn. De ervaren 
hinder wordt namelijk wel degelijk veroorzaakt door de cumulatieve immissie veroorzaakt door 
meerdere bronnen. 

Opgemerkt moet worden dat alleen bestaande situaties zijn onderzocht. NÌet onderzocht is of de 
hinder toeneemt wanneer aan een bestaande situatie nieuwe bronnen worden toegevoegd. Het is niet 
uit te sluiten dat dit wel een toename van de hinder zou geven, ook als de nieuwe bron een lagere 
immissie veroorzaakt dan een reeds bestaande bron. 

Ook bevinden de onderzoekslocaties zich in een land waar al sinds jaar en dag een limiet is gesteld 
aan cumulatie van geur. Extreme situaties komen in de praktijk dan ook slechts beperkt voor. 

Gezien bovenstaande onzekerheden is er reden om in de nomstelling niet alleen te toetsen op basis van 
de bijdrage van de meest dominante bron, maar om tevens een limiet te stellen aan de mate waarin 
cumulatie mag optreden. 

6.9.5 Conclusie 
Op basis van bovenstaande resultaten kan worden geconcludeerd: 

• Het model waarin de geurimmissie wordt uitgedrukt als de hoogste individuele immissie 
beschrijft de data tenminste even goed als het model waarin van de cumulatieve geurimmissie 
wordt uitgegaan en waarin ÈÈn-bron-situaties en cumulatie worden onderscheiden. 

• Door aan het model met de hoogste individuele immissie, de op-ÈÈn-na-hoogste individuele 
immissie toe te voegen, wordt geen significant betere beschrijving van de relatie geurimmissie ñ 
hinder verkregen. 

• Wanneer de hinder in cumulatiesituaties wordt uitgezet tegen de hoogste individuele immissie, 
blijkt de relatie tussen immissie en hinder niet te verschillen van de ÈÈn-bron-situaties. Het is niet 
bekend welk mechanisme hieraan ten grondslag ligt en of deze methode alleen de hinder 
beschrijft in bestaande situaties of ook geschikt is om de hinder in toekomstige situaties te 
voorspellen. Daarom is het wenselijk in de nomstelling niet alleen te toetsen op basis van de 
bijdrage van de meest dominante bron, maar om tevens een limiet te stellen aan de mate waarin 
cumulatie mag optreden.  
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6.10 Cumulatiemethodiek conform de Richtlijn 

6.10.1 Onderzoeksopzet 
 
In de Richtlijn is de beoordeling van cumulatiesituaties gebaseerd op het sommeren van de relatieve 
bijdrages van de afzonderlijke bronnen. De relatieve bijdrage is gelijk aan het quotiÎnt n/N, waarin n 
gelijk is aan het aantal mveís van een individueel bedrijf en N gelijk is aan het voor dat bedrijf 
maximaal toegestane aantal mveís, afgelezen uit de afstandsgrafiek (dus afhankelijk van de grootte 
van het bedrijf, de afstand tot het betreffende object en de omgevingscategorie).  

Bij cumulatieve toetsing volgens de Richtlijn, dient de som van de relatieve bijdrages (n1/N1) + 
(n2/N2) +Ö.. ter plaatse van een object gelijk aan of kleiner te zijn dan de toetsingswaarde 1,5. Het 
gaat hier dus om de som van de relatieve bijdragen van de verschillende bronnen aan de maximaal 
toelaatbare belasting van een object.  

Een meer uitvoerige beschouwing van de cumulatiemethode uit de Richtlijn en een bespreking van de 
verschillen met Lucht 46 werd reeds gegeven in paragraaf 2.2.3.2. 

De cumulatiemethodiek volgens de Richtlijn is in de praktijk eenvoudig toe te passen en sluit goed 
aan bij de enkelvoudige toets aan de hand van de afstandsgrafiek.  
Het doel van dit deelonderzoek is handvatten te vinden voor het ontwikkelen van een cumulatieve 
toets die zoveel mogelijk aansluit bij de methodiek van de Richtlijn en zich qua normstelling baseert 
op de resultaten van het geurhinderonderzoek. 
 
In paragraaf 6.10.2 wordt aangetoond hoe een toetsingswaarde voor cumulatie kan worden afgeleid uit 
het hinderonderzoek.  
 
De berekende toetsingswaarde wordt naar verwachting beÔnvloed door het gekozen afkapcriterium 
(welke bronnen worden nog wel en welke worden niet meer in de cumulatieberekening betrokken) en 
door het aantal bronnen in de cumulatieberekening . Om hierin inzicht te krijgen, wordt de 
toetsingswaarde berekend bij vier verschillende afkapcriteria en wordt voor ÈÈn van deze varianten de 
toetsingswaarde berekend afhankelijk van het aantal bronnen. De uitgangspunten staan beschreven in 
paragraaf 6.10.3; de resultaten staan in paragraaf 6.10.4. 
 

6.10.2 De wijze waarop een toetsingswaarde voor cumulatie kan 
worden afgeleid uit het hinderonderzoek 
Doel is gebruik te maken van het toetsingscriterium uit de Richtlijn, de som van de relatieve bijdragen 
! n/N, en een toetsingswaarde vast te stellen op basis van de resultaten van het geurhinderonderzoek. 
Hiertoe worden achtereenvolgens beschouwd: 

• De cumulatiemethodiek volgens de Richtlijn, 

• Afleiding van een formule die toetsingswaarde T brekent op basis van de geurimmissie, 

• Berekening van een toetsingswaarde op basis van het hinderonderzoek, 

• Conclusies. 
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6.10.2.1 Cumulatiemethodiek Richtlijn 
De cumulatieve toets volgens de Richtlijn bestaat uit twee stappen: 

1. Bepalen welke bronnen in de berekening meegenomen dienen te worden 

 Een bedrijf wordt in de berekening meegenomen wanneer het voldoet aan de volgende 
afkapcriteria: 

a. de afstand tussen bedrijf en woning is kleiner dan 400 m indien het een categorie I woning 
betreft, respectievelijk 320, 200 of 130 m indien het gaat om woningen in de categorieÎn II, 
III en IV; 

b. buiten deze afstand:de relatieve bijdrage n/N (waarin n = mveís van een individueel bedrijf 
en N = het voor dat bedrijf maximaal toegestane aantal mveís van het bedrijf ter plaatse van 
de woning) is gelijk aan of hoger is dan 0,5. 

2. Toetsen van de som van de relatieve bijdragen 

 De relatieve bijdragen van de bedrijven die in de cumulatieve berekening meegenomen dienen te 
worden (als bij 1. bepaald), worden bij elkaar opgeteld. De som van de relatieve bijdragen mag 
niet hoger zijn dan 1,5. 

6.10.2.2 Afleiding van een formule die toetsingswaarde T berekent op basis van 
geurimmissies 
In de Richtlijn is n gedefiniÎerd als het vergunde of het aangevraagde aantal mve. Voor dit 
deelonderzoek zal n worden gedefiniÎerd als het aantal werkelijk aanwezige mve. De hinder wordt 
immers veroorzaakt door de feitelijke geurimmissie en dus door de feitelijk aanwezige dieren. 

De formule voor de relatieve bijdrage uitgedrukt in mve is: 

 
    feitelijk aantal mve 

Relatieve bijdrage = n/N = ________________________________  {1} 

  maximaal vergunbare aantal mve* 
 

*Het maximaal vergunbare aantal mve verschilt per omgevingscategorie en wordt bepaald op basis van 
de afstand bedrijf ñ woning. 

 

Een mestvarkeneenheid komt overeen met de geuremissie (in ge/s) van ÈÈn mestvarken in traditionele 
huisvesting. De formule voor de relatieve bijdrage kan daarom ook als volgt worden geschreven: 

 

    feitelijke emissie [ge/s] 
Relatieve bijdrage = n/N = _____________________________  {2} 

  maximaal vergunbare emissie [ge/s] 
 

 

De n en de N in de berekening van n/N hebben betrekking op dezelfde combinatie van bedrijf en 
woning en dus dezelfde afstand bron - receptor. Daarom is de verhouding n/N uitgedrukt in emissies 
gelijk aan de verhouding n/N uitgedrukt in immissies:  

 

    feitelijke immissie [C98 in ge/m3] 
Relatieve bijdrage = n/N = _____________________________________ {3} 

  maximaal vergunbare immissie [C98 in ge/m3] 
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De wijze waarop n/N wordt berekend, op basis van het aantal mve, de geuremissie of de geurimmissie, 
is niet van invloed op de voor n/N berekende waarde.  

Door n/N uit te drukken in immissies, is N (de maximaal vergunbare immissie) onafhankelijk 
geworden van de bedrijfsomvang en de afstand tussen bron en receptor. Oftewel: N wordt nog 
uitsluitend bepaald door de omgevingscategorie en is per woning een vaste waarde geworden.  

Wanneer N is gedefiniÎerd als de maximaal vergunbare geurimmissie en de normstelling van de 
Richtlijn wordt aangehouden, dan kunnen voor N, per omgevingscategorie, de geurimmissies uit tabel 
2 worden ingevuld. 

Bijvoorbeeld: 

Indien een bedrijf een geurimmissie C98 = 3 ge/m3 veroorzaakt ter plaatse van een categorie II 
woning, is n = 3, N = 10 en n/N = 3/10. 

De Richtlijn voert de cumulatieve toets per woning uit aan de hand van de som van de relatieve 
bijdragen !( n/N) van de verschillende bedrijven ter plaatse van die woning. ! (n/N) wordt getoetst 
aan een toetsingswaarde, hier T genoemd: 

! (n/N) ≤ T        {4} 

 

Wanneer we n/N uitdrukken als geurimmissies, geldt dat N een vaste waarde is. Derhalve geldt:  

! (n/N) = (! n)/N       {5} 

 

In deze formule staat dat de som van de relatieve bijdragen berekend kan worden uit de som van de 
individuele immissies n, gedeeld door de maximaal toegestane immissie N.  

Hieruit volgt dat formule {4} kan worden geschreven als: 

(! n)/N ≤ T        {6} 

en 
! n ≤ T * N        {7} 

 

In formule 7 staat: de som van de individuele immissies n mag ten hoogste gelijk zijn aan de 
maximaal toegestane individuele immissie N vermenigvuldigd met een factor T.  

Opmerking: 
Het optellen van de individuele immissies is de meest eenvoudige manier om de cumulatieve 
geurimmissie te berekenen. Deze methode leidt echter tot een overschatting van de feitelijke 
cumulatieve geurimmissie die berekend kan worden met een verspreidingsmodel. 

6.10.2.3 Berekening van een toetsingswaarde op basis van het hinderonderzoek 
Aan de hand van het geurhinderzoek kan T worden berekend uit de verhouding tussen de som van de 
individuele immissies ! n en de immissie in ÈÈn-bron-situaties N, bij gelijke hinder met behulp van de 
formule: 

T = (! n)/N        {8} 

Individuele toetsing volgens de Richtlijn is vergelijkbaar met het beoordelen van een ÈÈn-bron-
situatie. Nadat is vastgesteld welk hinderpercentage maximaal toelaatbaar is in ÈÈn-bron-situaties, kan 
uit de regressielijnen voor ÈÈn-bron-situaties de bijbehorende immissie worden afgelezen. Deze 
immissie is dan gelijk aan N. 

Ook voor de som van de individuele immissies ! n kan de regressielijn worden berekend, als volgt:  
Per geÎnquÍteerde wordt de ësom van de individuele immissiesí berekend. Deze wordt op de x-as 
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uitgezet, op de y-as wordt de hinder uitgezet. Met behulp van logistische regressie wordt het verband 
tussen de individuele immissie en de hinder bepaald.  

In figuur s wordt geÔllustreerd hoe bij een gelijk hinderniveau de geurbelasting in een ÈÈn-bron-
situatie kan worden gerelateerd aan de gesommeerde individuele geurimmissies. De figuur geeft de 
regressielijnen weer voor het verband tussen, op de x-as uitgezet, de geurimmissie berekend als de 
som van de individuele immissies en, op de y-as uitgezet, de ervaren hinder. Voor cumulatiesituaties 
staat dus op de x-as de som van de individuele immissies ! n. Voor ÈÈn-bron-situaties staat op de x-as 
de geurimmissie veroorzaakt door deze ene bron. 
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Figuur s:  
Voorbeeld:  Afleiding toetsingswaarde T uit de regressiecurves voor hinder in relatie tot de som 

van de individuele immissies voor één-bron-situaties en cumulatiesituaties 

 
Uit de figuur wordt de toetsingswaarde T als volgt afgeleid:  

• Er wordt een hinderpercentage gekozen, bijvoorbeeld 10%. 

• Bij 10% hinder bedraagt de immissie in de ÈÈn-bron-situaties 5,8 ge/m3 zodat N = 5,8 ge/m3. 

• Bij 10% hinder bedraagt de som van de individuele immissies in cumulatiesituaties ! n = 9,6 
ge/m3.  

• T wordt berekend uit het verschil tussen N (= C98,ÈÈn- bron) en ! n (= C98, cumulatie): 
T = (! n)/N = 9,6/5,8 = 1,6. 

Wordt op dezelfde wijze het verschil tussen N en ! n bepaald bij bijvoorbeeld 20% hinder, dan blijkt 
dit tot dezelfde toetsingswaarde T = 1,6 te leiden. De berekende T is dus niet gevoelig voor het 
hinderpercentage waarbij T wordt berekend. 
T is eveneens onafhankelijk van de deelpopulatie. 

6.10.2.4 Conclusie 
Uit bovenstaande blijkt dat het mogelijk is een met de Richtlijn vergelijkbare cumulatiemethodiek te 
ontwikkelen die zich qua normstelling baseert op het hinderonderzoek. 
Deze cumulatiemethodiek toetst de som van de relatieve bijdragen n/N aan een toetsingswaarde T. 
T kan worden berekend op basis van het hinderonderzoek uit het quotiÎnt van de som van de 
individuele immissies en de immissie in ÈÈn-bron-situaties bij gelijke hinder. 
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6.10.3 Uitgangspunten en steekproef 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de centrale dataset (zie ook paragraaf 3.4). Het betreft 
2.303 woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de geurimmissie wordt veroorzaakt 
door varkensstallen. 

Conform de uitkomsten van de deelonderzoeken 1 tot en met 5, zijn de volgende deelpopulaties 
onderscheiden: 
- niet-concentratiegebied, 
- concentratiegebied, niet-agrariÎrs, 
- concentratiegebied, agrariÎrs  
en per deelpopulatie onderscheid naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties. 

In de Richtlijn wordt een bedrijf in de cumulatieberekening meegenomen wanneer de afstand tot de 
receptor niet te groot is (categorie-afhankelijk) en de relatieve bijdrage bij de receptor nog relevant is 
(≥ 0,5).  

Er is geen reden om bij het vaststellen van T onderscheid naar omgevingscategorie te maken. Er is 
immers niet uit het onderzoek gebleken dat er een relevant verschil in hindergevoeligheid  
tussen de omgevingscategorieÎn bestaat.  

De som van de relatieve bijdragen en dus T, wordt mede bepaald door het aantal bronnen dat in de 
berekening is meegenomen, dus door de gekozen afkapcriteria. Om inzicht te krijgen in de invloed 
van de keuze van het afkapcriterium, zijn in overleg met de begeleidingscommissie vier varianten 
vastgesteld.  
Deze varianten voor mogelijke afkapcriteria zijn: 

• Variant A: Alle bedrijven op minder dan 1000 m van de woning worden meegenomen, bedrijven 
op grotere afstand worden niet meegenomen; 

• Variant B: Alle bedrijven op minder dan 500 m van de woning worden meegenomen, bedrijven 
op grotere afstand worden alleen meegenomen wanneer ze een immissie C98 ≥ 1 ge/m3 ter plaatse 
van de woning veroorzaken; 

• Variant C: Alle bedrijven op minder dan 500 m van de woning worden meegenomen, bedrijven 
op grotere afstand worden alleen meegenomen wanneer de relatieve bijdrage n/N ≥ 0,5 bedraagt, 
waarbij N = de toetsingswaarde voor categorie I woningen C98 = 7,3 ge/m3 (in de meeste van de 
onderzochte gebieden zijn een ruwheidslengte van 0,3 en meteostation Eindhoven van toepassing; 
de geurimmissie C98 = 7,3 ge/m3 is berekend bij deze ruwheid en meteo, voor 1000 mve). 
Feitelijk betekent dit dat bedrijven op grotere afstand alleen worden meegenomen wanneer ze een 
immissie C98 ≥ 3,7 ge/m3 ter plaatse van de woning veroorzaken; indien bij een hogere immissie 
wordt afgekapt, is er geen noemenswaardig verschil meer ten opzichte van variant D. 

• Variant D: Alle bedrijven op minder dan 500 m van de woning worden meegenomen, bedrijven 
op grotere afstand worden niet meegenomen.  

De gekozen afstanden zijn gebaseerd op de huidige praktijk en op de resultaten van eerder onderzoek 
door PRA. De keuze voor 1.000 m is gebaseerd op jurisprudentie bij toepassingen van Lucht 46. De 
keuze voor 500 m is gebaseerd op de veronderstelling dat bedrijven op grotere afstand geen relevante 
invloed meer hebben op de hinder (in deelonderzoek 6 kon niet worden aangetoond dat deze 
veronderstelling onjuist is). 
Wanneer de berekening wordt afgekapt bij 500 m kunnen situaties voorkomen waarin een grote en 
daarom mogelijk relevante bron van de berekening wordt uitgesloten (dergelijke situaties waren in 
deelonderzoek 6 expliciet uitgesloten; op afstanden groter dan 1000 m is de kans dat een bron nog een 
relevante immissie veroorzaakt, gering (zie ook tabel 22 in paragraaf 6.6). Om ëgrensgevallení te 
voorkomen, zijn tevens twee afkapcriteria onderzocht waarin in principe wordt afgekapt bij 500 m, 
maar bedrijven daarbuiten in de berekening worden meegenomen indien hun (relatieve) bijdrage 
groter is dan een bepaalde waarde.  

Een ander belangrijk uitgangspunt bij de keuze van de afkapcriteria is de behoefte te komen tot een 
werkbare cumulatiemethodiek, waarbij niet ëoneindig veelí bedrijven worden betrokken in de 
cumulatieberekening.  
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6.10.4 Resultaten en statistische analyses 

6.10.4.1 Toetsingswaarden per afkapcriterium 
Figuur t geeft per deelpopulatie de regressielijnen weer van variant D, waarbij onderscheid is gemaakt 
naar ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties. Op de x-as is de som van de individuele immissies ! n 
uitgezet. 

De regressievergelijkingen van alle varianten zijn opgenomen in bijlage X. 
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Figuur t: 

 Verband tussen de som van de individuele immissies en de hinder 
Variant D (alle bedrijven binnen 500 m, daarbuiten geen bedrijven) 

 

Per deelpopulatie kan nu, op basis van de regressielijnen, uit het verschil tussen ! n en N bij gelijke 
hinder de toetsingswaarde T worden berekend. In paragraaf 6.10.2 is dit geÔllustreerd (variant D, de 
deelpopulatie ëniet-agrariÎrs in de concentratiegebiedení is als voorbeeld genomen). 

De toetsingswaarde blijkt onafhankelijk van het hinderpercentage waarbij hij wordt berekend en 
eveneens onafhankelijk van de deelpopulatie. 

In tabel 25 zijn per afkapcriterium de toetsingswaarden weergegeven. 

Tabel 25: Toetsingswaarden T bij verschillende afkapcriteria 

Variant Toetsingswaarde T 
(berekend uit het verschil in geurimmissie tussen ÈÈn-
bron-situaties en cumulatiesituaties bij gelijke hinder) 

A (x < 1000 m) 2,4 
B (x < 500 m, C98 ≥ 1 ge/m3)  2,1 
C (x < 500 m, n/N ≥ 0,5) 1,7 
D (x < 500 m) 1,6 

* x = afstand tussen bron en receptor 
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De berekende toetsingswaarden zijn alle groter dan de toetsingswaarde 1,5 uit de Richtlijn. De 
onderzochte afkapcriteria verschillen echter van die uit de Richtlijn, zodat de toetsingswaarden 
onderling niet goed vergelijkbaar zijn. 

In principe is elk van de afkapcriteria geschikt voor toepassing in de praktijk. Wel zij opgemerkt dat 
de voor variant A berekende toetsingswaarde mogelijk minder betrouwbaar is dan de andere. De 
keuze voor het al dan niet meenemen van een bron in de (oorspronkelijke) cumulatieve 
immissieberekening is immers bepaald door het ë5% criteriumí, en niet door een vaste afstand. Indien 
een bron binnen 1.000 m minder dan 5% bijdraagt, is deze mogelijk niet meegenomen in de 
cumulatieve berekening. Automatisch is deze bron dan ook niet meegenomen bij het bepalen van de 
som van de individuele inmmissies. Naarmate een bron op grotere afstand tot de receptor ligt, is de 
kans groter dat deze een bijdrage had van minder dan 5%. 

6.10.4.2 Invloed van het aantal bronnen op de toetsingswaarde 
Verondersteld wordt dat de invloed van cumulatie toeneemt naarmate het aantal bronnen toeneemt. 
Voor afkapvariant D is de toetsingswaarde of verschilfactor daarom tevens berekend afhankelijk van 
het aantal bronnen.  

Figuur u geeft per deelpopulatie de regressielijnen weer van variant D, waarbij onderscheid is gemaakt 
naar ÈÈn-bronsituaties (vette lijn) en cumulatiesituaties, deze laatste uitgesplitst naar aantal bronnen. 
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Figuur u: 

 Verband tussen de som van de individuele immissies en de hinder 
Variant D (alle bedrijven binnen 500 m, daarbuiten geen bedrijven) 

uitgesplitst naar aantal bronnen (Deelpopulatie niet-concentratiegebied) 

Uit de analyse blijkt dat het verschil tussen de ÈÈn-bron- en de cumulatiesituaties inderdaad toeneemt 
naarmate het aantal bronnen toeneemt. Cumulatiesituaties met 1 bron binnen 500 m onderscheiden 
zich nauwelijks van de ÈÈn-bron-situaties; pas vanaf 6 bronnen is sprake van een (zwak) significant 
verschil. Gelet op de geleidelijke toename van het verschil, is het waarschijnlijk dat kleinere 
verschillen wel degelijk optreden, maar dat ze vanwege de beperkte grootte van het verschil niet 
significant aantoonbaar zijn.  
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De resultaten zijn weergegeven in tabel 26.  

Tabel 26: Toetsingswaarden T bij afkapcriterium D, afhankelijk van het aantal bronnen 

Variant D - Aantal bronnen in 
cumulatiesituatie 

Toetsingswaarde T 
(berekend uit het verschil in geurconcentratie tussen ÈÈn-

bron-situaties en cumulatiesituaties bij gelijke hinder) 
2-3 bronnen 1,5 
4-5 bronnen 1,8 
6-7 bronnen 2,6 
8 of meer bronnen 3,0 
Gemiddeld 1,6 
 
Het percentage gehinderden in de cumulatiesituaties waarin zich binnen 500 m van de woning gÈÈn 
bronnen bevinden, dus de groep ë0 bronnení, bedraagt minder dan 3%; in deze groep is derhalve geen 
sprake van relevante hinder. 

Een toetsingswaarde afhankelijk van het aantal bronnen doet meer recht aan de specifieke situatie: 
weinig-bron-situaties worden niet onevenredig ruim beoordeeld, veel-bron-situaties worden niet 
onevenredig streng getoetst.  
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Deel C 
De relatie tussen geurimmissie en hinder 
per diersoort 

6.11 De relatie tussen geurimmissie en hinder per 
diersoort 

6.11.1 Onderzoeksopzet 
In de delen A en B (deelonderzoeken 1 tot en met 10) is het verband gelegd tussen de geurimmissie 
veroorzaakt door varkensstallen en de geurhinder die aan varkensstallen wordt toegeschreven. Niet 
bekend is of voor de geur van stallen van andere diersoorten dan varkens dezelfde relatie tussen 
geurimmissie en geurhinder van toepassing is. 

Onderzocht wordt of de hinder als gevolg van nertsen, pluimvee en rundvleesvee verschilt van de 
hinder als gevolg van varkens, bij gelijke geurimmissie. 

Verondersteld wordt dat de hinderbeleving bij een gegeven geurimmissie niet verschilt per 
gebruiksdoel (fok of vlees) of per type huisvesting. Bijvoorbeeld: het type geur afkomstig van 
fokhennen gehouden in een huisvesting met open mestopslag wordt verondersteld bij dezelfde 
immissieconcentratie even hinderlijk te zijn als de geur van legkippen gehouden in een 
mestbandbatterij. 

6.11.2 Uitgangspunten en steekproef 
Voor de hindercijfers als gevolg van varkensstallen is gebruik gemaakt van de centrale dataset (zie 
ook paragraaf 3.4). Het betreft 2.303 woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de 
geurimmissie wordt veroorzaakt door varkensstallen. Voor de andere diersoorten zijn extra enquÍtes 
afgenomen. 

De woningen die geurbelast zijn als gevolg van andere diersoorten zijn geselecteerd binnen 
omgevingcategorie II omdat deze categorie naar verwachting het meeste onderzoeksmateriaal biedt. 
Uit het onderzoek bleek dat het onderscheid naar omgevingscategorie niet relevant is, en dat een 
onderscheid op basis van de criteria wel/niet concentratiegebied, wel/niet agriÎr en ÈÈn-
/cumulatiesituaties wÈl relevant is. De resultaten van de andere diersoorten zijn daarom vergeleken 
met de resultaten voor varkens binnen alle omgevingscategorieÎn. Voor alle diersoorten is 
onderscheid gemaakt tussen de deelpopulaties.  

Gekozen is voor een geurimmissie C98 = 4 tot 8 ge/m3. Deze immissie komt in de praktijk regelmatig 
voor. Hogere geurimmissies als gevolg van deze diersoorten zijn moeilijker te vinden binnen 
omgevingscategorie II. In de loop van het onderzoek is gekozen voor een ander verspreidingsmodel 
dan waarmee aanvankelijk werd gerekend (zie ook paragraaf 4.4.3). Bij een aantal reeds 
geÎnquÍteerde woningen was de geurimmissie daardoor lager dan in eerste instantie berekend. Tijdens 
de selectie van woningen bleken slechts zeer weinig situaties aan de gestelde criteria te voldoen en het 
was dan ook niet mogelijk om voor de andere diersoorten het gewenste minimum van 100 enquÍtes 
per cluster te behalen. Vanwege de beschikbare enquÍtes, worden de statistische analyses alleen 
uitgevoerd voor de volgende deelpopulaties: 
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• Niet-concentratiegebied, cumulatiesituaties; 

• Concentratiegebied, niet-agrariÎrs, cumulatiesituaties. 

De aantallen enquÍtes per onderzoekscluster zijn weergegeven in tabel 27. 

  

Tabel 27: Te onderzoeken clusters voor het deelonderzoek naar verschillende diersoorten en 
aantal enquêtes per onderzoekscluster [aantal respondenten] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 – 2 2 - 4 4 - 8 8 – 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 

Totale populatie 
Varkens 115 139 319 386 438 433 285 154 34 
Nertsen   {30}       
Pluimvee    {47} 21     
Rundvee     77     
Niet-concentratiegebied, cumulatiesituaties 
Varkens 52 59 247 219 250 216 94 25 3 
Nertsen   {30}       
Pluimvee    {39} 21     
Rundvee     23     
Concentratiegebied, niet-agrariërs, cumulatiesituaties 
Varkens -- -- 15 99 125 141 125 98 24 
Rundvee     51     
{} deze clusters maken geen deel uit van het oorspronkelijke onderzoeksplan  

6.11.3 Resultaten en statistische analyses 
In tabel 28 zijn de onderzoeksresultaten weergegeven. 

Tabel 28: Hinder (‘soms of vaak last’) van stank van stallen van varkens, nertsen, pluimvee en 
rundvee, totaal en per deelpopulatie [% van het aantal respondenten per cluster] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 – 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 – 
128 

Totale populatie 
Varkens 3% 3% 5% 4% 14% 17% 28% 30% 40% 
Nertsen   3%       
Pluimvee    6% 5%     
Rundvee     3%     
Niet-concentratiegebied, cumulatiesituaties 
Varkens 0,0% 1,7% 3,2% 5,0% 12% 18% 29% 32% 67% 
Nertsen   3,3%       
Pluimvee    7,7% 4,8%     
Rundvee     0%     
Concentratiegebied, niet-agrariërs, cumulatiesituaties 
Varkens -- -- 0,0% 1,0% 6,4% 9,9% 13% 29% 29% 
Rundvee     3,9%     
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Of er al dan niet onderscheid gemaakt kan worden in hinderbeleving als gevolg van verschillende 
diersoorten, is getoetst met twee verschillende statistische methoden: 

• een logistische regressie-analyse in combinatie met een z-toets van de regressiecoÎfficiÎnten en  

• een 2x2-tabel met een χ2-goodness-of-fit toets. 

 
Voor elk van de vier diersoorten is een logistische regressie analyse uitgevoerd, waarbij varkens de 
referentiegroep vormen.  

Een χ2 goodness-of-fit test indiceert goede passing van het model. 

Verschil in hinderbeleving als gevolg van de geur van nertsen of pluimvee ten opzichte van het voor 
varkens vastgestelde verband is niet aangetoond door toetsing met een z-toets.  

De hinder als gevolg van rundvleesvee is aanzienlijk minder dan die als gevolg van varkens, het 
verschil is echter ook hier niet significant (p = 0,16). Gezien de kleine steekproef voor rundvee (77 
respondenten) kan dit resultaat toch wel worden geÔnterpreteerd als voorzichtige indicatie voor 
mogelijk minder hinder. 

Logistische regressie is voor deze vraagstelling echter geen ideale analysemethode, daar het aantal 
respondenten in de clusters voor nertsen, pluimvee en rundvleesvee beperkt is en per diersoort slechts 
bij ÈÈn of twee verschillende geurimmissies enquÍtes zijn afgenomen.  

Ter controle is daarom een nadere analyse uitgevoerd, waarbij de ëandereí diersoorten zijn vergeleken 
met alleen de varkensclusters met dezelfde geurimmissie (zogenaamde ë2x2-tabellení). 

In geval van hinder van nertsen en pluimvee gaf de χ2--toets geen aanwijzing voor een verschil in 
hinder in vergelijking met varkens.  

Voor rundvleesvee in het concentratiegebied bleek het gemeten verschil in hindercijfer ten opzichte 
van varkens niet significant te zijn. In de niet-concentratiegebieden werd als gevolg van rundvleesvee 
veel minder hinder gemeten dan als gevolg van varkens. Het verschil is in dit geval zwak significant 
(p = 0,08). Mede rekening houdend met de geringe omvang van de steekproef kunnen de gevonden 
verschillen worden opgevat als een voorzichtige indicatie voor een mogelijk lagere hinder door 
rundvee in vergelijking met varkens. 

 

6.11.4 Bespreking van de resultaten en conclusies 
Met geen van beide toegepaste statistische methoden is aangetoond dat de hinderbeleving als gevolg 
van stank van nertsen-, pluimvee- en rundvleesveestallen statistisch significant afwijkt van die van 
varkensstallen.  

De hinder als gevolg van rundvleesvee (alle gebieden) is weliswaar lager dan de hinder als gevolg van 
varkens, het verschil blijkt echter net niet statistisch significant bij een 95%-betrouwbaarheidsinterval. 
Uit toetsing bij een 90%-betrouwbaarheidsinterval blijkt wel een ñ zwak ñ signifant verschil. Het 
aantal enquÍtes (77) is te gering om hieraan harde conclusies te verbinden gezien; wel kan het 
resultaat worden geÔnterpreteerd als een indicatie voor mogelijk minder hinder. 

In geval van nertsen en pluimvee kan uit de statistische toetsing ook geen indicatie voor een mogelijk 
verschil in hinder in vergelijking met varkens worden afgeleid. 

In het algemeen geldt dat de beperkte omvang van de steekproeven voor de andere diersoorten dan 
varkens het niet mogelijk maakt betrouwbare uitspraken te doen over het al of niet optreden van 
verschillen in hinder in vergelijking met varkens. Behalve het geringe aantal enquÍtes speelt daarin 
ook mee dat de onderzochte geurimmissieranges vrij laag zijn (het is niet mogelijk gebleken bij 
hogere immissies voldoende enquÍtes af te nemen). 
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Deel D 
Hinder als gevolg van andere agrarische 
geurbronnen 

In paragraaf 6.12 wordt de geurhinder als gevolg van andere agrarische geurbronnen gekwantificeerd.  

In paragraaf 6.13 wordt getoetst of stank als gevolg van het uitrijden van mest van invloed is op de 
hinder als gevolg van stallen. 
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6.12 Geurhinder als gevolg van landbouw 

6.12.1 Onderzoeksopzet 
Onderzocht wordt of de hinder en ernstige hinder als gevolg van landbouw, verschillen tussen de 
omgevingscategorieÎn en tussen de deelpopulaties ëniet-concentratiegebiedí, ëconcentratiegebied, 
niet-agrariÎrsí, ëconcentratiegebied, agrariÎrsí, per deelpopulatie onderscheid naar ÈÈn-bron- en 
cumulatiesituaties. 

Verder wordt onderzocht aan welke agrarische bronnen de stankhinder wordt toegeschreven. 
Mogelijke bronnen zijn: 

• Voer, 

• Mestopslag, 

• Uitrijden van mest, 

• Anders, 

• ìWeet nietî. 

6.12.2 Uitgangspunten en steekproef 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de centrale dataset (zie ook paragraaf 3.4). Het betreft 
2.303 woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de geurimmissie wordt veroorzaakt 
door varkensstallen. Waar expliciet vermeld, is tevens omgevingscategorie V onderzocht.  

Door middel van het TLO zijn de hinder en ernstige hinder als gevolg van alle agrarische geurbronnen 
samen gemeten. Tevens is gevraagd naar de oorzaak van de hinder. 

producties 000301



 
101

6.12.3 Resultaten en bespreking 

6.12.3.1 Geurhinder als gevolg van landbouw per omgevingscategorie 
Tabel 29 geeft per omgevingscategorie een overzicht van respectievelijk de hinder en ernstige hinder 
als gevolg van stank van landbouw in het algemeen. 

Tabel 29: Hinder (‘soms of vaak last’) en ernstige hinder van stank van landbouw - totaal  
[% van het totaal aantal respondenten per cluster] 

 Hinder 
[%] 

Ernstige hinder 
[%] 

Categorie I 40% 4% 
Categorie II 53% 3% 
Categorie III 53% 2% 
Categorie IV 48% 3% 
Categorie V 35% 0% 
 

Uit tabel 29 blijkt de hinder als gevolg van landbouw in het algemeen hoog te zijn, in de 
omgevingscategorieÎn I tot IV variÎrend van 40% tot 53% hinder (gemiddeld 50%) en 2% tot 4% 
ernstige hinder (gemiddeld 3%). Uit de cijfers blijkt geen verband tussen de omgevingscategorieÎn I 
tot en met IV en de mate van hinder. De populatie in categorie V lijkt met 35% hinder en geen 
ernstige hinder iets minder hindergevoelig dan de overige categorieÎn. 

6.12.3.2 Geurhinder als gevolg van landbouw per deelpopulatie 
Tabel 30 geeft per deelpopulatie een overzicht van respectievelijk de hinder en ernstige hinder als 
gevolg van stank van landbouw in het algemeen.  

Tabel 30: Hinder (‘soms of vaak last’) en ernstige hinder van stank van landbouw - totaal  
[% van het totaal aantal respondenten per cluster] 

 Hinder Ernstige hinder 
 [%] [%] 
Niet-concentratiegebied, ÈÈn-bron 51% 4,7% 
Niet-concentratiegebied, cumulatie 52% 2,9% 
Concentratiegebied, niet-agrariÎrs, ÈÈn-bron1) 62% 0% 
Concentratiegebied, niet-agrariÎrs, cumulatie 49% 2,9% 
Concentratiegebied, agrariÎrs, ÈÈn-bron2) 25% 0% 
Concentratiegebied, agrariÎrs, cumulatie 28% 0% 
1) gebaseerd op 21 enquÍtes dus minder betrouwbaar 
2) gebaseerd op 4 enquÍtes dus minder betrouwbaar 
 

De (ernstige) hinder lijkt niet sterk afhankelijk te zijn van de factor ÈÈn-bron- of cumulatiesituatie. De 
agrariÎrs in het concentratiegebied zijn minder gehinderd dan de mensen in het niet-
concentratiegebied en de niet-agrariÎrs in het concentratiegebied. 

Opmerking: De in de tabel genoemde lage percentages ernstige hinder kunnen in tegenspraak lijken 
met de ernstige hinder als gevolg van varkensstallen zoals beschreven in paragraaf 6.5. In tabel 30 is 
echter geen onderscheid gemaakt naar geurimmissies. 
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6.12.3.3 Hinder per agrarische geurbron 
Tabel 31 geeft een overzicht van de hinder als gevolg van de verschillende agrarische geurbronnen. 
De hinder als gevolg van stallen betreft alle verschillende diersoorten, inclusief varkens. Ter 
vergelijking zijn tevens de percentages gehinderden als gevolg van varkensstallen opgenomen. De in 
de tabel aangegeven geurimmissies hebben betrekking op geur veroorzaakt door varkensstallen.  

 

Tabel 31: Hinder (‘soms of vaak last’) van stank van landbouw, per bron  
[% van het totaal aantal respondenten per cluster] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 – 1 1 - 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 Totaal

Stallen ñ totaal 3% 6% 4% 5% 13% 19% 22% 27% 35% 13% 
Varkensstallen 3% 4% 3% 5% 11% 16% 20% 26% 29% 11% 
Voer 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 4% 9% 1% 
Mestopslag 4% 4% 2% 3% 2% 6% 12% 7% 9% 5% 
Mest uitrijden 31% 42% 39% 35% 39% 39% 32% 18% 26% 36% 
Anders 2% 1% 2% 1% 2% 2% 5% 1% 0% 2% 
Weet niet 4% 3% 2% 3% 2% 2% 4% 2% 9% 3% 
TOTAAL1) 40% 50% 45% 42% 54% 56% 57% 44% 59% 50% 
1) De som van de hinderpercentages per geurbron kan groter zijn dan het totaal, doordat een respondent 

meerdere oorzaken van hinder kan noemen.  
 

De geurhinder als gevolg van stallen blijkt in hoofdzaak te worden veroorzaakt door varkensstallen. 
Dit is conform verwachting, daar de onderzochte situaties erop zijn geselecteerd dat de geurimmissie 
voor tenminste 75% het gevolg is van varkensstallen.  

Van de verschillende agrarische geurbronnen blijken alleen het uitrijden van mest (gemiddeld 36% 
hinder) en stallen (gemiddeld 13% hinder) een substantiÎle bijdrage te leveren aan de totale 
stankhinder als gevolg van landbouw. De overige bronnen zoals voer en mestopslag veroorzaken in 
het algemeen slechts weinig stankhinder. Alleen op zeer korte afstand tot het bedrijf (bij de hoogste 
immissies als gevolg van varkensstallen) veroorzaken voer en mestopslag tot 9 ‡ 12% hinder. Deze 
percentages kunnen overigens niet als representatief voor Nederland worden beschouwd, daar de 
onderzoekslocaties niet aselect zijn gekozen. 

Het uitrijden van mest blijkt met name bij de lage geurimmissies als gevolg van stallen (C98
 < 16 

ge/m3) een aanzienlijk grotere bron van geurhinder dan stallen. Bijvoorbeeld: bij C98 = 8 tot 16 ge/m3 
(veroorzaakt door varkensstallen) bedraagt de hinder van varkensstallen 16% en de hinder van het 
uitrijden van mest 39%. 
Bij de hoogste geurimmissies (C98 > 32 ge/m3) vormen stallen een vergelijkbare bron van stankhinder 
als het uitrijden van mest. Bij C98 = 64 tot 128 ge/m3 bedraagt de hinder van varkensstallen 29% en de 
hinder van het uitrijden van mest 26%. 

In paragraaf 6.13 zal worden onderzocht of de hinder als gevolg van het uitrijden van mest van 
invloed is op de geurhinder als gevolg van stallen. 

Tabel 32 geeft een overzicht van de hinder als gevolg van andere agrarische geurbronnen dan stallen 
(inclusief het uitrijden van mest) Èn van het uitrijden van mest. Ter wille van de eenvoud is in de tabel 
alleen onderscheid gemaakt naar wel/niet concentratiegebied en naar wel/niet agrariÎr. Het effect van 
een verder onderscheid naar ÈÈn- en cumulatiesituaties, is wel onderzocht maar niet relevant gebleken. 
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Tabel 32: Hinder (‘soms of vaak last’) van stank van andere agrarische geurbronnen dan stallen 
en van het uitrijden van mest  
[% van het totaal aantal respondenten per cluster] 

 Hinder van andere 
bronnen dan stallen

Hinder van het 
uitrijden van mest 

 [%] [%] 
Niet-concentratiegebied, totaal 44% 39% 
- Niet-concentratiegebied, niet-agrariÎrs 46% 40% 

- Niet-concentratiegebied, agrariÎrs 37% 33% 

Concentratiegebied, niet-agrariÎrs 40% 31% 
Concentratiegebied, agrariÎrs 25% 20% 
 
Uit de deelonderzoeken 3 en 4 bleek dat de hindergevoeligheid voor geur van varkensstallen in het 
niet-concentratiegebied groter is dan in het concentratiegebied en onder niet-agrariÎrs groter is dan 
onder agrariÎrs. Dit zelfde patroon is zichtbaar in de hindergevoeligheid voor andere bronnen dan 
stallen en het uitrijden van mest, zij het niet in die mate als bij geur van varkensstallen. 

6.12.4 Conclusie 
In de onderzoekspopulatie wordt gemiddeld 50% hinder en 3% ernstige hinder als gevolg van 
landbouw ondervonden. Uit de cijfers blijkt geen verband tussen de omgevingscategorieÎn I tot en met 
IV en de mate van hinder. De populatie in categorie V lijkt met 35% hinder en geen ernstige hinder 
iets minder hindergevoelig dan de overige categorieÎn. 

Van de verschillende agrarische geurbronnen blijken alleen het uitrijden van mest (gemiddeld 36% 
hinder) en stallen (gemiddeld 13% hinder) een substantiÎle bijdrage te leveren aan de totale 
stankhinder als gevolg van landbouw. De overige bronnen zoals voer en mestopslag veroorzaken in 
het algemeen slechts weinig stankhinder. Op korte afstand van het bedrijf zijn stallen de grootste bron 
van hinder (35%, waarvan 29% als gevolg van varkensstallen), daarna volgen het uitrijden van mest 
(26%), voer (9%), mestopslag (9%) en ëweet nietí (9%). 

De hindergevoeligheid voor andere bronnen dan stallen vertoont eenzelfde patroon als de 
hindergevoeligheid voor geur van varkensstallen: de niet-concentratiegebieden zijn de gevoeligste 
groep, de agrariÎrs in het concentratiegebied zijn de minst gevoelige groep.  
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6.13 Uitrijden van mest als stoorbron 

6.13.1 Onderzoeksopzet 
Uit de resultaten is gebleken dat met name het uitrijden van mest een veel genoemde bron van 
stankhinder is. Dit roept de vraag op of het al dan niet last hebben van uitrijden van mest, van invloed 
is op de in het onderzoek gemeten hinder als gevolg van stank van stallen. 

De geurbronnen ëstallení en ëuitrijden van mestí zijn heel verschillend van aard, met name in die zin 
dat stallen een continue geurbron vormen terwijl bij het uitrijden van mest per definitie sprake is 
vankortdurende piekemissies.  

Het uitrijden van mest kan een stoorbron vormen waardoor de hinderbeleving als gevolg van stallen 
niet meer helder in beeld gebracht kan worden. Mogelijk ontstaat er een zekere gewenning aan de, 
zeker in de concentratiegebieden continu aanwezige, stallucht en ervaart men pas hinder wanneer zich 
piekemissies voordoen. Mogelijk wordt de constant aanwezige geur van de stallen nog net als niet 
hinderlijk ervaren, en is iedere overschrijding daarvan te veel.  

Om de mate waarin (hinder als gevolg van) het uitrijden van mest de hinderbeleving als gevolg van 
stallen maskeert inzichtelijk te maken, is de onderzochte populatie opgesplitst in: 

• niet-gehinderden als gevolg van het uitrijden van mest, oftewel de respondenten die aangaven 
daarvan ëniet of nauwelijks lastí te ondervinden; 

• gehinderden als gevolg van het uitrijden van mest, oftewel de respondenten die aangaven daarvan 
ësoms of vaak lastí te ondervinden. 

Per deelpopulatie is vervolgens het percentage berekend dat zegt ësoms of vaak lastí te hebben van 
stank van varkensstallen. 

6.13.2 Uitgangspunten en steekproef 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de centrale dataset (zie ook paragraaf 3.4). Het betreft 
2.303 woningen in de omgevingscategorieÎn I, II, III en IV waar de geurimmissie wordt veroorzaakt 
door varkensstallen.  

Conform de uitkomsten van de deelonderzoeken 1 tot en met 5, zijn de volgende deelpopulaties 
onderscheiden: 
- niet-concentratiegebied, 
- concentratiegebied, niet-agrariÎrs, 
- concentratiegebied, agrariÎrs, 
en per deelpopulatie onderscheid naar ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties. 

De totale onderzoekspopulatie bestaat voor 64% (1.483 respondenten) uit mensen die gÈÈn hinder 
ondervinder van het uitrijden van mest en voor 36% (820 respondenten) uit mensen die daarvan wÈl 
hinder ondervinden.  

 
In tabel 33 staat het aantal respondenten per groep en per geurimmissierange. 

Tabel 33: Aantal respondenten dat geen c.q. wel hinder ondervindt van mest uitrijden  

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 Totaal 

Geen hinder  79 81 193 252 269 263 195 126 25 1.483 
Wel hinder 36 58 126 134 169 170 90 28 9 820 
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6.13.3 Resultaten en statistische analyses 
Tabel 34 geeft de percentages hinder als gevolg van varkensstallen in de deelpopulaties van 
respectievelijk de niet-gehinderden en de gehinderden door uitrijden van mest. 

Tabel 34: Hinder (‘soms of vaak last’) van stank van varkensstallen bij al dan niet last hebben 
van stank van uitrijden mest [% van het aantal respondenten per deelgroep] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 

Geen hinder  1% 5% 2% 4% 10% 17% 20% 21% 32% 
Wel hinder 6% 2% 5% 6% 11% 14% 19% 46% 22% 
 
Per groep is de logistische regressielijn bepaald. Vervolgens is een z-toets uitgevoerd op significantie 
van de verschillen tussen de regressielijnen. Uit de toets blijkt: 

• De regressielijn van de groep die wel gehinderd is door het uitrijden van mest verschilt 
nauwelijks en niet statistisch signifant van die van de groep die niet gehinderd is door het 
uitrijden van mest. Dit voor zowel de constante als voor de richtingscoÎfficiÎnt.  

Er is geen interactie aangetoond tussen het uitrijden van mest en ÈÈn van de andere criteria 
(concentratiegebied, agrariÎr, ÈÈn-bron / cumulatie). 

6.13.4 Conclusie 
Er blijken geen verschillen op te treden in het percentage gehinderden als gevolg van stallen, 
afhankelijk van de omstandigheid of deze personen aangeven tevens hinder te ondervinden van 
uitrijden van mest. 

De onderzoeksresultaten wijzen niet uit dat stankhinder als gevolg van het uitrijden van mest de 
hindercijfers voor stallen beÔnvloedt.  
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7. CONCLUSIES 

De onderzoeksresultaten geven aanleiding tot de volgende conclusies: 

 

DEEL A. DE HINDERGEVOELIGHEID PER DEELPOPULATIE 

Er is een sterk verband tussen de berekende geurimmissie en het percentage gehinderden: bij 
toenemende geurimmissie nemen de hinder en ernstige hinder toe.  

Het in de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 veronderstelde verschil in hinderbeleving tussen 
de 4 omgevingscategorieÎn, waarbij categorie I geldt als meest gevoelige omgeving en categorie IV 
als minst gevoelige, wordt niet ondersteund door de onderzoeksresultaten.  

De hindergevoeligheid van de populatie blijkt wÈl samenhang te vertonen met de criteria wel/niet 
concentratiegebied en wel/niet agrariÎr. Op basis van deze criteria worden de volgende deelpopulaties 
onderscheiden (in volgorde van afnemende hindergevoeligheid):  
- mensen die niet in de concentratiegebieden wonen (al dan niet werkzaam in de 
  agrarische sector); 
- mensen in de concentratiegebieden die niet in de agrarische sector werken; 
- mensen in de concentratiegebieden die in de agrarische sector werken. 

 

DEEL B. CUMULATIE 

Aspecten van cumulatie die de hinder beïnvloeden 

Mensen in cumulatiesituaties blijken significant minder gehinderd te zijn dan mensen in ÈÈn-bron-
situaties. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat men in cumulatiesituaties toleranter is voor geur 
van varkensstallen dan in ÈÈn-bron-situaties Ûf dat de wijze waarop de geurimmissie in 
cumulatiesituaties is berekend, leidt tot een te hoge berekende waarde, wat dan ëafgevlakteí 
regressielijnen te zien geeft (er is geen op onderzoek gebaseerde informatie over hoe in een 
cumulatiesituatie de geurimmissie berekend zou moeten worden). 

Elk van de bij deel A onderscheiden deelpopulaties kan verder worden opgedeeld naar ÈÈn-bron- en 
cumulatiesituaties. Figuur v geeft per deelpopulatie de regressielijnen voor het verband tussen 
geurimmissie en hinder weer.  
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Figuur v:  

Verband tussen de geurimmissie en de hinder in cumulatiesituaties en in  
één-bron-situaties, onderverdeeld naar deelpopulatie  

 

In figuur w zijn per deelpopulatie de regressielijnen voor het verband tussen immissie en ernstige 
hinder weergegeven. Onder agrariÎrs in het concentratiegebied is geen ernstige hinder gemeten. 
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 Figuur w:  

Verband tussen de geurimmissie en ernstige hinder in cumulatiesituaties en in  
één-bron-situaties, onderverdeeld naar deelpopulatie 

 

Op basis van dit onderzoek kan niet worden aangetoond dat bedrijven buiten 500 m een relevante 
invloed hebben op de hinderbeleving. 
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Wanneer de cumulatiesituaties worden opgesplitst op basis van het aantal bronnen blijkt:  

• Indien de immissie wordt berekend als de cumulatieve immissie, neemt de hinder geleidelijk af 
naarmate het aantal bronnen groter is.  

• Indien in een meer-bron-situatie de hinder wordt gerelateerd aan uitsluitend de immissie ten 
gevolge van de grootste bron, is er geen significant onderscheid met een ÈÈn-bron-situatie. 
 

Wanneer cumulatiesituaties worden opgesplitst naar mate van de dominantie van de belangrijkste bron 
blijkt: 

• Wanneer de immissie in cumulatiesituaties wordt berekend als de cumulatieve immissie, 
verschilt de relatie tussen immissie en hinder in cumulatiesituaties met een dominante bron niet 
significant van die in ÈÈn-bron-situaties. In cumulatiesituaties waarin gÈÈn dominante bron 
aanwezig is, verschilt de relatie tussen geurimmissie en hinder wÈl significant van ÈÈn-bron-
situaties. 

• Wordt de hinder uitgezet tegen de hoogste individuele immissie, dan onderscheiden de 
cumulatieve situaties zich niet van de ÈÈn-bron-situaties voor wat betreft de hoeveelheid 
ondervonden hinder. Het maakt daarbij geen verschil of er al dan niet een duidelijk dominante 
bron aanwezig is. Ook in situaties waar meerdere gelijkwaardige individuele immissies bepalend 
zijn voor de geurbelasting, kan de hinder goed worden voorspeld door alleen de hoogste 
individuele immissie. 

Figuur x laat de regressielijnen per deelpopulatie zien bij de hoogste individuele immissie. Een verder 
onderscheid naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties kan niet worden gemaakt. 
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Figuur x: 

Verband tussen de hoogste individuele geurimmissie en de hinder  
(geen onderscheid mogelijk tussen één-bron- én cumulatiesituaties) 

 

Het statistisch model waarin de geurimmissie wordt uitgedrukt als de hoogste individuele immissie 
beschrijft de hinder tenminste even goed als het model waarin van de cumulatieve immissie wordt 
uitgegaan en waarin ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties worden onderscheiden. 

Door aan het model met de hoogste individuele immissie, de op-ÈÈn-na-hoogste individuele immissie 
toe te voegen, wordt geen significant betere beschrijving van de relatie geurimmissie ñ hinder 
verkregen. 
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Wanneer de hinder in cumulatiesituaties wordt uitgezet tegen de hoogste individuele immissie, blijkt 
de relatie tussen immissie en hinder niet te verschillen van de ÈÈn-bron-situaties. Het is niet bekend 
welk mechanisme hieraan ten grondslag ligt en of deze methode alleen de hinder beschrijft in 
bestaande situaties of ook geschikt is om de hinder in toekomstige situaties te voorspellen. Daarom is 
het wenselijk in de nomstelling niet alleen te toetsen op basis van de bijdrage van de meest dominante 
bron, maar om tevens een limiet te stellen aan de mate waarin cumulatie mag optreden.  

 

Cumulatiemethodiek volgens de Richtlijn 

De Richtlijn toetst cumulatiesituaties aan de som van de relatieve bijdragen ! n/N < 1,5. Aan de hand 
van het geurhinderzoek kan een toetsingswaarde T voor cumulatiesituaties worden berekend uit de 
verhouding tussen de som van de individuele immissies ! n en de immissie in ÈÈn-bron-situaties N, 
bij gelijke hinder: 

T = (! n)/N        {11} 

Bij het vaststellen van T is geen onderscheid gemaakt naar omgevingscategorie. T is berekend voor 
vier verschillende afkapcriteria: 

• Variant A: Alle bedrijven op minder dan 1000 m van de woning worden meegenomen, bedrijven 
op grotere afstand worden niet meegenomen; 

• Variant B: Alle bedrijven op minder dan 500 m van de woning worden meegenomen, bedrijven 
op grotere afstand worden alleen meegenomen wanneer ze een immissie C98 ≥ 1 ge/m3 ter plaatse 
van de woning veroorzaken; 

• Variant C: Alle bedrijven op minder dan 500 m van de woning worden meegenomen, bedrijven 
op grotere afstand worden alleen meegenomen wanneer de relatieve bijdrage n/N ≥ 0,5 bedraagt, 
waarbij N = de toetsingswaarde voor categorie I woningen C98 = 7,3 ge/m3; 

• Variant D: Alle bedrijven op minder dan 500 m van de woning worden meegenomen, bedrijven 
op grotere afstand worden niet meegenomen. 

De berekende toetsingswaarden blijken onafhankelijk van de deelpopulatie. In tabel 35 zijn per 
afkapcriterium de toetsingswaarden weergegeven. 

Tabel 35: Toetsingswaarden T bij verschillende afkapcriteria 

Variant Toetsingswaarde T 
(berekend uit het verschil in geurimmissie tussen ÈÈn-bron-

situaties en cumulatiesituaties bij gelijke hinder) 
A (x < 1000 m) 2,4 
B (x < 500 m, C98 ≥ 1 ge/m3)  2,1 
C (x < 500 m, n/N ≥ 0,5) 1,7 
D (x < 500 m) 1,6 
 
Voor afkapmethodiek D is tevens de verschilfactor berekend afhankelijk van het aantal bronnen. Het 
verschil tussen de ÈÈn-bron- en de cumulatiesituaties en daarmee ook toetsingswaarde T neemt toe 
naarmate het aantal bronnen toeneemt. De resultaten zijn weergegeven in tabel 36.  

Tabel 36: Toetsingswaarden T bij afkapcriterium D, afhankelijk van het aantal bronnen 

Variant D,  
aantal bronnen binnen 500 m 

Toetsingswaarde T 
(berekend uit het verschil in geurimmissie tussen ÈÈn-bron-

situaties en cumulatiesituaties bij gelijke hinder) 
2-3 bronnen 1,5 
4-5 bronnen 1,8 
6-7 bronnen 2,6 
8 of meer bronnen 3,0 
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DEEL C. ANDERE DIERSOORTEN 

Op basis van de verkregen resultaten kunnen geen harde, betrouwbare uitspraken worden gedaan over 
het al of niet optreden van verschillen in hinder als gevolg van stallen van nertsen, pluimvee of 
rundvleesvee ten opzichte van hinder van varkensstallen. De oorzaken hiervan zijn het geringe aantal 
enquÍtes en de onderzochte geurimmissieranges, die vrij laag zijn (het bleek niet mogelijk bij hogere 
immissies voldoende enquÍtes af te nemen). 

In het geval van stallen van rundvleesvee waren de gemeten hinderpercentages net niet significant 
verschillend van de waarden voor varkensstallen. Mede gelet op de geringe omvang van de steekproef 
kan dit resultaat worden geÔnterpreteerd als een voorzichtige indicatie van mogelijk minder hinder. 

In het geval van stallen van nertsen en pluimvee volgde uit de statistische toetsing van de gemeten 
hinderpercentages zelfs geen indicatie voor een verschil in hinderpercentage vergeleken met 
varkensstallen. 
 

DEEL D. HINDER VAN ANDERE AGRARISCHE GEURBRONNEN 

In de onderzoekspopulatie wordt gemiddeld 50% hinder en 3% ernstige hinder als gevolg van 
landbouw ondervonden. Uit de cijfers blijkt geen verband tussen de omgevingscategorieÎn I tot en met 
IV en de mate van hinder.  

De hindergevoeligheid voor andere bronnen dan stallen vertoont eenzelfde patroon als de 
hindergevoeligheid voor geur van varkensstallen: de niet-concentratiegebieden zijn de gevoeligste 
groep, de agrariÎrs in het concentratiegebied zijn de minst gevoelige groep.  

Van de verschillende agrarische geurbronnen blijken alleen het uitrijden van mest (gemiddeld 36% 
hinder) en stallen (gemiddeld 13% hinder) een substantiÎle bijdrage te leveren aan de totale 
stankhinder als gevolg van landbouw. De onderzoeksresultaten wijzen niet uit dat stankhinder als 
gevolg van het uitrijden van mest de hindercijfers voor stallen beÔnvloedt.  
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8. RELATIE TUSSEN RESULTATEN EN 
HUIDIG BELEID 

Op basis van de in dit onderzoek vastgestelde regressievergelijkingen, kan de afstandsgrafiek uit de 
richtlijn uit ë96 worden omgerekend naar hinderpercentages. Hiermee wordt inzicht gegeven in de 
hinderpercentages die in het huidige stankbeleid voor de veehouderij zijn toegestaan. De 
afstandsgrafiek uit de richtlijn is bedoeld voor individuele toetsing van bedrijven. Voor de omrekening 
van geurimmissies naar hinderpercentages is daarom uitgegaan van de regressievergelijkingen voor 
ÈÈn-bron-situaties. 

Tabel 37 geeft een overzicht van de per omgevingscategorie uit de afstandsgrafiek afgeleide 
geurimmissies en de bijbehorende hinderpercentages, per deelpopulatie (ëniet-concentratiegebiedí, 
ëconcentratiegebied en agrariÎrí en ëconcentratiegebied en niet-agrariÎrí, met per deelpopulatie een 
onderscheid naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties).  

Tabel 37: Maximaal toegestane geurimmissies berekend op basis van de afstandsgrafiek uit de 
Richtlijn en de hinder en ernstige hinder die hiermee overeenkomen; 
gepresenteerd zijn de percentages voor de één-bron-situaties 

Omgevingscategorie: I II III IV1) 
Geurimmissie C98 [ge/m3] volgens de 
afstandsgrafiek 

7 10 20 46 

Hinder (‘soms of vaak last van’) 
Niet-concentratiegebied  20% 25% 37% 54% 
Concentratiegebied, niet-agrariÎrs  11% 14% 22% 36% 
Concentratiegebied, agrariÎrs 4% 5% 8% 15% 
Ernstige hinder 
Niet-concentratiegebied  3% 5% 8% 17% 
Concentratiegebied, niet-agrariÎrs  2% 2% 4% 8% 
Concentratiegebied, agrariÎrs 0% 0% 0% 0% 
1) De voor categorie IV berekende percentages (ernstige) hinder zijn geÎxtrapoleerd, daar in de ÈÈn-bron-

situaties slechts zeer weinig enquÍtes zijn afgenomen bij geurimmissies groter dan  
C98 = 32 ge/m3.  
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Termen en definities 

Term Definitie 

Aanvaardbaar 
hinderniveau 

Onderdeel van het acceptabel hinderniveau (milieuhygiÎnische 
indicatie), waarbij nog geen rekening is gehouden met technische, 
financiÎle, sociaal-economische en planologische aspecten 
(hindersystematiek geur (NeR), 1996). 

 

Acceptabel 
hinderniveau 

Criterium voor vergunningverlening, zoals na 1995 gehanteerd in de 
NeR. De mate van hinder die nog acceptabel is, vastgesteld door het 
bevoegd bestuursorgaan. Resultante van een uitgebreid 
afwegingsproces waarbij de volgende aspecten een rol spelen: historie 
van het bedrijf in zijn omgeving, de aard en de waardering van de 
geur, het klachtenpatroon, andere beschikbare informatie over de 
hinder en (mogelijke) emissies, de technische en financiÎle 
consequenties van mogelijke maatregelen, de consequenties voor de 
werkgelegenheid, etc (brief rijksbeleid geur, 30 juni 1995). 

Het acceptabel hinderniveau bestaat enerzijds uit een 
milieuhygiÎnische indicatie, kwalificatie en/ of kwantificering van de 
mate van hinder. Anderzijds bestaat deze uit een overweging of 
beoordeling wat acceptabel is op basis van deze mate van hinder, de 
lokale situatie waarin onder meer planologische en sociaal-
economische aspecten een rol spelen, en bedrijfseconomische aspecten 
(hindersystematiek geur (NeR), 1996). 

 

AgrariÎrs De indeling naar wel/niet agrariÎr is gebaseerd op het antwoord op 
enquÍtevraag 20: ìIn welke bedrijfstak (bijvoorbeeld dienstverlening, 
agrarische sector, verzorging etc.) werken de leden van uw 
huishouding (hoofdinkomen en tweede inkomen) of, indien zij nu met 
pensioen zijn, hebben zij gewerkt?î 
Toelichting: Het is uitsluitend van belang te weten of de respondent 
(voor een deel) economisch afhankelijk is van de landbouw. De 
vraag wordt echter als een open vraag gesteld. Indien ÈÈn van de 
inkomens onder ëagrarischí valt, dan wordt agrarisch ingevuld. 
Onder agrarische sector wordt hier verstaan: veehouder, 
akkerbouwer,tuinder, pelsfarmer, in dienst van agrarisch bedrijf. 
Onder niet-agrarisch vallen onder meer: loonbedrijf, hobbyboer, 
slager, manege. 

 

C98 De geurimmissie wordt uitgedrukt in de vorm van C98, ofwel de 
berekende uurgemiddelde concentratie in geureenheden per kubieke 
meter [ge/m3] als 98-percentielwaarde. Dat wil zeggen dat de 
betreffende uurgemiddelde concentratie gedurende 2% van de uren 
van een gemiddeld meteorologisch jaar wordt overschreden. 
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Concentratiegebied De indeling naar wel/niet concentratiegebied is gebaseerd op de 
emissies van ammoniak naar lucht van de doelgroep landbouw in 
1997 (bron: Emissieregistratie Collectief). Tot het concentratiegebied 
zijn gerekend de gebieden waar per 5 x 5 km minimaal 150 ton NH3 
per jaar wordt geÎmitteerd. 
 

Cumulatiesituatie De geurimmissie ter plaatse van de woning wordt veroorzaakt door 
tenminste twee bronnen die elk een bijdrage aan de immissie hebben 
van 5% of meer. 

 

Cumulatieve immissie De geurimmissie in cumulatiesituaties, berekend volgens de in 
ëGeurhinderonderzoek stallen veehouderijí toegepaste 
cumulatiemethodiek, noemen we de cumulatieve immissie, 

In het geurhinderonderzoek werd de geurimmissie in 
cumulatiesituaties berekend op basis van alle bedrijven in de 
omgeving van de woning, alleen bedrijven die een bijdrage van 
minder dan 5% hadden aan de totale immissie werden buiten 
beschouwing gelaten.  

Opmerking:  
Dit is een zeer veilige methodiek voor het berekenen van de 
geurimmissie, want hierbij wordt een groot aantal bronnen in de 
berekening meegenomen, hetgeen leidt tot de hoogst mogelijke 
waarden. Wanneer we de relatie leggen tussen de geurimmissie en de 
daarvan ondervonden hinder, kan echter een vertekend beeld 
ontstaan. Het zou immers zo kunnen zijn dat de geurimmissie die de 
hinder veroorzaakt, uitsluitend wordt bepaald door een kleiner aantal 
bronnen. 

 

Deelpopulaties Op basis van verschillende hindergevoeligheid voor geur van 
varkensstallen, kunnen de volgende deelpopulaties worden 
onderscheiden (in volgorde van afnemende hindergevoeligheid): 

• Niet-concentratiegebied, niet-agrariÎrs en agrariÎrs, 

• Concentratiegebied, niet-agrariÎrs, 

• Concentratiegebied, agrariÎrs. 

 

EÈn-bron-situatie De geurimmissie ter plaatse van de woning wordt vrijwel uitsluitend 
veroorzaakt door de dominante bron, het (qua grootte van de 
immissie) daarop volgende bedrijf draagt ten hoogste 5% bij aan de 
immissie. 

 

Emissie De uitworp van ÈÈn of meerdere verontreinigende stoffen (naar lucht, 
water of bodem) (NeR). 

 

Geur Geur is de eigenschap van een stof om met behulp van zintuigen in de 
neus te worden waargenomen. Deze eigenschap uit zich zowel bij 
zuivere stoffen als bij mengsels van stoffen (herziene nota stankbeleid) 
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Geurconcentratie 
[ge/m3]: 

Het aantal geureenheden per volume-eenheid. De getalsgrootte van de 
geurconcentratie is gelijk aan het aantal malen dat de geurhoudende 
lucht met geurvrije lucht moet worden verdund om de geurdrempel te 
bereiken (NVN 2820). 

 

Hedonische waarde 
(van de geur) 

De hedonische waarde van een geur is de waardering die aangegeven 
wordt op een schaal van extreem aangenaam tot extreem 
onaangenaam (VDI 3882, 2) 

 

Hinder (Geur-) 
 
 

Hinder is het cumulatieve resultaat van herhaalde stankverstoring dat 
zich laat kenmerken door gewijzigd gedrag of gedragsaanpassing. 
Dit gedrag kan actief zijn (klagen, ramen sluiten, minder in de tuin 
zitten) of passief (gesignaleerd door bijvoorbeeld afwijkende 
beantwoording van enquÍtes en of interviews). Geurhinder kan 
leiden tot een aantasting van welbevinden waardoor ons welzijn 
negatief wordt beÔnvloed. 

Geurhinder treedt op als mensen een geur, die ze in hun 
leefomgeving (woon, werk, recreatie) waarnemen: 

-als onaangenaam beoordelen, en 

-als de waarneming meerdere malen plaatsvindt, en 

-als ze zich aan de waarneming niet gemakkelijk kunnen onttrekken, 
en  

-als ze de betreffende geur beschouwen als een negatieve invloed op 
hun welbevinden 
 

Hinder (Geur-) van 
varkensstallen 

Respondenten worden gerekend tot de groep die hinder ondervindt 
van geur van varkensstallen indien zij de vragenlijst van de TLO als 
volgt hebben beantwoord: 
ëIk wil graag weten hoe vaak u het afgelopen jaar last heeft gehad 
van: stank van landbouw.í Antwoord: ësomsí of ëvaakí .  
íU heeft zojuist gezegd, dat u last heeft van stank van landbouw. 
Welk type agrarisch bedrijf, dus bijvoorbeeld welke diersoort, 
veroorzaakt de stank?í  
Antwoord: ëvarkensí. 
ëKunt u aangeven wat de geur veroorzaakt? Dus bijvoorbeeld de 
stallen, het voer, de mestopslag, het uitrijden van de 
mest?íAntwoord: ëstallení. 
 

Hindergevoeligheid Hindergevoeligheid is een eigenschap van een bepaalde populatie (of 
een individu in deze populatie). Hindergevoeligheid geeft een 
indicatie van de mate waarin de populatie geuroverlast zal 
ondervinden bij chronische intermitterende blootstelling aan zwak tot 
duidelijk waarneembare concentraties van een geur, in vergelijking 
tot andere populaties bij gelijke blootstelling. 
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Individuele immissie De geurimmissie van elk bedrijf afzonderlijk in een cumulatiesituatie 

noemen we de individuele immissie. 

Een woning in een cumulatiegebied wordt blootgesteld aan de 
individuele immissies van meerdere bedrijven. Voor elk van die 
bedrijven afzonderlijk wordt dus de geurimmissieconcentratie als 98-
percentielwaarde berekend. 

 

Leef- en 
woonomgeving 

Woonbebouwing, ziekenhuizen, verpleeghuizen, dagverblijven en 
objecten voor dag- en verblijfsrecreatie (bungalowpark, camping, enz.) 
(herziene nota stankbeleid). 

 

Logistische regressie Een statistisch model voor de relatie tussen een of meerdere 
voorspellende variabelen en een uitkomst die gemeten is als een 
dichotomie of een proportie. 
 

Mestvarkeneenheid 
(mve) 

Een mestvarkeneenheid komt overeen met de geuruitstoot van ÈÈn 
mestvarken gehouden in een traditioneel stalsysteem. Voor het 
omrekenen van andere diersoorten en/of stalsystemen naar 
mestvarkeneenheden, wordt het aantal dierplaatsen gedeeld door de 
omrekeningsfactor uit bijlage 1 van de Richtlijn Veehouderij en 
Stankhinder 1996. 

 

Overlast (Geur-) Er is sprake van overlast als de hinder zulke vormen heeft 
aangenomen dat ze niet meer getolereerd hoeft te worden (Schets van 
het Nederlands Milieurecht, 1988). 

Geuroverlast treedt op wanneer geurhinder van dien aard is dat er 
sprake is van aantasting van het welbevinden en het welzijn, die 
vraagt om beheersing door de overheid. 

 

Percentiel De percentielwaarde geeft aan welk percentage van de tijd een zekere 
(uurgemiddelde) concentratie niet wordt overschreden (herziene nota 
stankbeleid). 

 

Relatieve bijdrage De relatieve bijdrage van elke veehouderij ter plaatse van een 
woning wordt uitgedrukt in een quotiÎnt: n/N.  

Hierin is:  

n = voor de veehouder die vergunning aanvraagt, is dit het aantal 
aangevraagde mestvarkeneenheden; voor de overige veehouders is 
dit het aantal mestvarkeneenheden waarvoor zij vergunning hebben. 

N = het maximaal aantal mestvarkeneenheden dat de veehouder 
volgens de stankrichtlijn mag houden. Hierbij wordt uitgegaan van 
de afstand tussen de veehouderij en het betreffende gevoelig object 
waarvoor de cumulatie wordt getoetst. 

(Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996) 
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Som van de 
individuele immissies 

De optelsom van de individuele immissies geeft een indicatie van de 
cumulatieve immissie. Het is echter altijd een overschatting ten 
opzichte van de cumulatieve immissie berekend met een 
verspreidingsmodel voor alle bronnen samen. Het verschil tussen 
deze heeft te maken met het feit dat een immissie wordt uitgedrukt 
als een combinatie van een geurconcentratie in ge/m3 en een 
overschrijdingspercentage (percentielwaarde). Wanneer aan een 
situatie met ÈÈn bron een extra bron wordt toegevoegd, zal met name 
de tijdsduur gedurende welke een bepaalde immissieconcentratie 
wordt overschreden, toenemen. De immissieconcentratie ter plaatse 
van de woning neemt alleen toe als de woning tegelijkertijd 
benedenwinds van beide bronnen ligt.  

 

Som van de relatieve 
bijdragen 

 

De optelsom van de relatieve bijdragen n/N. 

Stank Een als hinderlijk ervaren geur (herziene nota stankbeleid). 
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Bijlage I  
De afstanden uit Richtlijn 1996  
omgerekend naar geurimmissies 

Geurimmissies berekend met het LTFD-Model, afstanden gemeten aan de oostzijde. 
   

C98 [ge/m3] bij 500 mestvarkens 
Omgevingscategorie: I II III IV 
Minimale afstand: 180 140 100 50 
Meteostation Ruwheid     
Schiphol 0.10 7 11 17 -- 

 0.30 5 8 16 -- 
Eindhoven 0.30 7 9 16 -- 

 1.00 5 7 11 -- 
   

C98 [ge/m3] bij 1000 mestvarkens 
Omgevingscategorie: I II III IV 
Minimale afstand: 250 200 130 85 
Meteostation Ruwheid     
Schiphol 0.10 8 11 23 45 

 0.30 6 9 18 45 
Eindhoven 0.30 8 11 23 45 

 1.00 6 8 16 34 
   

C98 [ge/m3] bij 2500 mestvarkens 
Omgevingscategorie: I II III IV 
Minimale afstand: 400 320 195 130 
Meteostation Ruwheid     
Schiphol 0.10 9 14 31 57 

 0.30 7 10 23 45 
Eindhoven 0.30 8 12 28 57 

 1.00 7 9 23 40 
   
   

C98 [ge/m3] (gemiddelde van 500, 1000 en 2500 mve) 
Omgevingscategorie: I II III IV 
Meteostation Ruwheid     
Schiphol 0.10 8 12 24 51 

 0.30 6 9 19 45 
Eindhoven 0.30 8 11 22 51 

 1.00 6 8 17 37 
Gemiddeld  7 10 20 46 
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Bijlage II  
Emissiecijfers per diersoort en staltype 

Diersoort Stalsysteem UAV-
categorie1) 

Geuremissie  
[ge/(s*dier)] 

Bron5) 

Rundvee     

Vleeskalveren  
(wit vlees) 

Conventioneel A 4 74,0 IMAG, 1999 
(voorlopig cijfer) 

Vleesstieren Conventioneel A 5 58,8 IMAG, 1998 
(voorlopig cijfer) 

Varkens     

Gespeende biggen Conventioneel D 1.1.13.1 12  IMAG, 1999  
(voorlopig cijfer) 

Gespeende biggen Groen Label D 1.1.1 t/m 
11 

10  IMAG, 1999  
(voorlopig cijfer) 

Kraamzeugen  
(incl. biggen) 

Overige bedrijven D 1.2.14 36,2 IMAG, 1998 
(DLO 97-1002) 

Guste en dragende 
zeugen 

Overige bedrijven, individuele 
huisvesting 

D 1.3.9 38,2 IMAG, 1998 
(DLO 97-1002, 
 DLO 95-1003) 

Guste en dragende 
zeugen 

Overige bedrijven, 
groepshuisvesting 

D 1.3.10 13,6 IMAG, 1998 
(voorlopig cijfer) 

Vleesvarkens Conventioneel D 3.1.1 
 

45,2 IMAG2) 

(DLO 97-1004) 

Vleesvarkens Gedeeltelijk roostervloer; 
gehele dierplaats onderkelderd 
zonder stankafsluiter  

D 3.2.1. 
 

45,2 4) Zie D 3.1.1. 

Vleesvarkens Mestopvang in en spoelen met 
NH3-arme vloeistof  

D 3.2.2. 21,9 4) Zie D 3.2.12.2 

Vleesvarkens Koeldeksysteem (200% 
koeloppervlak) 

D 3.2.6.  22,1 IMAG, 1999 
(voorlopig cijfer) 

Vleesvarkens Mestkelders met water- en 
mestkanaal 

D 3.2.7.1 19,5 IMAG, 1999 
(voorlopig cijfer) 

Vleesvarkens Chemisch luchtwassysteem D 3.2.9.1 32,1 
(29% reductie) 

IMAG, 1999 
(voorlopig cijfer) 

Vleesvarkens Spoelgotensysteem met 
metalen driekant-roosters 

D 3.2.12.2 21,9 IMAG, 1999 
(voorlopig cijfer) 

Vleesvarkens Spoelgotensysteem met andere 
dan metalen driekant-roosters 

D 3.2.13.2  21,9 4) Zie D 3.2.12.2 
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Diersoort Stalsysteem UAV-

categorie1)
Geuremissie 
[Ge/(s*dier)] 

Bron 

Vleesvarkens Overige bedrijven D 3.4 45,2 4) Zie D 3.1.1. 

Varkens, diverse Diverse groen label systemen diverse 22,6  Gemiddelde diverse 
GL-systemen 

Pluimvee     

Legkippen Open mestopslag onder de 
batterij als dan niet voorzien van 
een mestschuif 

E 2.1 1,36 IMAG, 1999 
(voorlopig cijfer) 

Legkippen Mestbandbatterij met 
geforceerde mestdroging 

E 2.5.2. 0,68 IMAG, 1999 
(voorlopig cijfer) 

Legkippen Grondhuisvesting E 2.6 0,51 IMAG, 1999 
(voorlopig cijfer) 

Legkippen VoliËrehuisvesting E 2.7 0,62 IMAG, 1999 
(voorlopig cijfer) 

Ouderdieren van 
vleeskuikens 

VoliËrehuisvesting E 4.3 1,06 IMAG, 1999 
(voorlopig cijfer) 

Vleeskuikens Conventioneel E 5.4 0,34 IMAG, 1998 
(voorlopig cijfer) 

Edelpelsdieren     

Nertsen Traditioneel H 1.1 11,2 PRA3) 

1) UAV staat voor ëUitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderijí De genoemde codes komen overeen 
met die als genoemd in bijlage IV van de UAV, volgens de wijziging van december 1998. 

2) ìEvaluation of a standard sampling method for determination of odour emission from animal housings 
and calibration of the Dutch Pig Unit into standardized Odour Unitsî, N.W.M. Ogink en J.V. 
Klarenbeek, IMAG 

3) De enige bij PRA bekende emissiecijfers van nertsen zijn afkomstig van twee door PRA uitgevoerde 
snuffelploegonderzoeken; de resultaten van een snuffelploegonderzoek worden uitgedrukt in 
Snuffeleenheden (Se). De verhouding Ge/Se kan alleen door een combinatie van een emissie- en een 
snuffelploegonderzoek worden vastgesteld. Ten behoeve van dit onderzoek is uitgegaan van Ge/Se = 
1. Het genoemde cijfer is een voorlopig cijfer; er wordt nog gezocht naar andere geuremissiecijfers 
van nertsen. 

 De twee snuffelploegonderzoeken zijn: 
1) ìGeurimmissie-onderzoek rondom nertsenbedrijf Staartweg 12 te Urkî, Geur96B/b, PRA oktober 
1996: 395*106 Se/h (bedrijf ligt in gemeente Noordoostpolder) 
24 maart 1997 door de politie proces verbaal opgemaakt: 6800 nertsen aanwezig: 16,1 Se/(s*dier) 
2) ìGeuronderzoek nertsenfarm te Rosmalenî, PrNB98Gb, PRA oktober 1998: 203*106 Se/h 
CBS, meitelling 1998: 8991 dieren: 6,3 Se/(s*dier) 

4) Dit emissiecijfer is gemeten aan een ander, vergelijkbaar stalsysteem. 

5) Alle hier genoemde emissiekengetallen, voor zover afkomstig van IMAG, worden gepubliceerd in 
ìGeuremissie uit de veehouderij. Overzichtsrapportage van geurmetingen in de varkenshouderij, 
pluimveehouderij en rundveehouderijî, N.W.M. Ogink en P.N. Lens. 
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Bijlage III  
Meteorologie 
Schiphol/Eindhoven
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Bijlage IV  
Ruwheidskaart van Wieringa 
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Bijlage VI 
Ammoniakemissie in Nederland t.b.v. definitie 
wel/niet concentratiegebied 
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Bijlage VII  
Enquêtevragen 
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Goedemorgen/-middag/-avond, U spreekt met..... van het enquêtebureau TIF. Enige dagen geleden hebben 
wij U een brief gestuurd. Daarin staat onder meer dat we een telefonisch onderzoek doen naar wat 
mensen vinden van hun woon- en leefkwaliteit.  
(De naam PRA mag niet genoemd worden!  Indien geÎnquÍteerde vraagt naar doel van onderzoek, kan 
geantwoord worden dat dit een verkorte vorm is van een landelijk onderzoek dat eens in de 2 jaar wordt 
uitgevoerd door het CBS om de mening van de Nederlander te inventariseren. Dit verkort onderzoek wordt met 
grotere regelmaat uitgevoerd om bepaalde aspecten, in dit geval de woontevredenheid, nader te onderzoeken. 
Het doel is om inzicht te krijgen in variaties die kunnen optreden van plaats tot plaats. Wanneer geÎnquÍteerde 
blijft aandringen op nadere informatie, aangeven dat om onderzoekstechnische redenen niet meer informatie 
gegeven mag worden). 
 
01. Heeft U deze brief ontvangen?   1! JA  2!  NEE 
 Zo nee: het gaat om een onderzoek waar erg veel mensen aan mee zullen doen. De resultaten zullen worden 

gebruikt worden voor het verbeteren van de woonkwaliteit. 
Heeft U nu even tijd om enkele vragen te beantwoorden? (Het duurt ongeveer 10 minuutjes) 
 Zo nee: Mag ik U op een ander tijdstip terugbellen?    1! JA  2!  NEE 
 
02. Enq.: noteer geslacht          1! MAN 2! VROUW 
 
1. Wat is Uw leeftijd?         __ jaar. 
 
2. Wat is uw burgerlijke staat?  a! ongehuwd/gescheiden 

b! gehuwd/samenwonend 
c! weduwe/weduwnaar 

 
3. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (uzelf/volwassenen/kinderen)? 

a. totaal aantal personen    __ 
b. aantal kinderen    __ 

 
4. In wat voor type woning woont u? a! vrijstaand eengezinshuis 

b! twee onder ÈÈn kap 
c! rijtjeshuis 
d! flat, boven- of benedenwoning 
e! appartement 
f! tehuis (bv. bejaardentehuis, verzorgingstehuis e.d.) 
g! boerderij/agrarische bedrijfswoning 
h! anders. 

 
5. Weet u het bouwjaar van de woning? BOUWJAAR ____ 
 
6. Is de woning huur of eigendom? a! huur  b! eigendom 
 
7. Wat is globaal de kale huur of hypotheeklast van uw woning (excl. energie) per maand? 

a! < 500 
b! 500 - 1.000 
c! >1.000 
d! geen antwoord 

 
8. Heeft U de volgende voorzieningen in huis? (Enq.: alleen aankruisen indien JA) 
      a! centrale verwarming 

b! badkamer met ligbad 
c! tuin of balkon 
d! aansluiting kabel 

 
9. Hoe tevreden bent u over het wonen in deze buurt?  

a! zeer tevreden 
b! tevreden 
c! noch ontevreden, noch tevreden 
d! ontevreden 
e! zeer ontevreden 

Cluster: -     ID.NR: -  
Enquêteur:     Datum: 
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 (ENQ: Indien bij vraag 10h als 

stankbron landbouw wordt genoemd, 
dit noteren bij vraag 10g; het antwoord 
op vraag 10h is dan ëzelden/nooití.) 

(ENQ: Vraag 11 alleen stellen als de 
respondent bij vraag 10 voor de 
desbetreffende categorie SOMS  of 
VAAK antwoordt.) 

 10. Ik ga nu een aantal zaken noemen 
waar mensen last van kunnen hebben 
of die de woonkwaliteit beïnvloeden. 
Ik wil graag weten hoe vaak u het 
afgelopen jaar last heeft gehad van: 

11.Als u hier last van heeft gehad, 
hoe erg bent u er dan door 
gehinderd? Ik wil graag weten of u, 
beoordeeld over het afgelopen jaar, 
nauwelijks of geen hinder, hinder of 
ernstige hinder heeft. 

 Zelden/ 
Nooit 

Soms Vaak Nauwelijks
/geen 

hinder 

Hinder Ernstige 
hinder 

a. vocht in huis  1! 2! 3! 1! 2! 3! 
b. geluid van buren 1! 2! 3! 1! 2! 3! 
c. verkeerslawaai 1! 2! 3! 1! 2! 3! 
d. lawaai industrie en bedrijven 1! 2! 3! 1! 2! 3! 
e. lawaai van vliegtuigen 1! 2! 3! 1! 2! 3! 
f. stank van verkeer 1! 2! 3! 1! 2! 3! 
g. stank van landbouw, dus van 
akkerbouw- of veeteeltbedrijven 

1! 2!!!! 3!!!! 1! 2! 3! →→→→12 

h. stank van bedrijven 1! 2!!!! 3!!!! 1! 2! 3! →→→→13 
i. last van stof of roet 1! 2! 3! 1! 2! 3! 
 
12. (ENQ.: Alleen stellen als men bij de vraag 10g naar ëStank van landbouwí SOMS of VAAK heeft ingevuld, 
anders naar vraag 13. De antwoorden bij iedere vraag apart noteren, ook indien de antwoorden op 12a/b en 12c 
hetzelfde zijn,. Eventueel doorvragen om een zo nauwkeurig mogelijk antwoord op de vraag te krijgen.) 
Let op: per deelvraag zijn meerdere antwoorden mogelijk! Altijd doorvragen  of er nog meer diersoorten zijn die 
stank veroorzaken. Dit is een open vraag. Dus niet de diersoorten opnoemen! 

12b. Kunt u aangeven wat de geur veroorzaakt? Dus 
bijv. de stallen, het voer, de mestopslag, het uitrijden van 
de mest. 

12a. U heeft zojuist gezegd, dat u 
last heeft van stank van landbouw. 
Welk type agrarisch bedrijf, dus 
bijvoorbeeld welke diersoort, 
veroorzaakt de stank?  Stal-

len 
Voer Mest 

opslag 
Uitrij
den 
mest 

Anders, 
namelijk.. 

Weet 
niet 

12c. Kunt u de geur in 
twee woorden 
omschrijven? 

! Varkens  1!!!! 2!!!! 3!!!! 4!!!! 5!!!! 6!!!!  
! Pluimvee: kippen/kuikens 1!!!! 2!!!! 3!!!! 4!!!! 5!!!! 6!!!!  
! Rundvee: mestvee/vleesvee 1!!!! 2!!!! 3!!!! 4!!!! 5!!!! 6!!!!  
! Rundvee: melkvee  1! 2! 3! 4! 5! 6!  
! Pelsdieren: nertsen  1!!!! 2!!!! 3!!!! 4!!!! 5!!!! 6!!!!  
! Pelsdieren: overigen 1! 2! 3! 4! 5! 6!  
! Schapen 1! 2! 3! 4! 5! 6!  
! Kalkoenen 1! 2! 3! 4! 5! 6!  
! Eenden 1! 2! 3! 4! 5! 6!  
! Parelhoenders 1! 2! 3! 4! 5! 6!  
! Geiten 1! 2! 3! 4! 5! 6!  
! Konijnen 1! 2! 3! 4! 5! 6!  
! Paarden 1! 2! 3! 4! 5! 6!  
! Struisvogels 1! 2! 3! 4! 5! 6!  
! Akkerbouw 1! 2! 3! 4! 5! 6!  
!  Anders, nl. 1! 2! 3! 4! 5! 6!  
 
13. (ENQ.: Alleen stellen als men bij vraag 10h naar ëStank van bedrijvení ëSOMS of ëVAAKí heeft ingevuld, 
anders naar vraag 14.) U heeft zojuist gezegd, dat u last heeft van stank van bedrijven. Welk bedrijf 
veroorzaakt de stank? ÖÖÖÖÖÖ 
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14. Ik ga nu een aantal voorzieningen noemen. Kunt U zeggen hoe goed deze voorzieningen bij u in de 

buurt zijn? 
 Uitstekend goed redelijk matig slecht 
a. parken en groenvoorzieningen 1!  2! 3! 4!  5! 
b. parkeervoorz. voor bewoners 1!  2! 3! 4!  5! 
c. parkeervoorz. voor bezoek 1!  2! 3! 4!  5! 
d. winkels 1!  2! 3! 4!  5! 
 
15. Is er voldoende speelruimte voor opgroeiende kinderen? 

a! ruim voldoende 
b! voldoende 
c! onvoldoende 

 
16. Heeft u goed contact met de buren en mensen uit de buurt? 

a! goed contact 
b! redelijk 
c! noch goed/noch slecht 
d! slecht 
e! geen contact 

 
17. Bent u tevreden over de bereikbaarheid en kwaliteit van het openbaar vervoer? 

a! zeer tevreden  
b! tamelijk tevreden 
c! niet zo tevreden 
d! ontevreden 

 
18. Bent u tevreden over de bereikbaarheid met eigen vervoer? 

a! zeer tevreden  
b! tamelijk tevreden 
c! niet zo tevreden 
d! ontevreden 

 
19. Ik wil u vragen hoe tevreden u bent met een aantal zaken. Hoe tevreden bent u met de: 
 Zeer 

tevreden 
Tevreden Niet 

tevreden/ niet 
ontevreden 

Ontevreden Zeer  
ontevreden 

a. woonsituatie 1! 2! 3! 4! 5! 
b. financiÎle en maatschappelijke positie 1! 2! 3! 4! 5! 
c. vrienden en kennissenkring 1! 2! 3! 4! 5! 
d. woonomgeving 1! 2! 3! 4! 5! 
 
Tenslotte wil ik u nog enkele vragen stellen over uw achtergrond. 
 
20. In welke bedrijfstak (bijvoorbeeld dienstverlening, agrarische sector, verzorging etc.) werken de leden 

van uw huishouding (hoofdinkomen en tweede inkomen) of, indien zij nu met pensioen zijn, hebben zij 
gewerkt? 
 (ENQ.: Het is uitsluitend van belang te weten of de respondent (voor een deel) economisch afhankelijk is 
van de landbouw. De vraag wordt echter als een open vraag gesteld. Indien ÈÈn van de inkomens onder 
ëagrarischí valt, dan agrarisch invullen. 
Onder agrarische sector wordt hier verstaan: veehouder, akkerbouwer,tuinder, pelsfarmer, in dienst van 
agrarisch bedrijf. Onder niet-agrarisch vallen onder meer: loonbedrijf, hobbyboer, slager, manege.) 
a! agrarische sector, namelijk: ÖÖÖÖÖÖÖ 

 b! anders, namelijk: ÖÖÖÖÖÖÖ 
  

21. Hoelang woont u al in deze buurt? 
a! korter dan 2 maanden  
b! 2 maanden tot 1 jaar  
c! 1 tot 5 jaar 
d! 5 tot 10 jaar 
e! 10 tot 20 jaar 
f! langer dan 20 jaar 

 
We zijn nu aan het einde van het gesprek. Dank U hartelijk voor uw tijd! 
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Bijlage VIII  
Opbouw clusters  

Met een ëlocatieí wordt een gebied aangeduid waarvoor de geurimmissie is bepaald met behulp van ÈÈn 
verspreidingsberekening. Een ëlocatieí of ëberekeningí kan dus meerdere bronnen omvatten.  

Het aantal onderzochte locaties per cluster en per deelpopulatie staat weergegeven in onderstaande tabellen. 

 

Aantal onderzoekslocaties per onderzoekscluster 

 < 0,5 0,5 - 1 1 – 2 2 – 4 4 - 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 Totaal 
 A B C D E F G H J  
Categorie I -- 1 3 6 8 8 -- -- -- 14 
Categorie II 9 9 13 16 15 16 23 15 4 53 
Categorie III -- 2 9 15 27 42 44 31 9 90 
Categorie IV 1 4 7 26 43 41 57 34 13 135 
TOTAAL 9 14 25 48 68 86 95 61 23 194 

 
 
Aantal onderzoekslocaties per deelpopulatie 

 Aantal 
onder-
zoeks-

locaties 

Aantal 
responde

nten 

Aantal respondenten per 
locatie 

   Gemid
-deld Laagste Hoogste 

Niet-concentratiegebied, ÈÈn-bron 63 380 6,0 1 59 
Niet-concentratiegebied, meer-bron 45 1.165 25,9 1 144 
Concentratiegebied, niet-agrariÎrs, ÈÈn-bron 10 21 2,1 1 7 
Concentratiegebied, niet-agrariÎrs, meer-bron 67 627 9,4 1 60 
Concentratiegebied, agrariÎrs, ÈÈn-bron 4 4 1,0 1 1 
Concentratiegebied, agrariÎrs, meer-bron 45 106 2,4 1 8 
Totaal 194 2.303 9,8 1 144 
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Bijlage IX  
Resultaten van de enquête 

De respons 
Betreft alle 2.728 afgenomen enquÍtes. 

De respons was 36%, het aantal weigeringen om mee te werken aan de enquÍte bedroeg 47% van alle benaderde 
adressen. De respons berekend over de bereikbare adressen (interviews en weigeringen) bedroeg 43%.  
In onderstaande tabel is de respons samengevat per omgevingscategorie.  

Respons geurhinderonderzoek veehouderij per omgevingscategorie 

Omgeving Geldige 
respon-
denten 
[aantal] 

Geldige 
respon-
denten 

[%] 

Weigering 
 
 

[%] 

Niet 
bereik-

baar 
[%] 

In gesprek
 
 

[%] 

Foutief 
nummer 

 
[%] 

Cat. I 385 35% 37% 25% 2% 0% 
Cat. II 1208 41% 39% 18% 1% 0% 
Cat. III 482 25% 65% 9% 1% 0% 
Cat. IV 482 44% 42% 12% 1% 1% 
Cat. V 141 40% 40% 18% 2% 0% 
Totaal 2728 36% 47% 15% 1% 0% 
 
 
De steekproefsamenstelling 
Betreft de centrale dataset aangevuld met de categorie V woningen. 

Kenmerken van de steekproefsamenstelling voor wat betreft persoonskenmerken als geslacht, leeftijd, en 
gemiddeld aantal personen per huishouden staan in onderstaande tabel. 

De steekproefsamenstelling  

Cluster Aantal 
respon-
denten 

Geslacht 
MAN 

Gemid-
delde 

leeftijd 
 

(vraag 1) 

Gehuwd/
samen-
wonend 

 
(vraag 2) 

Aantal 
personen 
per huis-
houden 

(vraag 3a)

Woont 5 
jaar of 

langer in 
deze buurt 
(vraag 21)

Soms of 
vaak last 
van vocht 

in huis 
(vraag 10i) 

Cat I 385 32% 46 77% 2.9 77% 17% 
Cat II 954 36% 48 78% 2.8 82% 20% 
Cat III 482 36% 47 79% 3.1 89% 22% 
Cat IV 482 38% 48 77% 3.0 89% 24% 
Cat V 141 39% 47 81% 3.6 97% 23% 
Totaal 2444 36% 48 78% 3.0 85% 21% 
Refe-
rentie 

n.v.t. {30-40 %} {40-45 jr} {40-60%} {3} {65-70 %} {Ca. 20%} 
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Consistentie van beantwoording 
Betreft de centrale dataset aangevuld met de categorie V woningen. 

In de enquÍte wordt tweemaal gevraagd naar de tevredenheid over de woonomgeving. De consistentie in 
beantwoording van deze vragen blijkt goed te zijn: bij vraag 9 naar ìtevredenheid over wonen in deze buurtî 
geeft 96% aan ëtevredení tot ëzeer tevredení te zijn, bij vraag 19d naar ìtevredenheid over woonomgevingî geeft 
96% als oordeel ëtevredení of ëzeer tevredení.  
94% van de respondenten geeft zowel bij vraag 9 als bij vraag 19d aan ëtevredení tot ëzeer tevredení te zijn. 

Bovenstaande resultaten geven aan dat de consistentie van beantwoording goed is. 

 
Stankhinder als gevolg van stallen 
 

Deelonderzoek 5 
Aantal enquêtes per deelpopulatie en per geurimmissie  
(niet-concentratiegebied uitgesplitst naar wel/niet agrariërs) [aantal respondenten per cluster] 

Deelpopulatie < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 - 
128 Totaal 

Niet-concentr.  EÈn-bron 63 74 53 64 41 48 31 4 2 380
Niet-concentr. Niet-agr. EÈn-bron 59 67 50 48 35 37 21 3 2 322

Niet-concentr. AgrariÎrs EÈn-bron 4 7 3 16 6 11 10 1 0 58

Niet-concentr.  Cumulatie 52 59 247 219 250 216 94 25 3 1.165
Niet-concentr. Niet-agr. Cumulatie 46 50 205 189 208 181 72 21 3 975

Niet-concentr. AgrariÎrs Cumulatie 6 9 42 30 42 35 22 4 0 190

Concentratiegebied Niet-agr. EÈn-bron 0 5 2 1 3 5 4 1 0 21
Concentratiegebied Niet-agr. Cumulatie 0 0 15 99 125 141 125 98 24 627
Concentratiegebied AgrariÎrs EÈn-bron 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4
Concentratiegebied AgrariÎrs Cumulatie 0 0 2 2 18 23 31 25 5 106
Totaal 115 139 319 386 438 433 285 154 34 2.303
 
 
Hinder (‘soms of vaak last van’) van varkensstallen per deelpopulatie en per geurimmissie  
(niet-concentratiegebied uitgesplitst naar wel/niet agrariërs) [% van aantal respondenten per cluster] 
Deelpopulatie < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 Totaal

Niet-concentr.  EÈn-bron 5% 4% 4% 9% 17% 31% 32% 75% 0%
Niet-concentr. Niet-agr. EÈn-bron 3.4% 4.5% 4.0% 10.4% 20.0% 29.7% 38.1% 66.7% 0.0% 12.4%

Niet-concentr. AgrariÎrs EÈn-bron 25.0% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 36.4% 20.0% 100.0% -- 15.5%

Niet-concentr.  Cumulatie 0% 2% 3% 5% 12% 18% 29% 32% 67%
Niet-concentr. Niet-agr. Cumulatie 0.0% 2.0% 3.4% 5.3% 13.0% 17.7% 27.8% 28.6% 66.7% 10.8%

Niet-concentr. AgrariÎrs Cumulatie 0.0% 0.0% 2.4% 3.3% 7.1% 17.1% 31.8% 50.0% -- 10.5%

Concentratiegebied Niet-agr. EÈn-bron -- 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 25.0% 0.0% -- 14.3%
Concentratiegebied Niet-agr. Cumulatie -- -- 0.0% 1.0% 6.4% 9.9% 12.8% 28.6% 29.2% 11.8%
Concentratiegebied AgrariÎrs EÈn-bron -- 0.0% -- 0.0% 0.0% -- -- 0.0% -- 0.0%
Concentratiegebied AgrariÎrs Cumulatie -- -- 0.0% 0.0% 5.6% 4.3% 6.5% 4.0% 20.0% 5.7%
Totaal 3% 4% 3% 5% 11% 16% 20% 26% 29% 11%
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Deelonderzoek 12 

Hinder als gevolg van landbouw - totaal [% van het totaal aantal respondenten per cluster] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 TOTAAL

Categorie I -- 83% 41% 29% 41% 48% -- -- -- 40%
Categorie II 39% 52% 46% 47% 65% 67% 60% 52% 80% 53%
Categorie III -- 50% 53% 54% 54% 56% 56% 40% 58% 53%
Categorie IV 100% 23% 37% 43% 54% 50% 55% 43% 53% 48%
TOTAAL 40% 50% 45% 42% 54% 56% 57% 44% 59% 50%
Categorie V                   35%

 
 
Ernstige hinder als gevolg van landbouw - totaal [% van het totaal aantal respondenten per cluster] 

C98 [ge/m3] < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 16 - 32 32 - 64 64 - 128 TOTAAL

Categorie I -- 0% 1% 2% 8% 3% -- -- -- 4%
Categorie II 1% 3% 2% 1% 5% 5% 5% 6% 20% 3%
Categorie III -- 0% 0% 3% 2% 2% 5% 3% 0% 2%
Categorie IV 0% 0% 0% 5% 2% 5% 3% 7% 0% 3%
TOTAAL 1% 2% 1% 2% 4% 4% 4% 5% 3% 3%
Categorie V                   0%
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Overige enquêtevragen 
Hier zijn de resultaten van de centrale dataset aangevuld met categorie V weergegeven. Doordat de resultaten als 
afgeronde waarden zijn gepresenteerd, zijn de totalen in enkele gevallen niet gelijk aan 100%. 

 

01. Heeft U deze brief ontvangen?   
Categorie JA 
I 76% 
II 85% 
III 82% 
IV 86% 
V 75% 
Totaal 83% 

 
 
02. Enq.: noteer geslacht 
Categorie Vrouw Man 
I 68% 32% 
II 64% 36% 
III 64% 36% 
IV 62% 38% 
V 61% 39% 
Totaal 64% 36% 

 
 
1. Wat is Uw leeftijd? 
            
Catego-
rie 

Gem. 
leeftijd <18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >= 75 

Geen 
antwoord 

I 46 2% 5% 19% 24% 23% 12% 9% 5% 1% 
II 48 1% 4% 17% 23% 19% 16% 12% 6% 1% 
III 47 2% 3% 17% 26% 18% 17% 13% 3% 1% 
IV 48 1% 3% 17% 23% 22% 17% 11% 6% 1% 
V 47 2% 4% 19% 23% 16% 19% 10% 6% 0% 
Totaal 48 1% 4% 17% 24% 20% 16% 11% 5% 1% 

 
2. Wat is uw burgerlijke staat? 
 

Categorie 
 
 

a 
ongehuwd/
gescheiden

 

b  
gehuwd/ 
samen-
wonend 

c  
weduwe/

weduwnaar
 

d  
geen 

antwoord 
 

I 14% 77% 9% 1% 
II 12% 78% 10% 1% 
III 14% 79% 6% 1% 
IV 13% 77% 9% 1% 
V 11% 81% 6% 2% 
Totaal 13% 78% 8% 1% 
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3. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (uzelf/volwassenen/kinderen)? 
 a. totaal aantal personen  
 b. aantal kinderen  
 
Categorie a b 
I 2,9 1,1 
II 2,8 0,9 
III 3,1 1,2 
IV 3,0 1,1 
V 3,6 1,7 
Totaal 3,0 1,1 

 
4. In wat voor type woning woont u? 
 a vrijstaand eengezinshuis 
 b twee onder ÈÈn kap 
 c rijtjeshuis 
 d flat, boven- of benedenwoning 
 e appartement 
 f tehuis (bv. bejaardentehuis, verzorgingstehuis e.d.) 
 g boerderij/agrarische bedrijfswoning 
 h anders 
Categorie a b c d e f g h 
I 29% 43% 26% 1% 0% 0% 0% 0% 
II 45% 29% 21% 0% 0% 1% 2% 2% 
III 73% 12% 1% 0% 0% 0% 12% 2% 
IV 54% 5% 1% 0% 0% 0% 38% 1% 
V 35% 1% 0% 0% 1% 0% 62% 0% 
Totaal 49% 22% 13% 0% 0% 0% 14% 1% 
 
 
5. Weet u het bouwjaar van de woning? 

BOUWJAAR < 1900 1900-1939 1940-1969 1970-1979 1980-1989 1990-nu
geen 

antwoord 
I 2% 5% 34% 15% 18% 15% 9% 
II 5% 15% 31% 22% 9% 8% 11% 
III 9% 29% 25% 13% 7% 6% 12% 
IV 12% 31% 19% 12% 6% 5% 14% 
V 10% 22% 26% 12% 13% 7% 11% 
Totaal 7% 20% 28% 17% 10% 8% 11% 

 
6. Is de woning huur of eigendom? 
Categorie eigendom huur 
I 82% 18% 
II 84% 16% 
III 95% 5% 
IV 94% 6% 
V 98% 2% 
Totaal 89% 11% 
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7. Wat is globaal de kale huur of hypotheeklast van uw woning (excl. energie) per maand? 

Categorie a < 500 b 500 - 1.000 c >1.000 geen antwoord
I 17% 52% 15% 17% 
II 18% 42% 8% 32% 
III 18% 41% 10% 31% 
IV 22% 31% 12% 35% 
V 19% 21% 6% 54% 
Totaal 19% 40% 10% 31% 

 
 
8. Heeft U de volgende voorzieningen in huis? (Enq.: alleen aankruisen indien JA)  
a centrale verwarming 
b badkamer met ligbad 
c tuin of balkon 
d aansluiting kabel 
 
Categorie a b c d 
I 90% 59% 96% 96% 
II 88% 59% 93% 88% 
III 82% 65% 98% 34% 
IV 80% 66% 98% 19% 
V 81% 66% 97% 23% 
Totaal 85% 62% 95% 61% 

 
 
9. Hoe tevreden bent u over het wonen in deze buurt?  
 a zeer tevreden 
 b tevreden 
 c noch ontevreden, noch tevreden 
 d ontevreden 
 e zeer ontevreden 
 f geen antwoord 
 
Categorie a b c d e f 
I 72% 22% 4% 2% 0% 1% 
II 66% 30% 2% 1% 0% 1% 
III 74% 24% 1% 1% 0% 0% 
IV 73% 24% 1% 1% 0% 1% 
V 70% 29% 1% 1% 0% 0% 
Totaal 70% 26% 2% 1% 0% 1% 
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10. Ik ga nu een aantal zaken noemen waar mensen last van kunnen hebben of die de woonkwaliteit 
beïnvloeden. Ik wil graag weten hoe vaak u het afgelopen jaar last heeft gehad van: 
 
11. Als u hier last van heeft gehad, hoe erg bent u er dan door gehinderd? Ik wil graag weten of u, 
beoordeeld over het afgelopen jaar, nauwelijks of geen hinder, hinder of ernstige hinder heeft. 
(Percentages ernstige hinder) 
 
a. vocht in huis         

Categorie 
zelden/ 
nooit soms vaak 

 Ernstige 
hinder 

I 83% 11% 6%  2% 
II 80% 15% 5%  2% 
III 78% 14% 8%  2% 
IV 76% 16% 8%  3% 
V 78% 17% 5%  1% 
Totaal 79% 14% 6%  2% 

      
b. geluid van buren     

Categorie 
zelden/ 
nooit soms vaak 

 Ernstige 
hinder 

I 81% 13% 6%  3% 
II 85% 10% 5%  2% 
III 93% 5% 2%  1% 
IV 96% 3% 1%  0% 
V 99% 0% 1%  1% 
Totaal 89% 8% 3%  1% 

 
c. verkeerslawaai     

Categorie 
zelden/ 
nooit soms vaak 

 Ernstige 
hinder 

I 81% 11% 8%  3% 
II 78% 12% 10%  3% 
III 72% 13% 16%  4% 
IV 81% 12% 7%  3% 
V 77% 17% 6%  1% 
Totaal 78% 12% 10%  3% 

      
d. lawaai industrie en bedrijven    

Categorie 
zelden/ 
nooit soms vaak 

 Ernstige 
hinder 

I 96% 2% 2%  2% 
II 96% 3% 2%  1% 
III 94% 3% 3%  1% 
IV 96% 3% 1%  0% 
V 98% 1% 1%  0% 
Totaal 95% 3% 2%  1% 
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e. lawaai van vliegtuigen    

Categorie 
zelden/ 
nooit soms vaak 

 Ernstige 
hinder 

I 70% 25% 5%  3% 
II 76% 21% 3%  1% 
III 76% 19% 5%  1% 
IV 73% 21% 6%  2% 
V 75% 20% 5%  1% 
Totaal 74% 21% 5%  2% 

 
f. stank van verkeer     

Categorie 
zelden/ 
nooit soms vaak 

 Ernstige 
hinder 

I 97% 2% 1%  0% 
II 95% 4% 1%  0% 
III 96% 3% 1%  0% 
IV 97% 2% 1%  0% 
V 96% 4% 1%  0% 
Totaal 96% 3% 1%  0% 

 
g. stank van landbouw      

Categorie 
zelden/ 
nooit soms vaak 

 Ernstige 
hinder 

I 60% 34% 6%  4% 
II 47% 46% 7%  3% 
III 47% 44% 10%  2% 
IV 52% 37% 11%  3% 
V 65% 29% 6%  0% 
Totaal 51% 41% 8%  3% 

 
h. stank van bedrijven     

Categorie 
zelden/ 
nooit soms vaak 

 Ernstige 
hinder 

I 96% 3% 1%  1% 
II 92% 7% 1%  1% 
III 97% 1% 2%  1% 
IV 97% 3% 0%  1% 
V 98% 1% 1%  0% 
Totaal 95% 4% 1%  1% 

 
i. last van stof of roet     

Categorie 
zelden/ 
nooit soms vaak 

 Ernstige 
hinder 

I 98% 1% 1%  1% 
II 96% 3% 1%  0% 
III 96% 2% 1%  0% 
IV 96% 2% 2%  0% 
V 97% 3% 0%  0% 
Totaal 97% 2% 1%  0% 

 

producties 000350



 

14. Ik ga nu een aantal voorzieningen noemen.  
Kunt U zeggen hoe goed deze voorzieningen bij u in de buurt zijn? 
         
14a. Parken en groenvoorzieningen  

Categorie uitstekend goed redelijk matig slecht 
geen 

antwoord 
I 28% 49% 13% 6% 3% 0% 
II 19% 53% 14% 8% 5% 1% 
III 22% 62% 6% 6% 2% 1% 
IV 32% 52% 7% 2% 2% 6% 
V 30% 57% 4% 4% 1% 3% 
Totaal 24% 54% 11% 6% 3% 2% 

 
14b. Parkeervoorzieningen voor bewoners 

Categorie uitstekend goed redelijk matig slecht 
geen 

antwoord 
I 25% 53% 9% 8% 4% 0% 
II 15% 60% 11% 8% 5% 1% 
III 26% 66% 4% 2% 2% 0% 
IV 40% 53% 4% 1% 1% 1% 
V 30% 66% 1% 2% 0% 1% 
Totaal 25% 59% 7% 5% 3% 1% 

 
14c. parkeervoorzieningen voor bezoekers 

Categorie uitstekend goed redelijk matig slecht 
geen 

antwoord 
I 17% 48% 15% 12% 8% 0% 
II 13% 55% 12% 11% 8% 1% 
III 25% 64% 6% 3% 2% 0% 
IV 38% 54% 4% 2% 1% 1% 
V 30% 64% 3% 2% 0% 1% 
Totaal 22% 56% 9% 7% 5% 1% 

 
14d. Winkels 

Categorie uitstekend goed redelijk matig slecht 
geen 

antwoord 
I 15% 48% 17% 15% 5% 0% 
II 3% 33% 21% 24% 17% 1% 
III 2% 40% 26% 18% 14% 1% 
IV 5% 43% 22% 15% 12% 2% 
V 5% 52% 16% 9% 16% 1% 
Totaal 5% 40% 21% 19% 14% 1% 
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15. Is er voldoende speelruimte voor opgroeiende kinderen? 

Categorie 
ruim 

voldoende voldoende onvoldoende geen antwoord 
I 44% 35% 18% 3% 
II 41% 38% 20% 2% 
III 55% 30% 12% 2% 
IV 69% 26% 4% 1% 
V 70% 26% 1% 3% 
Totaal 51% 33% 14% 2% 
 
16. Heeft u goed contact met de buren en mensen uit de buurt? 

Categorie 
goed 
contact redelijk 

noch 
goed/noch 

slecht slecht 
geen 

contact 
geen 

antwoord 
I 82% 14% 2% 1% 1% 0% 
II 85% 10% 3% 1% 0% 0% 
III 87% 9% 2% 0% 2% 0% 
IV 91% 6% 1% 0% 0% 0% 
V 91% 6% 1% 1% 1% 0% 
Totaal 87% 10% 2% 1% 1% 0% 
         
17. Bent u tevreden over de bereikbaarheid en kwaliteit van het openbaar vervoer?  

  zeer tevreden 
tamelijk 
tevreden 

niet zo 
tevreden ontevreden 

geen 
antwoord 

I 28% 30% 12% 13% 17% 
II 18% 27% 15% 27% 15% 
III 10% 21% 18% 29% 22% 
IV 7% 22% 18% 31% 21% 
V 9% 25% 13% 22% 31% 
Totaal 15% 25% 15% 26% 19% 

 
18. Bent u tevreden over de bereikbaarheid met eigen vervoer?    

Categorie zeer tevreden 
tamelijk 
tevreden 

niet zo 
tevreden ontevreden 

geen 
antwoord 

I 77% 19% 1% 1% 3% 
II 75% 19% 2% 1% 3% 
III 84% 15% 1% 0% 1% 
IV 78% 19% 2% 0% 2% 
V 80% 15% 2% 1% 1% 
Totaal 78% 18% 1% 0% 2% 
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19.    Ik wil u vragen hoe tevreden u bent met een aantal zaken. Hoe tevreden bent u met de: 
a zeer tevreden 
b tevreden  
c niet tevreden/ niet ontevreden 
d ontevreden 
e zeer ontevreden 
f geen antwoord 

         
19a. Woonsituatie      
Categorie a b c d e f 
I 64% 32% 2% 1% 0% 2% 
II 56% 40% 1% 1% 0% 1% 
III 66% 32% 2% 0% 0% 0% 
IV 70% 27% 1% 1% 0% 1% 
V 62% 38% 0% 0% 0% 0% 
Totaal 62% 35% 1% 1% 0% 1% 

 
19b. Financiële en maatschappelijke positie 
Categorie a b c d e f 
I 28% 59% 4% 1% 0% 8% 
II 24% 66% 6% 0% 0% 3% 
III 43% 51% 4% 0% 0% 1% 
IV 40% 54% 4% 1% 0% 1% 
V 27% 53% 11% 7% 0% 2% 
Totaal 32% 59% 5% 1% 0% 3% 

 
19c. Vrienden en kennissenkring    
Categorie a b c d e f 
I 34% 44% 1% 1% 0% 20% 
II 33% 57% 2% 0% 0% 8% 
III 45% 46% 2% 0% 0% 6% 
IV 39% 46% 1% 0% 0% 13% 
V 30% 26% 4% 0% 0% 40% 
Totaal 37% 49% 2% 0% 0% 12% 

       
19d. Woonomgeving      
Categorie a b c d e f 
I 55% 39% 3% 2% 0% 2% 
II 45% 50% 2% 1% 0% 1% 
III 60% 39% 1% 0% 0% 0% 
IV 60% 37% 1% 0% 0% 2% 
V 57% 43% 0% 0% 0% 0% 
Totaal 53% 43% 2% 1% 0% 1% 
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21. Hoe lang woont u al in deze buurt? 
a  korter dan 2 maanden 
b 2 maanden tot 1 jaar 
c 1 tot 5 jaar 
d 5 tot 10 jaar 
e 10 tot 20 jaar 
f langer dan 20 jaar 
g geen antwoord 

         
Categorie a b c d e f g 
I 0% 4% 18% 17% 25% 34% 1% 
II 1% 3% 14% 15% 21% 46% 1% 
III 0% 2% 9% 16% 22% 51% 0% 
IV 0% 3% 8% 11% 22% 56% 0% 
V 0% 0% 3% 10% 23% 64% 1% 
Totaal 1% 3% 12% 14% 22% 48% 0% 
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Bijlage X  
Statistische toetsen 

De hier beschreven statistische toetsen zijn uitgevoerd voor een tweezijdig 95%-betrouwbaarheidsinterval.  
Vertaald naar p-waarden (de kans dat het gevonden effect toeval is) betekent dit: 

• p <= 0,05 : waarschijnlijk is er geen sprake van toeval; 

• p > 0,05 : waarschijnlijk berusten de gevonden verschillen op toeval.  
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DEEL A. RELATIE TUSSEN GEURIMMISSIE EN HINDER 
 
Deelonderzoek 1: Relatie geurimmissie – geurhinder 
 
χχχχ2-goodness-of-fit-toets 
 
 Met behulp van deze toets is aangetoond dat een logistische regressielijn voor de vier categorieÎn samen de 
relatie geurimmissie ñ geurhinder statistisch zeer acceptabel beschrijft. De p-waarde is met 0,076 groter dan de 
gebruikelijke significantiegrens van 0,05. 
Voorspellingsfouten van dit model kunnen derhalve worden verklaard als steekproeftoevalligheden, en wijzen 
niet op systematische afwijkingen van het model. 
 
Logistische regressie-analyse 

Voor de regressielijn van categorie I/II/III/IV zijn de volgende formules vastgesteld: 

Hinder (ësoms of vaak last van varkensstallení) : Logit (H) = -3,34 + 0,62 * ln (C98)  

Ernstige hinder : Logit (H) = -5,75 + 0,66 * ln (C98)   

 

Deelonderzoek 2: Relatie tussen immissie en hinder per omgevingscategorie 

Logistische regressie-analyse 

Per omgevingscategorie is de logistische regressielijn bepaald. Door middel van een z-toets is de significantie 
onderzocht van verschillen tussen de regressiecoÎfficiÎnten. 

Uit een z-toets op verschil in constante tussen categorie I, III en IV en categorie II (referentie) blijkt: 

• De constante van de regressielijn van categorie IV (p-waarde 0,654) verschilt niet statistisch signifant van 
die van categorie II; 

• De constanten van de regressielijnen van categorie I (p-waarde 0,053) en III (p-waarde 0,002) zijn statistisch 
(zwak) significant lager dan die van categorie II. Categorie I en III geven dus statistisch significant lagere 
hinderpercentages.  

Uit een z-toets op verschil in constante Èn richtingscoÎfficiÎnt tussen categorie I, III en IV en categorie II 
(referentie) blijkt: 

• De richtingscoÎfficiÎnten van de regressielijnen van categorie I (p-waarde 0,912), III (p-waarde 0,210) en IV 
(p-waarde 0,392) verschillen niet statistisch signifant van die van categorie II. 

Bij onderverdeling naar de op basis van de volgende deelonderzoeken te onderscheiden deelpopulaties (niet-
concentratiegebied, niet-agrariÎrs in het concentratiegebied, agrariÎrs in het concentratiegebied, per 
deelpopulatie onderscheid naar ÈÈ-bron- en cumulatiesituaties) Èn de omgevingscategorieÎn zijn de analyses 
nogmaals uitgevoerd. 

Uit een z-toets op verschil in constante tussen categorie I, III en IV en categorie II (referentie) blijkt: 

• De constanten van de regressielijnen van de categorieÎn I (p-waarde 0,189) en IV (p-waarde 0,644) 
verschillen niet statistisch signifant van die van categorie II; 

• De constante van de regressielijn van categorie III (p-waarde 0,014) is statistisch significant lager dan die 
van categorie II. Categorie III geeft dus statistisch significant lagere hinderpercentages.  

De resultaten van deze toets bevestigen de conclusies naar aanleiding van voorgaande toets voor categorie III.  
De resultaten voor categorie I zijn veranderd nu onderscheid naar deelpopulaties is gemaakt.  
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Deelonderzoek 3: Hinder in de concentratiegebieden en daarbuiten 
Logistische regressie-analyse 

De statistische analyse is uitgevoerd voor de gehele dataset, waarbij onderscheid is gemaakt naar 
concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden. Per groep is de logistische regressielijn bepaald. Vervolgens 
is een z-toets uitgevoerd op significantie van de verschillen tussen de regressielijnen. Respondenten in de niet-
concentratiegebieden vormden de referentiegroep.  

Uit een z-toets op verschil in constante tussen mensen die in de concentratiegebieden wonen en daarbuiten 
wonen, blijkt: 

• De constante van de regressielijn van mensen in de concentratiegebieden (p-waarde < 0,001) verschilt 
statistisch significant van die van mensen buiten de concentratiegebieden. Het verschil in constante bedraagt 
op logistische schaal ñ0,94. 

Uit een z-toets op verschil in constante en richtingscoÎfficiÎnt tussen mensen die in de concentratiegebieden 
wonen en daarbuiten wonen, blijkt: 

• De richtingscoÎfficiÎnt van de regressielijn van mensen in de concentratiegebieden (p-waarde 0,733) 
verschilt niet statistisch significant van die van mensen buiten de concentratiegebieden. 

Er blijkt een relevant verschil in hinderbeleving tussen de concentratiegebieden en de rest van Nederland. 

Voor de regressielijnen per gebied zijn de volgende formules vastgesteld: 

  Niet-concentratiegebied : Logit (H) = -3,38 + 0,80 * ln (C98), 

  Concentratiegebied : Logit (H) = -4,33 + 0,80 * ln (C98). 

 
Deelonderzoek 4: Werkzaam in de agrarische sector 
Onderscheid naar wel/niet agrariër, géén onderscheid naar wel/niet concentratiegebied 

Per groep is de logistische regressielijn bepaald. Vervolgens is een z-toets uitgevoerd op significantie van de 
verschillen tussen de regressielijnen. De respondenten die niet werkzaam zijn in de agrarische sector vormden de 
referentiegroep.  

Uit een z-toets op verschil in constante tussen mensen die al dan niet werken in de agrarische sector blijkt: 

• De constante van de regressielijn van mensen werkzaam in de agrarische sector (p-waarde 0,086) is niet 
statistisch significant lager dan die van mensen die niet in de agrarische sector werken. Het verschil in 
constante bedraagt op logistische schaal ñ0,34. 

• Indien wordt gekozen voor toetsing bij een 90%-betrouwbaarheidsinterval kan het verschil in hinder wel 
significant genoemd worden (ëzwak significantí). 

Uit een z-toets op verschil in constante en richtingscoÎfficiÎnt tussen beide groepen blijkt: 

• De richtingscoÎfficiÎnt van de regressielijn van mensen werkzaam in de agrarische sector (p-waarde 0,48) is 
niet statistisch significant anders dan die van mensen die niet in de agrarische sector werken. 

Voor de twee deelpopulaties wordt de relatie tussen geurimmissie en geurhinder beschreven door de volgende 
regressielijnen: 

  Niet werkzaam in de agrarische sector : Logit (H) = -3,30 + 0,63 * ln (C98), 

  Werkzaam in de agrarische sector  : Logit (H) = -3,64 + 0,63 * ln (C98). 
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Onderscheid naar wel/niet concentratiegebied én wel/niet agrariër 

Per groep is de logistische regressielijn bepaald. Vervolgens is een z-toets uitgevoerd op significantie van de 
verschillen tussen de regressielijnen. De respondenten die niet in het concentratiegebied wonen en niet 
werkzaam zijn in de agrarische sector vormden de referentiegroep.  

Uit een z-toets op verschil in constante tussen mensen die al dan niet werken in de agrarische sector blijkt: 

• De constante van de regressielijn van mensen werkzaam in de agrarische sector (p-waarde 0,048) is 
statistisch significant lager dan die van mensen die niet in de agrarische sector werken. Het verschil in 
constante bedraagt op logistische schaal ñ0,39. 

• De constante van de regressielijn van mensen wonend in het concentratiegebied (p-waarde < 0,001) is 
statistisch significant lager dan die van mensen die niet in het concentratiegebied wonen. Het verschil in 
constante bedraagt op logistische schaal ñ0,96. 

Uit een z-toets op verschil in constante en richtingscoÎfficiÎnt tussen beide groepen blijkt: 

• De richtingscoÎfficiÎnten van de regressielijnen van mensen werkzaam in de agrarische sector (p-waarde 
0,60) en mensen wonend in de concentratiegebieden (p-waarde 0,76) zijn niet statistisch significant anders 
dan die van niet-agrariÎrs die buiten de concentratiegebieden wonen. 

Wanneer gelijktijdig onderscheid wordt gemaakt naar wel/niet concentratiegebied en wel/niet agrariÎr, worden 
de verschillen tussen wel/niet concentratiegebied en wel/niet agrariÎr groter en significanter dan in de modellen 
met slechts ÈÈn onderscheidende factor.  

 

Onderscheid naar wel/niet concentratiegebied én wel/niet agrariër met interactie tussen 
concentratiegebied en agrariër 

Per groep is de logistische regressielijn bepaald. Vervolgens is een z-toets uitgevoerd op significantie van de 
verschillen tussen de regressielijnen. De respondenten die niet in het concentratiegebied wonen en niet 
werkzaam zijn in de agrarische sector vormden de referentiegroep.  

Uit een z-toets op verschil in constante tussen mensen die al dan niet werken in de agrarische sector blijkt: 

• De constante van de regressielijn van mensen die in het concentratiegebied wonen (p-waarde < 0,001) is 
statistisch significant lager dan die van mensen die niet in het concentratiegebied wonen. Het verschil in 
constante bedraagt op logistische schaal ñ0,84. 

• De constante van de regressielijn van agrariÎrs (p-waarde 0,574) is niet statistisch significant lager dan die 
van mensen die niet in de agrarische sector werken.  

• De constante van de regressielijn van mensen die Èn in het concentratiegebied wonen Èn in de agrarische 
sector werken (interactie) is statistisch significant lager (p-waarde 0,041) dan die van de referentiegroep. Het 
verschil in constante bedraagt op logistische schaal ñ1,02. 

Uit een z-toets op verschil in constante en richtingscoÎfficiÎnt tussen beide groepen blijkt: 

• De richtingscoÎfficiÎnt van de regressielijn van mensen die Èn in het concentratiegebied wonen Èn in de 
agrarische sector werken (p-waarde 0,032) verschilt statistisch significant van die van de referentiegroep. 
Het verschil in richtingscoÎfficiÎnt bedraagt op logistische schaal ñ0,32. 

Op basis van deze analyses kunnen de volgende deelpopulaties worden onderscheiden: 

• Niet-concentratiegebied, 

• Concentratiegebied, niet-agrariÎrs, 

• Concentratiegebied, agrariÎrs. 
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Er is een χ2-toets uitgevoerd voor de verschillende mogelijke modellen voor deze deelpopulaties: 

1. Model met alleen verschil in constanten: χ2 = 169,5 bij 4 vrijheidsgraden; 

2. Model met verschil in constante voor niet-agrariÎrs in het concentratiegebied en met verschil in 
richtingscoÎfficiÎnt voor de agrariÎrs in het concentratiegebied: χ2 = 170,2 bij 4 vrijheidsgraden. 

Het tweede model heeft een iets hogere χ2 bij een gelijk aantal vrijheidsgraden en is dan ook iets beter dan het 
eerste model. Het verschil is echter zeer gering. Ter wille van de eenvoud wordt in het verdere onderzoek 
uitgegaan van het eerste model dat geen verschillende richtingscoÎfficiÎnten onderscheidt. 

Voor de drie deelpopulaties wordt de relatie tussen geurimmissie en geurhinder beschreven door de volgende 
regressielijnen: 

  Niet-concentratiegebied   : Logit (H) = -3,39 + 0,81 * ln (C98), 

  Concentratiegebied, niet-agrariÎrs  : Logit (H) = -4,22 + 0,81 * ln (C98), 

  Concentratiegebied, agrariÎrs  : Logit (H) = -4,53 + 0,81 * ln (C98). 

 

De resultaten van de regressie-analyses voor deel A zijn hierna samengevat. 

Met behulp van een χ2 toets is beoordeeld welke van de beschouwde statistische modellen de beste beschrijving 
van de data geeft. De beschouwde modellen zijn: 

Model totaal : het meest eenvoudige model waarin geen deelpopulaties zijn onderscheiden (deelonderzoek 
1): χ2 =125, df =1; 

Model conc : model dat onderscheid maakt naar wel/niet concentratiegebied (deelonderzoek 3): χ2 =161, 
df =2; 

Model agr : model dat onderscheid maakt naar wel/niet agrariÎr; χ2 =128, df=2; 

Model conc + agr:  model dat Èn wel/niet concentratiegebied Èn wel/niet agrariÎr onderscheidt: χ2=165, df =3 

Model conc*agr : model dat de deelpopulaties ëniet-concentratiegebiedí, ëconcentratiegebied, agrariÎrí en 
ëconcentratiegebied, niet-agrariÎrí onderscheidt; χ2=169; df=4 

Model agr is zwak significant (p = 0,078) beter dan model totaal. De modellen conc en conc*agr zijn significant 
beter dan model totaal.  

Model conc is significant beter dan model totaal (p < 0,001). 

Model conc* agr is significant beter dan zowel model conc (p = 0,012) als model agr  
(p < 0,001). 

Model conc*agr is significant beter dan model conc+agr (p =0.046). 

Van de beschouwde modellen voorspelt conc*agr de data dus het best. 
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DEEL B. DE INVLOED VAN CUMULATIE 
 
Deelonderzoek 5: Hinder in één-bron en cumulatiesituaties 
Logistische regressie 

Voor ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties is een logistische regressieanalyse uitgevoerd voor hinder als 
functie van de geurimmissie. Vervolgens is een z-toets uitgevoerd op significantie van de verschillen tussen de 
regressiecoÎfficiÎnten. EÈn-bron-situaties vormden de referentiegroep.  

Uit een z-toets op verschil in constante tussen cumulatiesituaties en ÈÈn-bron-situaties (referentie) blijkt: 

• De constante van de regressielijn van cumulatiesituaties (p-waarde < 0,001) is statistisch significant lager 
dan die van ÈÈn-bron-situaties. Het verschil in constante bedraagt op logistische schaal ñ0,77. 

Uit een z-toets op verschil in constante en richtingscoÎfficiÎnt tussen cumulatiesituaties en ÈÈn-bron-situaties 
(referentie) blijkt: 

• De richtingscoÎfficiÎnt van de regressielijn van cumulatiesituaties (p-waarde 0,98) verschilt niet statistisch 
significant van die van ÈÈn-bron-situaties.  

In cumulatiesituaties wordt dus statistisch significant minder hinder ondervonden dan in ÈÈn-bron-situaties. Voor 
ÈÈn-bron-situaties en cumulatiesituaties wordt de relatie tussen geurimmissie en hinder beschreven door de 
volgende regressielijnen: 

  EÈn-bron-situaties : Logit (H) = -2.81 + 0.67 * ln (C98), 

  Cumulatiesituaties : Logit (H) = -3.59 + 0.67 * ln (C98). 

 

Vergelijking van de modellen 

Vervolgens is onderzocht wat het toevoegen van het onderscheid naar ÈÈn- en cumulatiesituaties betekent voor 
het meest eenvoudige model en voor het model dat de deelpopulaties onderscheidt. Hiertoe is met behulp van 
een χ2 toets beoordeeld welk statistisch model de beste beschrijving van de data geeft. 

Het meest eenvoudige model 

1. Geen onderscheid naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties: χ2 = 125,3 bij 1 vrijheidsgraad; 

2. Onderscheid naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties: χ2 = 142,3 bij 2 vrijheidsgraden. 

Het tweede model heeft een hogere χ2 bij ÈÈn vrijheidsgraad meer. Het tweede model is statistisch significant 
beter (p-waarde < 0,001) dan het eerste model. 

Het model dat de 3 deelpopulaties onderscheidt 

1. Geen onderscheid naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties: χ2 = 169,5 bij 4 vrijheidsgraden; 

2. Onderscheid naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties: χ2 = 177,9 bij 5 vrijheidsgraden. 

Het tweede model heeft een hogere χ2 bij ÈÈn vrijheidsgraad meer. Het tweede model is statistisch significant 
beter (p-waarde = 0,004) dan het eerste model. 

Bij onderscheid naar ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties: 

1. Het meest eenvoudige model: χ2 = 142,3 bij 2 vrijheidsgraden; 

2. Het model dat de 3 deelpopulaties onderscheidt: χ2 = 177,9 bij 5 vrijheidsgraden. 

Het tweede model heeft een hogere χ2 bij drie vrijheidsgraden meer. Het tweede model is statistisch significant 
beter (p-waarde = 0,004) dan het eerste model. 
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Het model dat de deelpopulaties ëniet-concentratiegebiedí, ëconcentratiegebied en niet-agrariÎrí en 
ëconcentratiegebied en agrariÎrí en tevens per deelpopulatie ÈÈn-bron/cumulatiesituaties onderscheidt, is 
statistisch gezien de beste van de tot nu toe beschouwde modellen. De relatie tussen geurimmissie en geurhinder 
wordt beschreven door de volgende regressielijnen: 

Niet-concentratiegebied: 

  EÈn-bron-situaties : Logit (H) = -2.99 + 0.83 * ln (C98), 

  Cumulatiesituaties : Logit (H) = -3.55 + 0.83 * ln (C98), 

Concentratiegebied, niet-agrariërs: 

  EÈn-bron-situaties : Logit (H) = -3.74 + 0.83 * ln (C98), 

  Cumulatiesituaties : Logit (H) = -4.29 + 0.83 * ln (C98), 

Concentratiegebied, agrariërs: 

  EÈn-bron-situaties : Logit (H) = -4.89 + 0.83 * ln (C98), 

  Cumulatiesituaties : Logit (H) = -5.44 + 0.83 * ln (C98), 

 

De resultaten van de voor deelonderzoek 5 uitgevoerde statistische toetsen zijn samengevat in navolgend 
overzicht. 
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Deelonderzoeken 7 – 9 
De resultaten van de statistische toetsen zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven. Ter wille van de 
overzichtelijkheid zijn alleen de regressievergelijkingen voor het niet-concentratiegebied weergegeven. 
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Deelonderzoek 10 
In de volgende tabel zijn per afkapcriterium de p-waarden voor het onderscheid tussen ÈÈn-bron- en 
cumulatiesituaties en het berekende verschil in geurimmissie bij gelijke hinder weergegeven. 

Toetsingswaarden T bij verschillende afkapcriteria 

Variant Onderscheid één-
bron-situaties en 

cumulatiesituaties: 
significant? 

p-waarde voor 
onderscheid 
één-bron-

situaties en 
cumulatiesituat

ies 

Verschil in 
geurconcentratie 
tussen één-bron-

situatie en  
cumulatiesituaties 
bij gelijke hinder 

A (x < 1000 m) Significant 0,001 2,4 
B (x < 500 m, C98 ≥ 1 ge/m3)  Significant 0,008 2,1 
C (x < 500 m, n/N ≥ 0,5) Zwak significant 0,092 1,7 
D (x < 500 m) Zwak significant 0,100 1,6 

* x = afstand tussen bron en receptor 
 
In de volgende tabel zijn, voor afkapcriterium D, per aantal bronnen in een cumulatiesituatie de p-waarden voor 
het onderscheid tussen ÈÈn-bron- en cumulatiesituaties en het berekende verschil in geurimmissie bij gelijke 
hinder weergegeven. 

Toetsingswaarden T bij afkapcriterium D, afhankelijk van het aantal bronnen 

Variant D 
 
Aantal bronnen in 
cumulatiesituatie 

Onderscheid één-
bron-situaties en  

cumulatiesituaties: 
significant? 

p-waarde voor 
onderscheid één-
bron-situaties en  

cumulatiesituaties 

Verschil in 
geurconcentratie 
tussen één-bron-

situatie en  
cumulatiesituaties 
bij gelijke hinder 

1 bron Niet significant 0,67 1,2 
2-3 bronnen Niet significant 0,24 1,5 
4-5 bronnen Niet significant 0,19 1,8 
6-7 bronnen Significant 0,05 2,6 
8 of meer bronnen Zwak significant 0,08 3,0 
Gemiddeld Zwak significant 0,10 1,6 
 
 
De bijbehorende regressievergelijkingen zijn in de volgende tabel weergegeven. Ter wille van de 
overzichtelijkheid zijn alleen de regressievergelijkingen voor het niet-concentratiegebied weergegeven. 
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DEEL C. ANDERE DIERSOORTEN 
 
Deelonderzoek 11: Andere diersoorten 
 

Of er al dan niet onderscheid gemaakt kan worden in hinderbeleving als gevolg van verschillende diersoorten, is 
getoetst met twee verschillende statistische methoden: 

• een logistische regressie-analyse in combinatie met een Z-toets en χ2-toets; 

• een 2x2-tabel in combinatie met een χ2-toets. 

 

Logistische regressie-analyse 

Een logistische regressie analyse is uitgevoerd voor varkens (alle omgevingscategorieÎn), nertsen, pluimvee en 
rundvee, waarbij varkens de referentiegroep vormen.  

Met behulp van een χ2 goodness-of-fit test (χ2 = 2,18, aantal vrijheidsgraden = 8) is de passing van het model 
getoetst. De vastgestelde p-waarde van 0,98 indiceert goede passing van het model. 

Vervolgens is met een z-toets onderzocht of sprake is van statistisch significante verschillen tussen de 
hinderbeleving bij de diersoorten. Varkens vormden de referentiegroep. In de analyse is onderscheid gemaakt 
naar de hiervoor aangetoonde deelpopulaties met verschillende hindergevoeligheid. 

Uit een z-toets op verschil in constante tussen nertsen, pluimvee, rundvee en varkens (referentie) blijkt: 

• De constanten van de regressielijnen van nertsen (p-waarde 0,92) en pluimvee (p-waarde 0,67) verschillen 
niet statistisch signifant van varkens; 

• De constante van de regressielijn van rundvee (p-waarde 0,156) verschilt niet statistisch significant van 
varkens; het verschil in constante bedraagt ñ1,0 op logistische schaal. Gezien het vrij grote verschil in 
constante en de kleine steekproef voor rundvee (77 respondenten) kan dit resultaat worden geÔnterpreteerd 
als voorzichtige indicatie voor mogelijk minder hinder.

 

2x2-tabel 

In de voorgaande analyses zijn de verschillende gegevens vergeleken bij diverse geurimmissies, waarbij alleen 
voor varkens de hinder bij de volledige reeks geurimmissies bekend is. Hierdoor wordt nogal zwaar geleund op 
het logistische regressiemodel om de verschillen langs statistische weg te corrigeren. Ter controle is daarom een 
nadere analyse uitgevoerd, waarbij de ëandereí diersoorten zijn vergeleken met varkens, bij dezelfde 
geurimmissie. Hierdoor worden de steekproeven beter vergelijkbaar, maar uiteraard ook veel kleiner, te meer 
daar onderscheid wordt gemaakt naar de deelpopulaties. Dit leidt tot 2x2-tabellen met steeds varkens en ÈÈn van 
de andere diersoorten uitgezet tegen wel of geen hinder. Vanwege de kleine aantallen is de significantietoets 
steeds uitgevoerd volgens de exacte methode van Fisher. 

Voor nertsen werden vrijwel geen verschillen gevonden (p=0,98; de exacte p-waarde is dan ook niet significant). 

Ook voor pluimvee werden geen significante verschillen gevonden (bij C98 = 2 ñ 4 ge/m3 p = 0,50; bij C98 = 4 ñ 
8 ge/m3 p = 0,32; de p-waarden zijn dan ook niet significant). 

Voor rundvee werden in cumulatiesituaties in het niet-concentratiegebied verschillen gevonden: bij gelijke 
geurimmissie werd minder hinder ondervonden. Het verschil is zwak significant (p-waarde = 0,078).  
Ook in de cumulatiesituaties in het concentratiegebied werd bij gelijke geurimmissie minder hinder 
ondervonden. Het verschil is kleiner dan in de niet-concentratiegebieden en niet significant (p-waarde = 0,52). 
Evenals bij de logistische regressie geldt dat gezien de kleine steekproef (77) dit wordt opgevat als een 
voorzichtige indicatie voor mogelijk minder hinder. 

De overeenkomst tussen de uitkomsten van deze verschillende analysetechnieken geven vertrouwen in de 
resultaten. 
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DEEL D. ANDERE AGRARISCHE GEURBRONNEN 
 

Deelonderzoek 13: Uitrijden van mest als stoorbron 
 
Logistische regressie-analyse 

Per groep is de logistische regressielijn bepaald. Vervolgens is een z-toets uitgevoerd op significantie van de 
verschillen tussen de regressielijnen. De groep die geen hinder ondervindt van het uitrijden van mest vormde de 
referentiegroep. In de analyse is onderscheid gemaakt naar de hiervoor aangetoonde deelpopulaties met 
verschillende hindergevoeligheid. 

Uit een z-toets op verschil in constante tussen mensen die in de concentratiegebieden wonen en daarbuiten 
wonen, blijkt: 

• De constante van de regressielijn van de groep die wel gehinderd is door het uitrijden van mest (p-waarde 
0,90) verschilt niet statistisch signifant van die van de groep die niet gehinderd is door het uitrijden van 
mest.  

Uit een z-toets op verschil in constante en richtingscoÎfficiÎnt tussen mensen die in de concentratiegebieden 
wonen en daarbuiten wonen, blijkt: 

• De constante en richtingscoÎfficiÎnt van de regressielijn van de groep die wel gehinderd is door het uitrijden 
van mest (p-waarde 0,45) verschilt niet statistisch signifant van die van de groep die niet gehinderd is door 
het uitrijden van mest. 

Er blijkt geen verschil in hinderbeleving tussen mensen die al dan niet gehinderd zijn als gevolg van het uitrijden 
van mest. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bij de behandeling van geurproblemen kan de GGD gebruikmaken van 
de GGD-richtlijn medische milieukunde Geurhinder. Deze stamt echter 
uit 2002. Sindsdien zijn er ontwikkelingen in meettechnieken geweest 
en zijn er tevens grote wijzigingen doorgevoerd in de wet- en 
regelgeving voor geur. Door het ontbreken van gezondheidskundige 
normen voor geur is het niet eenvoudig om te bepalen hoeveel geur 
gezondheidskundig gezien aanvaardbaar is. Een in de oude richtlijn 
gepresenteerde tabel met percentages hinder en kwaliteitslabels voor 
beoordeling van geurhinder leverde discussie op. Er is bij GGD’en dan 
ook behoefte aan een leidraad voor de beoordeling van geursituaties. Dit 
vormde aanleiding om de verouderde richtlijn Geurhinder te actualiseren 
en te herzien.  
 
In de geactualiseerde richtlijn Geur en gezondheid wordt de geur van 
bedrijfsmatige activiteiten, veehouderijen en houtstook besproken. De 
Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv) wordt echter op dit moment 
landelijk geëvalueerd, onder andere naar aanleiding van een 
geurhinderonderzoek uitgevoerd door het IRAS en Bureau Gezondheid, 
Milieu & Veiligheid (Bureau GMV) van de GGD’en Brabant/Zeeland. Dit 
kan aanleiding vormen voor een wijziging van de Wgv, de normstelling, 
de beoordeling van geursituaties en advisering door de GGD. Besloten is 
om het onderdeel ‘veehouderij en geur’ te plaatsen in een elektronisch 
document, zodat het op een later tijdstip eenvoudig te herzien is. Dit 
onderdeel blijft wel integraal onderdeel van de richtlijn. 
 
De richtlijn Geur en gezondheid geeft informatie die GGD’en nodig 
hebben om te adviseren aan burgers en overheidsdiensten. De 
gezondheidseffecten, de meet- en berekeningsmethoden voor de 
blootstelling en de wet- en regelgeving komen aan bod. Een stappenplan 
om een geursituatie te beoordelen is onderdeel van de richtlijn en kan 
gebruikt worden om erover te adviseren. 
 
Het onderdeel Veehouderij en geur heeft dezelfde indeling als de richtlijn 
Geur en gezondheid. Voor meer algemene informatie over de 
blootstelling, meetmethoden en gezondheidseffecten wordt telkens 
verwezen naar de richtlijn. Alleen specifieke informatie voor 
veehouderijen over modellen om de geurbelasting te berekenen of te 
schatten, de relatie tussen geurbelasting en hinder, en het geurbeleid en 
–regelgeving wordt in dit onderdeel besproken. 
 
Er wordt ook een nieuwe GGD richtlijn medische milieukunde 
‘Veehouderij en gezondheid’ opgesteld. Voor andere 
gezondheidsaspecten dan geur, zoals zoönosen, fijn stof en 
endotoxinen, en een integrale beoordeling van veehouderijen en 
gezondheid wordt verwezen naar deze nieuwe richtlijn. In de richtlijn 
Veehouderij en gezondheid wordt voor geur zoveel mogelijk verwezen 
naar de richtlijn Geur en gezondheid.  

producties 000380



RIVM Rapport 2015-0106 Onderdeel Veehouderij en geur 

Pagina 6 van 44 

 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van de richtlijn Geur en gezondheid worden de 
indicatoren en de meet-, berekenings- en schattingsmethoden voor de 
blootstelling aan geur beschreven. Ook wordt aangegeven waar 
gegevens over de blootstelling aan geur in Nederland beschikbaar zijn. 
In dit onderdeel Veehouderij en geur wordt in hoofdstuk 2 de 
berekenings- en schattingsmethode voor veehouderijen beschreven. 
 
In hoofdstuk 3 van de richtlijn Geur en gezondheid worden de 
gezondheidseffecten van geur beschreven. Daar wordt een model 
besproken dat is opgesteld om de relatie tussen geur en gezondheid te 
beschrijven. Hinder is het meest beschreven nadelige effect. Er wordt 
dieper ingegaan op de relatie tussen hinder en geurbelasting en de 
factoren die daarop van invloed zijn. Ook de meetmethoden voor 
hinderbepaling en de in Nederland ervaren hinder komen aan bod. 
Tenslotte wordt ingegaan op normen voor geurhinder en worden 
handvatten gegeven om de geurbelasting gezondheidskundig te 
beoordelen. 
In dit onderdeel Veehouderij en geur wordt in hoofdstuk 3 de relatie 
tussen de geurbelasting en hinder voor veehouderij beschreven. Er 
wordt een kader geboden om de geurbelasting gezondheidskundig te 
beoordelen. 
 
In hoofdstuk 4 van de richtlijn Geur en gezondheid worden het beleid, 
de regelgeving en de normen voor de geur van bedrijfsmatige 
activiteiten en houtstook beschreven.  
In dit onderdeel Veehouderij en gezondheid wordt dit voor 
veehouderijen besproken.  
 
Tenslotte volgt in hoofdstuk 5 van de richtlijn Geur en gezondheid een 
stappenplan voor GGD’en om de geursituatie te beoordelen en erover te 
kunnen adviseren. Er wordt kort ingegaan op communicatie en de 
aspecten die in een advies van de GGD aan de orde kunnen komen. In 
dit onderdeel Veehouderij en geur is alleen het stappenplan opgenomen 
en toegespitst op veehouderijen. 
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2 Blootstelling 

2.1 Inleiding 

De blootstelling aan geur kan verschillende nadelige effecten op de 
gezondheid hebben. Het meest voorkomende en beschreven nadelige 
effect van geur is hinder. Voor de relatie tussen de blootstelling aan 
geur en hinder zijn verschillende geurkarakteristieken belangrijk. De 
belangrijkste zijn de sterkte van de geur (geurconcentratie) 
gecombineerd met de duur en de aangenaamheid van de geur 
(hedonische waarde).  
 
In de richtlijn Geur en gezondheid worden deze geurkarakteristieken en 
de verschillende meet-, berekenings- en schattingsmethoden voor de 
blootstellingsmaten besproken. Er worden verschillende oorzaken 
genoemd waardoor een gemeten, berekende of geschatte 
geurconcentratie afwijkt van een in de praktijk waargenomen 
geurbelasting.  
 
Hier worden de berekenings- en schattingsmethode voor de 
geurbelasting rond veehouderijen beschreven. 
 

2.2 Berekenen van de blootstelling 

Bij veehouderijen wordt het model V-Stacks voorgeschreven om 
geurconcentraties in de omgeving te berekenen. V-Stacks is een 
vereenvoudigde versie van het verspreidingsmodel Stacks. De 
vereenvoudiging bestaat uit een versimpelde rekenwijze voor 
gebouwinvloed (dat is de invloed die een gebouw heeft op het 
pluimgedrag) en de uit de oudere versie van het Nieuw Nationaal Model 
(NNM) aanwezige keuze tussen de meteorologie van Schiphol en 
Eindhoven.  
Met het invoeren van een aantal locatiespecifieke gegevens, zoals de 
geuremissie, de hoogte, de uittredesnelheid en de diameter van de 
stalluchtuitlaat, de hoogte van het gebouw en de XY-coördinaten van 
geurgevoelige locaties, kunnen de geurconcentraties (P98) op deze 
locaties berekend worden.  
 
De bij de Wet geurhinder en veehouderij horende Regeling geurhinder 
en veehouderij (Rgv) schrijft voor hoe de geuremissie berekend moet 
worden. In Bijlage 1 van de Rgv zijn jaargemiddelde 
geuremissiefactoren opgenomen per diersoort en wijze van huisvesting 
(Infomil, 2014b). Zo is bijvoorbeeld de geuremissie van één legkip in 
een batterijsysteem en een chemische luchtwasser gegeven. Door het 
aantal kippen te vermenigvuldigen met deze geuremissiefactor kan de 
totale jaargemiddelde geuremissie berekend worden. 
Voor de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant is de totale 
vergunde geuremissie van een bedrijf openbaar toegankelijk opgenomen 
in het provinciale Web-BVB (Bestand Veehouderij Bedrijven). Dit is een 
database waarin per gemeente de agrarische vergunninggegevens of 
meldingen van veehouderijbedrijven staan. De database is opgezet om 
de milieubelasting van ammoniak en fijn stof en de ontwikkelingsruimte 
van agrarische bedrijven in de provincie in kaart te brengen. De 
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gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van gegevens. In 
principe actualiseren gemeenten twee keer per jaar de data in het BVB, 
maar er wordt niet gecontroleerd of dit ook daadwerkelijk gebeurt (Fast, 
van den Hazel en van de Weerdt, 2012).  
 
Er zijn twee versies van V-Stacks. V-Stacks vergunning kan worden 
gebruikt voor een individuele veehouderij. Bij het toetsen of de geur uit 
de stal van een veehouderij voldoet aan de Wet geurhinder en 
veehouderij is het verplicht om dit model te gebruiken. 
Met V-Stacks gebied kan de verspreiding van geur rond meerdere 
veehouderijen in een gebied worden berekend. Hiermee kan dus de 
achtergrondbelasting worden berekend. Hiermee kan bijvoorbeeld een 
gemeentelijke geurverordening onderbouwd worden. Gebruik van het 
model V-Stacks gebied is niet verplicht. 
Beide modellen zijn gratis te downloaden van de website van Infomil 
(Infomil, 2014a).  
 
Bij een vergelijking van V-Stacks vergunning met Stacks bleek dat V-
Stacks vergunning, vooral op korte afstand, hogere concentraties 
berekende dan Stacks (Witteveen en Bos, 2014; Verhees, 2013). Vooral 
de grootte (en configuratie) van de stal was hierop van invloed. Recent 
bleek dat de gebouwinvloed door de vereenvoudigingen in V-Stacks te 
grof en soms tegengesteld werd berekend. Naar aanleiding hiervan 
besloot de staatssecretaris van IenM de hele gebouwmodule van 
NNM/Stacks in V-Stacks vergunning op te laten nemen (IenM, 2014). Er 
wordt nog bekeken of deze module ook bij V-Stacks gebied opgenomen 
moet worden. Een ander belangrijk aanpassingspunt is de update van de 
meteo en de ruwheidsbestanden. Vooral de update van de meteo kan op 
bedrijfsniveau andere resultaten geven. In een nieuwe versie kunnen de 
meteogegevens op locatie worden bepaald, in plaats van dat de 
gebruiker moet kiezen tussen meteo Schiphol of Eindhoven. Verwacht 
werd dat de verschillen tussen Stacks en V-Stacks vergunning door deze 
aanpassingen kleiner zouden worden.  
De aanpassingen in het model zijn eerst getest. Hieruit bleek dat de 
aanpassing voor een zodanig effect zorgt dat binnen de bestaande 
normen met name grote veehouderijen aanzienlijk meer 
ontwikkelruimte krijgen. Dit kan leiden tot vergunningaanvragen voor 
uitbreidingen van veehouderijen. De staatssecretaris van IenM acht 
daarom een nieuwe ijking van de effecten van het model op de relatie 
tussen de berekende geurbelasting en kans op geurhinder noodzakelijk. 
De regelgeving en normstelling wordt geëvalueerd. Het nieuwe model 
wordt pas ingevoerd, wanneer de ijking en evaluatie is afgerond en een 
passend advies aan gemeenten kan worden gegeven over de 
normstelling bij toepassing van het aangepaste rekenmodel. Dit gebeurt 
in nauwe samenwerking en afstemming met de VNG en de provincie 
Noord-Brabant (IenM, 2015). 
 

2.3 Schatten van de blootstelling  

Als er geen verspreidingsberekeningen zijn gedaan, kan toch inzicht in 
optredende geurconcentraties in de omgeving van een bedrijf verkregen 
worden met behulp van de ‘eerste beoordelingsmethode IPPC’. Met deze 
eerste beoordelingsmethode kunnen aan de hand van enkele 
emissiegegevens geurconcentraties op verschillende afstanden van de 
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bron geschat worden. Op basis hiervan kan bepaald worden of 
verspreidingsberekeningen op maat noodzakelijk zijn. Er is een tabel 
opgesteld waarin de geurconcentraties (98-percentielen) op 
verschillende afstanden (immissieconcentraties) eenvoudig afgelezen 
kunnen worden op basis van de geuremissiesterkte, de 
schoorsteenhoogte en de temperatuur (zie richtlijn Geur en gezondheid, 
Bijlage 3).  
Voor het opstellen van deze tabellen zijn verspreidingsberekeningen 
uitgevoerd met Stacks versie 2006 onder reële worstcase-
omstandigheden. Deze omstandigheden houden in: gebruik van het 
meteobestand van Eindhoven, een open terrein, een relatief lage 
uittredesnelheid (5 m/s), een schoorsteendiameter van 1 meter en 
bepaling van de immissieconcentraties ten noordoosten van de bron. 
Voorwaarden voor het gebruik van deze eerste beoordelingsmethode 
zijn dezelfde als die bij het gebruik van het verspreidingsmodel Stacks 
gelden. Alleen de emissie uit puntbronnen, en niet uit lijn- of (grote) 
oppervlaktebronnen, is te beoordelen. Diffuse emissies zijn alleen te 
beoordelen als de emissiesterkte bekend is. 
De eerste beoordelingsmethode is voor de 98-percentielwaarde onder 
andere bij een pluimveebedrijf getest. De uit de eerste 
beoordelingsmethode afgeleide geurconcentraties (98-percentiel) waren 
goed vergelijkbaar met die van verspreidingsberekeningen met V-Stacks 
(factor 0,8–1,2). Op kleinere afstanden zijn de geschatte P98-
concentraties iets lager en op grotere afstanden iets hoger dan de 
verspreidingsberekeningen met V-Stacks. 
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3 Gezondheidseffecten en normen 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de gezondheidseffecten van geur beschreven.  
 
In de richtlijn Geur en gezondheid wordt ingegaan op hoe geur geroken 
wordt en welke reukstoornissen er zijn. Ook wordt aangegeven dat de 
geur (en niet de toxische eigenschappen) onderwerp is van deze 
richtlijn.  
Het model wordt besproken dat opgesteld is om de relatie tussen geur 
en gezondheid te beschrijven.  
Hinder is het meest beschreven nadelige gezondheidseffect. Er wordt 
dieper en zoveel mogelijk kwantitatief ingegaan op de relatie tussen 
hinder en geurbelasting en de factoren die op deze relatie van invloed 
zijn. Ook de meetmethoden voor hinder en de in Nederland ervaren 
hinder komen aan bod. Verstoring van gedrag en activiteiten, de 
stressgerelateerde gezondheidseffecten en de overige effecten worden 
ook beschreven. 
Tenslotte wordt ingegaan op gezondheidskundige normen voor 
geur(hinder) en worden handvatten gegeven om de geurbelasting 
gezondheidskundig te beoordelen. 
 
In dit onderdeel Veehouderij en geur worden in paragraaf 3.2 de relaties 
tussen geurbelasting en hinder voor veehouderijen beschreven. 
In paragraaf 3.3 is de gezondheidskundige beoordeling van geur 
opgenomen. Deze paragraaf is gelijk aan paragraaf 3.7 van de richtlijn 
Geur en gezondheid, omdat de beoordeling van de geur van 
veehouderijen of bedrijfsmatige activiteiten op dezelfde wijze verloopt. 
 

3.2 De relatie tussen geurbelasting en hinder voor intensieve 

veehouderijen 

Ter voorbereiding van de Wet geurhinder en veehouderij voerde PRA 
Odournet in 1999 een onderzoek uit naar de geurhinder van stallen van 
intensieve veehouderijen verspreid over Nederland (PRA, 2001). Voor 
concentratie- en niet-concentratiegebieden werd een relatie opgesteld 
tussen de geurbelasting en het percentage hinder. De indeling in 
concentratiegebied en niet-concentratiegebied is gebaseerd op de 
ammoniakemissie door de landbouw in dat gebied. In 
concentratiegebieden werden verschillende relaties opgesteld voor de 
hinder bij agrariërs of die bij niet-agrariërs. De hinder in de bebouwde 
kom en in het buitengebied kon met dezelfde relatie beschreven 
worden. Dit onderzoek wordt beschreven in paragraaf 3.2.1. 
Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid (Bureau GMV) van de GGD’en 
Brabant/Zeeland en het IRAS actualiseerden de door PRA vastgestelde 
relaties voor concentratiegebieden (Geelen et al., 2015). Er werd meer 
hinder gerapporteerd dan te verwachten was op basis van de door PRA 
opgestelde relaties. De relatie tussen geurbelasting en hinder of ernstige 
hinder was afhankelijk van diersoort. Er werden relaties opgesteld voor 
varkens, pluimvee, rundvee en alle diersoorten. In paragraaf 3.2.2 
wordt dit onderzoek beschreven. 
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Paragraaf 3.2.3 geeft de resultaten van een onderzoek waarin de 
verschillen tussen deze onderzoeken geduid worden. 
 

3.2.1 Het onderzoek van PRA Odournet 
PRA Odournet onderzocht de relatie tussen de geurbelasting van stallen 
van varkensbedrijven en de hinder bij omwonenden (PRA, 2001).  
Hiervoor bepaalde PRA Odournet bij een groot aantal varkensbedrijven 
de geuremissie en geurimmissie op verschillende afstanden van het 
bedrijf met behulp van de emissiekengetallen en het Lange Termijn 
Frequentie Distributiemodel (LTFD-model) (PRA, 2001). De bedrijven 
werden zoveel mogelijk verspreid over Nederland gekozen.  
Met behulp van telefonische enquêtes (Telefonisch Leefsituatie 
Onderzoek of TLO) bij circa 2.300 mensen werd het percentage hinder 
en ernstige hinder bepaald. Het percentage hinder werd gebaseerd op 
het antwoord ‘soms’ of ‘vaak’ op de (frequentie)vraag hoe vaak men het 
afgelopen jaar last had gehad van stank van landbouw. Het percentage 
ernstige hinder werd bepaald op basis van de vervolgvraag hoe erg men 
gehinderd was (mate van hinder).  
Er was een sterk verband tussen de geurimmissieconcentratie (P98) en 
het percentage gehinderden. Ook het percentage ernstige hinder nam 
toe met de geurimmissieconcentratie. In vergelijking met de industrie 
was het percentage ernstige hinder laag in verhouding tot het 
percentage hinder. Het percentage ernstige geurhinder bij de 
onderzochte geurbelastingen was maximaal circa 3%. 
Verwacht werd dat in de bebouwde kom de meeste hinder bij 
vergelijkbare geurconcentraties op zou treden. Er was echter geen 
significant verschil in hinderbeleving binnen en buiten de bebouwde 
kom. Wel waren mensen in concentratiegebieden minder gehinderd dan 
mensen in niet-concentratiegebieden. In concentratiegebieden waren 
agrariërs minder gehinderd dan niet-agrariërs. 
Het LTFD-model is inmiddels vervangen door het Nieuw Nationaal Model 
(NNM). Er zijn verschillen tussen berekeningsresultaten van beide 
modellen. De verschilfactor is geen vaste waarde, maar afhankelijk van 
broneigenschappen, zoals emissiehoogte en uittredesnelheid, en van 
omgevingskenmerken, vooral de ruwheid (aantal en hoogte van 
obstakels). PRA Odournet heeft voor de gebieden uit het 
geurhinderonderzoek verschilfactoren vastgesteld tussen het LTFD-
model en het op het NNM gebaseerde V-Stacks van de KEMA (PRA 
Odournet, 2007b). Het NNM gaf gemiddeld voor concentratiegebieden 
een 1,16 maal hogere en voor niet-concentratiegebieden een 1,28 maal 
hogere geurconcentratie dan het LTFD-model. De in het onderzoek van 
1999 bepaalde relaties tussen de geurbelasting en hinder werden met 
behulp van de gemiddelde verschilfactoren omgezet naar met V-Stacks 
berekende geurbelastingen. Voor de omzetting van ge/m3 naar ouE/m3 
werd nog een factor 2 toegepast.  
De relaties tussen de geurbelasting en hinder in concentratiegebieden 
en niet-concentratiegebieden zijn weergegeven in Bijlage 1. 
Deze relaties werden bepaald, indien de geurbelasting grotendeels door 
één varkenshouderij wordt bepaald. In deze situatie wordt ook wel 
gesproken van de voorgrondbelasting.  
 
In Nederland komen veel cumulatiesituaties voor waarin de 
geurbelasting het gevolg is van de geur van meerdere intensieve 
veehouderijen. De cumulatieve geurbelasting wordt ook aangeduid als 
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de achtergrondbelasting. In deze situaties waren mensen significant 
minder gehinderd dan de mensen in een eenbronsituatie. Bij gelijke 
hinder was de geurbelasting in de cumulatiesituatie gemiddeld tweemaal 
hoger dan de geurbelasting in de eenbronsituatie (PRA, 2001). PRA 
Odournet geeft aan dat dit verschil in hinderbeleving mogelijk te maken 
heeft met een ander acceptatieniveau, maar mogelijk ook met een 
overschatting van de berekende cumulatieve geurbelasting. Er was 
namelijk nog geen onderzoek gedaan naar de wijze van berekening van 
de cumulatieve geurbelasting en deze kon ook niet geijkt worden aan 
gemeten geurbelastingen (PRA, 2001). Als vuistregel wordt gesteld dat, 
als de voorgrondbelasting meer dan de helft van de 
achtergrondbelasting bedraagt, de voorgrondbelasting bepalend is voor 
de hinder (Infomil, 2014e). 
De relaties voor cumulatiesituaties zijn weergegeven in Bijlage 1. 
 
In Tabel 1 is de hinder gegeven bij verschillende geurbelastingen door 
toepassing van bovengenoemde relaties. 
 
Tabel 1 Relatie tussen de geurbelasting en hinder en ernstige hinder in niet-
concentratiegebieden en bij niet-agrariërs in concentratiegebieden voor een 
eenbronsituatie en een cumulatiesituatie (PRA, 2001; PRA Odournet, 2007b). 

 
Eenbronsituatie Cumulatie 

Geurcon-
centratie 
P98 
(ouE/m3) 
V-Stacks 

Niet-concentratie-
gebieden 

Niet-agrariërs in 
concentratie-
gebieden 

Niet-concentratie-
gebieden 

Niet-agrariërs in 
concentratie-
gebieden 

Hinder 
(%) 

Ernstige 
hinder 
(%)1 

Hinder 
(%) 

Ernstige 
hinder 
(%)1 

Hinder 
(%) 

Ernstige 
hinder 
(%)1 

Hinder 
(%) 

Ernstige 
hinder 
(%)1 

1 7  4  4  2  
2 11  6  6  4  
3 15  8  9  5  
4 19 3 11 2 11  6  
5 21 3 12  12  7  
6 24 5 14 2 14  8  
8 29  17 3 17  10  
10 33  20  20  12  
12 36  23 4 23  14  
13 38 8 24  24 3 15  
14 39  25  25  16  
20 46  31  31  20  
24 50  342  34  22  
27 522  362 82 36  24  
28 532  372  37  25  
29 542 172 382  38  25  
30 542  382  38  26 3 

1 Het percentage ernstige hinder is alleen bepaald bij de maximaal toegestane 
geurbelasting voor de vier in de oude wetgeving omschreven omgevingscategorieën. 
Tevens is de geurbelasting bepaald waarbij het percentage ernstige hinder 3% is (PRA, 
2001). 
2 Geëxtrapoleerd.  
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Ook bij deze relaties geldt dat, zoals in de richtlijn Geur en gezondheid 
is vermeld, naast de geurbelasting een groot aantal andere factoren in 
meer of mindere mate van invloed is op de mate van ervaren hinder (zie 
Richtlijn 3.3.3). Lokaal kunnen deze factoren tot grote afwijkingen van 
de bovengenoemde relaties tussen de geurconcentratie en het 
percentage (ernstige) hinder leiden. Het onderzoek is al een groot aantal 
jaren geleden uitgevoerd. Bezorgdheid en angst voor 
gezondheidseffecten zijn factoren die van invloed zijn op de ervaren 
hinder. Het is mogelijk dat deze bezorgdheid en angst is toegenomen 
door de uitbraak van zoönosen en er daardoor dus meer hinder optreedt 
dan volgens de relatie verwacht wordt.  
Het onderzoek is uitgevoerd rond varkenshouderijen. De geur van 
varkens is anders dan die van bijvoorbeeld pluimvee of andere 
diersoorten. Vermoedelijk leidt dit voor andere diersoorten tot een 
andere relatie tussen de geurbelasting en ervaren hinder. PRA 
onderzocht wel of er verschil was in hinder door de geur van stallen van 
nertsen, pluimvee en rundvleesvee in vergelijking met de hinder door de 
geur van varkens. Alleen bij het rundvleesvee leek minder hinder voor 
te komen, maar door het geringe aantal enquêtes en de lage 
onderzochte geurbelastingen konden over de geur van andere 
diersoorten geen harde uitspraken gedaan worden (PRA, 2001). 
 
De door PRA vastgestelde relaties zijn opgenomen in de handreiking bij 
de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) om te bepalen hoeveel 
geurhinder verwacht kan worden in een gebied (Infomil, 2014e). 
 
De Gezondheidsraad stelt in het advies over gezondheidsrisico’s rond 
veehouderijen dat de door PRA Odournet vastgestelde blootstelling-
responsrelatie wetenschappelijker gefundeerd moet worden door nader 
onderzoek te doen (Gezondheidsraad, 2012).  
 

3.2.2 Onderzoek van Bureau GMV en IRAS 
Bureau GMV van de GGD’en Brabant/Zeeland en het IRAS van 
Universiteit Utrecht onderzochten in 2012 en 2013 de relatie tussen de 
cumulatieve geurbelasting afkomstig van veehouderijen en de ervaren 
geurhinder (Geelen et al., 2015). Aanleiding voor het onderzoek was 
twijfel over de actualiteit van de door PRA vastgestelde relaties tussen 
geurbelasting en hinder die in de Handreiking Wgv zijn opgenomen. Er 
lijkt meer hinder te zijn dan volgens deze relaties wordt verwacht. Voor 
het onderzoek werd aangehaakt bij het onderzoek veehouderij en 
gezondheid omwonenden. 
Bij ruim 13.000 respondenten in concentratiegebieden in Oost-Brabant 
en Limburg-Noord werd de geurhinder bepaald met een vragenlijst met 
vragen over geslacht, leeftijd, roken, astma, hooikoorts en hoe vaak en 
in welke mate geurhinder werd ervaren. De vraag naar hoe vaak 
geurhinder werd ervaren met het antwoord soms/vaak is het meest 
vergelijkbaar met de hinderfrequentievraag van het onderzoek van PRA. 
Voor de mate van ervaren hinder werd de 11-puntsschaal gebruikt 
conform de in de gezondheidsenquête gehanteerde methode (zie 
richtlijn Geur en gezondheid 3.3.6). Hieruit kon het percentage hinder 
en ernstige hinder worden bepaald.  
De cumulatieve geurbelasting werd berekend met Stacks+. Gerekend 
werd met defaultwaarden zoals die in V-Stacks worden gehanteerd en 
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met een beperkte gebouwmodule om V-Stacks zoveel mogelijk te 
benaderen.  
Er werd onderscheid gemaakt tussen de geurbelasting en geurhinder 
van varkens, pluimvee, rundvee en alle diertypen bij elkaar. 
De relaties tussen de geurbelasting en de hinder voor de verschillende 
diertypen zijn weergegeven in Bijlage 1. 
In Tabel 2 zijn de percentages hinder weergegeven bij de verschillende 
geurbelastingen uit het onderzoek van PRA (tweede kolom) en de 
percentages die gebaseerd zijn op de vergelijkbare ‘soms’/’vaak’-
vraagstelling uit het onderzoek van het Bureau GMV en het IRAS (derde 
kolom). Hierbij is de relatie voor varkens gehanteerd, omdat het 
onderzoek van PRA ook gebaseerd was op varkens. 
In de tabel zijn ook de hinderpercentages voor de verschillende 
diertypen gegeven op basis van de vraag naar de mate van hinder 
(vierde t/m zevende kolom).  
 
Tabel 2 Geurbelasting en het percentage hinder gebaseerd op de soms-/vaak-
vraag uit het PRA-onderzoek (PRA Odournet, 2007b) en het onderzoek van 
Bureau GMV/IRAS en het percentage hinder gebaseerd op de vraag naar de 
mate van ervaren hinder uit het onderzoek van Bureau GMV/IRAS (Geelen et al., 
2015). 

Geurcon-
centratie 
P98 
(ouE/m3) 
 

PRA 

Concentratie-

gebieden 

Bureau GMV/IRAS 

Concentratiegebieden 

Varkens Varkens Alle 
diertypen 

Varkens Pluimvee Rundvee 

Hinder 
(soms/ 
vaak) 
(%) 

Hinder 
(soms/ 
vaak) 
(%) 

Hinder 
(%) 

Hinder 
(%) 

Hinder 
(%) 

Hinder 
(%) 

1 2 13 4 5 9 4 
2 4 20 7 8 13 5 
3 5 25 9 10 16 6 
4 6 29 11 13 18 7 
5 7 32 13 14 20 7 
6 8 34 14 16 22 8 
8 10 39 17 19 24 9 
10 12 43 20 22 27 9 
12 14 46 22 24 29 10 
14 16 48 24 26 31 10 
20 20 54 29 32 35 11 
24 22 57 32 35 37 12 
28 25 60 35 37 39 13 
30 26 61 36 39 40 13 

 
Bij het onderzoek van het Bureau GMV/IRAS (derde kolom) wordt circa 
drie tot vier keer zoveel hinder ervaren in vergelijking tot het onderzoek 
van PRA (tweede kolom) bij een gelijke geurbelasting. 
 
Ook het percentage hinder (vijfde kolom), gebaseerd op de vraag naar 
de mate van hinder, is circa anderhalf keer hoger dan dat in het 
onderzoek van PRA (tweede kolom). Dit percentage hinder in 
concentratiegebieden is vergelijkbaar met het percentage dat in het 
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onderzoek van PRA voor niet-concentratiegebieden werd bepaald (zie 
Tabel 1, zesde kolom) (Geelen et al., 2015). 
 
In Figuur 1 is de relatie tussen de geurbelasting en hinder weergegeven 
uit het onderzoek van PRA (voor concentratie- en niet-
concentratiegebieden) en Bureau GMV/IRAS voor de soms/vaak-vraag 
en de vraag naar de mate van hinder. 

 
Figuur 1. De relatie tussen de achtergrondgeurbelasting en hinder met het 95%-
betrouwbaarheidsinterval voor alle diertypen uit het PRA-onderzoek (aangeduid 
als wgv) voor concentratie- en niet-concentratiegebieden, en het onderzoek van 
Bureau GMV/IRAS voor de soms/vaak-vraag en de vraag naar de mate van 
hinder. 
 
De relatie tussen geurbelasting en hinder was afhankelijk van diertype. 
Bij gelijke geurbelasting leidt de geur van pluimveehouderijen tot de 
meeste geurhinder, gevolgd door varkens en rundvee, zie Figuur 2 
(Geelen et al., 2015). 

P98 geurbelasting van alle diertypen (OU/m
3
)

0.1 1 10

g
e

u
rh

in
d

e
r 

va
n
 a

lle
 d

ie
rt

yp
e

n
 (

%
)

0

20

40

60

80

hinder (soms & vaak)
hinder (mate)
ernstige hinder (mate)
wgv meerbron concentratie

wgv meerbron niet concentratie

 20     30   40 

producties 000391



RIVM Rapport 2015-0106 Onderdeel Veehouderij en geur 

Pagina 17 van 44 

 

 
Figuur 2. De relatie tussen de (dierspecifieke) achtergrondgeurbelasting en 
(dierspecifieke) hinder met het 95% betrouwbaarheidsinterval voor verschillende 
diertypen uit het onderzoek van Bureau GMV/IRAS. Tevens is de relatie 
weergegeven voor varkens voor concentratiegebieden uit het PRA-onderzoek 
(aangeduid als Wgv). 
 
In Bijlage 1 zijn de relaties voor de geurbelasting en ernstige hinder 
voor de verschillende diersoorten weergegeven. In Tabel 3 is het op 
basis van deze relaties berekende percentage ernstige hinder voor 
verschillende geurbelastingen weergegeven. 
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Tabel 3 Geurbelasting en ernstige hinder voor verschillende diertypen (Geelen et 
al., 2015). 

Geur- 

concentratie 

P98 

(ouE/m
3
) 

 

Alle 

diertypen 

Ernstige 

hinder 

(%) 

Varkens 

Ernstige 

hinder 

(%) 

Pluimvee 

Ernstige 

hinder 

(%) 

Rundvee 

Ernstige 

hinder 

(%) 

1 2 2 4 2 
2 3 4 6 2 
3 4 5 7 2 
4 5 6 8 2 
5 6 8 9 2 
6 7 9 9 3 
8 9 11 11 3 
10 11 13 12 3 
12 12 15 13 3 
13 13 16 13 3 
14 13 16 13 3 
20 17 21 15 4 
24 19 24 17 4 
27 21 26 17 4 
28 21 26 18 4 
29 22 27 18 4 
30 22 27 18 4 

 
Bij gelijke geurbelasting leidt de geur van varkens tot de meeste 
ernstige geurhinder, gevolgd door pluimvee. De geur van rundvee leidt 
nauwelijks tot ernstige hinder. 
 
In het onderzoek van PRA werd in concentratiegebieden nauwelijks 
ernstige hinder ervaren (Tabel 1, negende kolom). In niet-
concentratiegebieden (Tabel 1, zevende kolom) was het percentage 
ernstige hinder circa vijf keer lager dan in het onderzoek van het Bureau 
GMV/IRAS. 
 

3.2.3 Duiding van de verschillen tussen het onderzoek van PRA en Bureau 
GMV/IRAS 
In opdracht van het ministerie IenM is de opzet van de onderzoeken van 
PRA en Bureau GMV/IRAS nader beschouwd om te bepalen welke 
aspecten hiervan het verschil in de gevonden relaties tussen 
geurbelasting en hinder kunnen verklaren (Wouters, Vossen en Geelen, 
2015). Er blijken methodologische verschillen te zijn in het modelleren 
van de geurbelasting en het bepalen van de hinder die soms in mindere 
en soms in meerdere mate invloed hebben op de relatie tussen 
geurbelasting en hinder.  
Verschillen in de aannames en keuzes in berekeningen van de 
geurbelasting kunnen het verschil in relaties ten dele verklaren. Zo 
waren ten tijde van het onderzoek van Bureau GMV/IRAS op grote 
schaal luchtwassers toegepast. De reductie van de emissie is 
verdisconteerd in de emissiefactoren. Het is aannemelijk dat de 
rendementen in de praktijk over het algemeen lager zijn dan in de 
emissiefactoren is opgenomen. Dit kan resulteren in een onderschatting 
van de geurbelasting ter plekke en daarmee in een verschuiving van de 
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relatie tussen geurbelasting en hinder (bij een lagere geurbelasting een 
hoger percentage hinder).  
Daarnaast spelen verschillen in de vraagstelling naar hinder en de 
persoonlijke en/of andere factoren die de relatie tussen geurbelasting en 
hinder beïnvloeden mogelijk een rol (zie richtlijn Geur en 
gezondheid 3.3.3). Bij het PRA-onderzoek werd getrapt gevraagd naar 
hinder van stallen. Pas als aangegeven werd dat hinder van landbouw 
werd ervaren, dat dit met een varkensbedrijf samenhing en veroorzaakt 
werd door stallen, werd de hinder meegenomen. Het is aannemelijk dat 
dit leidt tot onderrapportage van hinder in vergelijking met het 
onderzoek van Bureau GMV/IRAS waarin direct gevraagd werd naar 
geurhinder afkomstig van stallen.  
Mogelijk speelt ook de factor tijd mee in de gevonden verschillen. In het 
onderzoeksgebied van Bureau GMV/IRAS is een uitbraak geweest van Q-
koorts. Bezorgdheid over of angst voor de gezondheid heeft meer hinder 
tot gevolg. Het kan zijn dat in de loop van de tijd onder omwonenden 
van veehouderijbedrijven de bezorgdheid over of angst voor hinder is 
toegenomen. Deze verandering kan ook van invloed zijn geweest op de 
respons bij het onderzoek van Bureau GMV/IRAS. Bij het onderzoek van 
PRA waren de geurvragen onderdeel van een breder onderzoek naar de 
kwaliteit van de leefomgeving. Bij het onderzoek van Bureau GMV/IRAS 
werd de vragenlijst verstuurd door de huisarts en was deze 
ondergebracht in een gezondheidskundig onderzoek rond veehouderijen. 
In beide onderzoeken heeft geen correctie voor een eventuele selectieve 
respons plaatsgevonden. 
Er zijn dus diverse factoren in onderzoeksopzet en een in de tijd 
veranderde perceptie die het verschil in de relatie tussen geurbelasting 
en hinder (deels) kunnen verklaren. Er is echter niet te zeggen hoe 
groot het effect van de verschillende factoren is en hoeveel van het 
verschil verklaard wordt (Wouters, Vossen en Geelen, 2015).  
De relatie van het onderzoek van Bureau GMV/IRAS geeft het op dit 
moment meest recente beeld van de relatie tussen de geurbelasting en 
hinder in het onderzochte gebied. De gegevens uit het onderzoek van 
Bureau GMV/IRAS zijn niet te generaliseren naar een nationaal niveau 
(RIVM, 2015). Dit pleit voor aanvullend onderzoek in meer concentratie- 
en niet-concentratiegebieden, waarbij ook andere factoren dan de 
geurbelasting die invloed hebben op de relatie met hinder worden 
meegenomen en de non-respons wordt onderzocht (RIVM, 2015; 
Wouters, Vossen en Geelen, 2015).  
 

3.3 Gezondheidskundige beoordeling van geur  

In de GGD-richtlijn Geur en gezondheid wordt ervan uitgegaan, dat er 
voor de geurstoffen geen toxicologische advieswaarden worden 
overschreden, omdat deze stoffen een geurdrempel hebben die veel 
lager is dan deze advieswaarden.  
Van de gezondheidseffecten van geur is er alleen voor (ernstige) hinder 
een kwantitatieve dosis-responsrelatie met de geurbelasting. Elke geur 
kan boven de geurdrempel waargenomen worden en als hinderlijk of 
ernstig hinderlijk ervaren worden. Hoe hoger de geurbelasting wordt, 
hoe meer kans dat mensen gehinderd zijn en hoe hoger het percentage 
dat gehinderd of ernstig gehinderd is.  
Het is echter niet eenvoudig te zeggen hoeveel geurhinder 
gezondheidskundig gezien aanvaardbaar is. Dit is in principe een 
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afweging waarbij ook andere (gezondheids)aspecten betrokken kunnen 
worden. 
In deze paragraaf worden eerst de verschillende kaders beschreven die 
er zijn voor de beoordeling van geur. Vervolgens worden de 
uitgangspunten gegeven en wordt een aantal aspecten opgesomd op 
basis waarvan de GGD een geursituatie gezondheidskundig kan 
beoordelen. 
 
Beleidsdoelstellingen voor hinder 
In het beleid voor bedrijfsmatige activiteiten worden doorgaans drie 
doelstellingen aangehouden (Tabel 4). 
 
Tabel 4 Beleidsdoelstellingen voor geur voor bedrijfsmatige activiteiten 

 Hinder (%) Ernstige hinder (%) Situatie 
Streefwaarde 3   
Richtwaarde 12 0 - 3 Nieuwe 
Bovenwaarde 20  Bestaande 

 
Dit is gebaseerd op de in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) van 
1989 en een beleidsbrief van de minister van VROM uit 1995 
geformuleerde doelstellingen (zie richtlijn Geur en gezondheid 
paragraaf 4.1.1.) en de soms/vaak-vraag uit de CBS-enquête (zie 
richtlijn Geur en gezondheid paragraaf 3.3.6). Over het algemeen geldt 
de bovenwaarde voor bestaande situaties en de richtwaarde voor 
nieuwe situaties. Voor bestaande situaties wordt meer hinder en 
ernstige hinder geaccepteerd. 
Op basis hiervan worden normen gesteld voor de geurbelasting, 
eventueel gekoppeld aan een hedonische waarde van -2.  
Voor intensieve veehouderijen zijn normen voor de geurbelasting niet 
gebaseerd op een relatie met (ernstige) hinder. Ook onder de normen 
komt in sommige gevallen een hoog percentage hinder en in mindere 
mate ernstige hinder voor.  
De beleidsdoelstellingen voor geurhinder zijn door Bureau GMV samen 
met de Brabantse Omgevingsdiensten opgenomen in een Aanvullend 
toetsingsinstrument voor gezondheid bij veehouderijen (Nijdam et al., 
2013). 
 
Gezondheidseffectscreening 
In de Gezondheidseffectscreening (GES) wordt voor bedrijfsmatige 
activiteiten aangesloten bij de beleidsdoelstellingen voor hinder. Op 
basis van hinderpercentages is een indeling gemaakt naar 
milieugezondheidkwaliteit en GES-scores (Tabel 5).  
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Tabel 5 Milieugezondheidkwaliteit, GES-scores en hinder in de GES-methode 
(Fast, van den Hazel en van de Weerdt, 2012). 

Milieugezondheid

-kwaliteit 
GES-

score 
Industriële 

bedrijven 
Veehouderijen 

% 

Hinder 
% 

Ernstige 

hinder 

% 

Hinder 
% 

Ernstige 

hinder 
Zeer goed 0 0 0 0 0 
Goed 1 0   - 5 0 0 -   5 0 
Vrij matig 3 5 - 12 0 – 3 5 - 20 0 -3 
Matig 4 12 - 25 3 - 10 20 - 25 3 - 5 
Onvoldoende 6 � 25 � 10 25 - 39 5 - 8 
Ruim onvoldoende 7   39 �8 

 
Een onvoldoende milieugezondheidkwaliteit of GES-score 6 wordt gelegd 
bij de in het beleid voor bedrijfstakken geformuleerde grenswaarden 
(bovenwaarde) voor de geurbelasting. Indien er in het beleid verschil 
gemaakt wordt tussen bestaande en nieuwe situaties, wordt GES-score 
6 gelegd bij de grenswaarde voor bestaande situaties. Is er geen 
bedrijfstakspecifieke relatie tussen geurbelasting en ernstige hinder, dan 
wordt GES-score 6 gelegd bij een geurbelasting van 5 ouE/m3. Volgens 
de algemene relatie tussen geurbelasting en ernstige hinder is dan het 
bijbehorende percentage ernstige hinder namelijk 10%. 
Aan de grenswaarden voor nieuwe situaties of ook wel de richtwaarden 
wordt een GES-score van 4 of matige milieugezondheidkwaliteit 
toegekend. Ook bij deze GES-score is er tot 10% ernstige hinder.  
De GES-scores zijn echter in overeenstemming gemaakt met de GES-
scores voor geluid. Bij een GES-score 4 voor weggeluid is er 5-9% 
ernstige hinder (Fast, van den Hazel en van de Weerdt, 2012).  
Voor intensieve veehouderijen wordt een GES-score 6 toegekend aan de 
geurbelasting die een vergelijkbaar percentage hinder (25%) oplevert in 
vergelijking met industriële bronnen. Het percentage ernstige hinder is 
met 5% wel een factor twee lager dan bij industriële bronnen (Fast, van 
den Hazel en van de Weerdt, 2012).  
 
Een GES-score van 6 is echter geen harde gezondheidskundige norm. 
De GES-methode is immers een screeningsinstrument. Nadat de 
blootstelling met behulp van de GES-methode in beeld is gebracht en 
bijvoorbeeld gebieden of planvarianten met elkaar vergeleken zijn, kan 
een nadere afweging plaatsvinden. Hierbij zijn lagere GES-scores dan 6 
ook van belang, omdat bij verlaging van de geurblootstelling ook onder 
GES-score 6 gezondheidswinst is te behalen. Bij de nadere afweging 
kunnen er ook lokale aspecten bij worden betrokken, zoals bijvoorbeeld 
dat er wellicht minder of meer hinder wordt ervaren dan volgens een 
algemene dosis-effectrelatie verwacht wordt (Fast, van den Hazel en 
van de Weerdt, 2012). 
 
Handleiding geur  
De Handleiding geur voor bedrijfsmatige activiteiten (Infomil, 2012) 
geeft een aantal aspecten dat van belang kan zijn bij het bepalen van 
het aanvaardbare hinderniveau van industrie en bedrijven. Dit zijn de 
hinder, de aard en waardering van de geur, de geurbelasting en het 
klachtenpatroon. Ook kunnen mogelijke maatregelen en de kosten en de 
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gevolgen hiervan op andere emissies, de planologische ruimte, 
sociaaleconomische aspecten, historische aspecten en toekomstige 
ontwikkelingen een rol spelen.  
 
Handreiking Wet geurhinder en veehouderijen 
Voor intensieve veehouderijen worden in Bijlage 7 van de handreiking 
Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv) aspecten genoemd die van 
belang bij de afweging kunnen zijn (Infomil, 2014e). Aangegeven wordt, 
dat het percentage hinder, maar ook het absolute aantal gehinderden en 
de aanwezigheid van andere geurbronnen van belang kunnen zijn.  
Als voorbeeld wordt een indeling in milieukwaliteit aan de hand van het 
percentage hinder gegeven (Tabel 6). Deze indeling is opgenomen in de 
oude GGD-richtlijn Geurhinder. Deze indeling sluit redelijk aan bij het 
rijksbeleid met een streefwaarde van 3% hinder, een richtwaarde van 
12% hinder en een bovenwaarde van 20% hinder.  
 
Tabel 6 Een indeling in milieukwaliteiten en hinder (Infomil, 2014e). 

Milieukwaliteit % Hinder 
Zeer goed < 5 
Goed 5 - 10 
Redelijk goed 10 - 15 
Matige 15 - 20 
Tamelijk slecht 20 - 25 
Slecht 25 - 30 
Zeer slecht 30 - 35 
Extreem slecht 35 - 40 

 
Door adviesbureaus wordt deze indeling gebruikt voor de weergave van 
geurkaarten van intensieve veehouderijen. Over het algemeen wordt de 
relatie tussen geurbelasting en hinder voor de achtergrondbelasting in 
concentratiegebieden gebruikt om de hinderpercentages te berekenen.  
Het gebruik van deze kwaliteitsindeling stuit soms op weerstand bij 
bewoners, vooral door het kleurgebruik. Redelijk goed t/m zeer goed 
wordt veelal in verschillende groentinten weergegeven. In deze 
gebieden is er tot 15% hinder en is de geurbelasting tot 13 ouE/m3. 
Bewoners vinden dat bij dergelijke hinderpercentages en 
geurbelastingen van een goede milieukwaliteit geen sprake is.  
 
De percentages hinder bij matige tot slechte milieukwaliteit uit Tabel 6 
komen redelijk goed overeen met de matige tot onvoldoende 
milieugezondheidskwaliteit uit Tabel 5. 
Een redelijk goede of goede milieukwaliteit (Tabel 6), die vaak in groen 
wordt weergegeven, komt echter bij de GES-methode overeen met een 
in geel weergegeven vrij matige milieugezondheidskwaliteit (Tabel 5). 
Een verschil is ook dat voor de GES-indeling de relatie voor de 
achtergrondconcentratie in niet-concentratiegebieden wordt gehanteerd 
om de percentages hinder te berekenen. Hierdoor is de geurbelasting bij 
een vrij matige kwaliteit (GES-methode) veel lager, namelijk tot 
6 ouE/m3. 
 
Beoordelingskader Gezondheid en Milieu 
Het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu geeft aspecten die bij het 
afwegen van milieu- en gezondheidsproblemen een rol kunnen spelen 
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(van Bruggen en Fast, 2003). De belangrijkste aspecten voor geur uit 
het Beoordelingskader zijn: 
x Hoeveel mensen zijn blootgesteld? 
x Hoeveel mensen zijn (ernstig) gehinderd? 
x Zijn er ook verstoringseffecten? 
x Wie zijn blootgesteld of gehinderd; betreft dit bijvoorbeeld bewoners, 

kinderen, werknemers, recreanten? 
x Hoeveel klachten zijn er? 
x Zijn er nog andere geurbronnen (cumulatie)? 
x Zijn er al langere tijd klachten (historie)? 
x Zijn er al eerder maatregelen genomen? 
x Verandert de geursituatie in de toekomst? 
x Zijn er nog andere problemen met de bron (bijvoorbeeld geluid of 

luchtverontreiniging)? 
x Is er noodzaak om maatregelen te nemen door overtreding van 

voorschriften of overschrijding van normen? 
x Zijn er maatregelen te nemen, hoe effectief zijn deze, hoeveel kosten 

die globaal? 
x Hebben maatregelen ook nog een positief effect op bijvoorbeeld 

blootstelling werknemers, emissies luchtverontreiniging, geluid, stof, 
recreatiemogelijkheden of landschappelijke kwaliteit? 

 
De aspecten die in de Handleiding geur en in de Handreiking Wgv 
genoemd worden, staan ook in de bovenstaande lijst van het 
beoordelingskader. 
 
Beoordeling door GGD 
Het zal duidelijk zijn dat een situatie gezondheidskundig gezien goed is, 
als er geen hinder is. Bij het optreden van hinder of ernstige hinder 
moet afgewogen worden of de situatie aanvaardbaar is. Uitgangspunt 
hierbij zijn de beleidsdoelstellingen. Voor de bovenwaarde is geen 
beleidsdoelstelling voor ernstige hinder geformuleerd. Voor een 
bovengrens van het percentage ernstige hinder wordt aangesloten bij de 
GES-methode. Het kader waarmee de GGD de geursituatie kan 
beoordelen is in Tabel 7 weergegeven. 
 
Tabel 7 GGD-beoordeling van de geursituatie 

 Hinder (%) Ernstige hinder (%) 
Streefwaarde 0  
Richtwaarde 12 0 - 3 
Bovenwaarde 20 10 

 
Is het percentage hinder lager dan 12% en is er geen ernstige hinder, 
dan is de geursituatie in principe aanvaardbaar. Geadviseerd wordt om 
in dat geval de situatie toch nader te beoordelen door de bovenstaande 
(gezondheids)aspecten uit het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu 
erbij te betrekken. Een groot aantal klachten, een groot aantal 
gehinderden of maatregelen die eenvoudig te nemen zijn, kunnen 
bijvoorbeeld aanleiding zijn om de geursituatie toch als niet 
aanvaardbaar te beoordelen of om maatregelen te adviseren.  
Is het percentage hinder hoger dan 12% en is er ernstige hinder, dan 
kan de GGD, eventueel samen met andere partijen, de situatie nader 
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beoordelen door de bovenstaande (gezondheids)aspecten uit het 
beoordelingskader erbij te betrekken. 
Is er meer dan 20% hinder of 10% ernstige hinder, dan is de situatie in 
principe onwenselijk. Ook dan wordt echter aangeraden de aspecten uit 
het beoordelingskader te betrekken bij een nadere afweging. Zijn er 
bijvoorbeeld maar weinig mensen blootgesteld of verandert de 
geursituatie in de nabije toekomst positief, dan kan de geursituatie en 
de optredende (ernstige) hinder (voorlopig) toch aanvaardbaar worden 
geacht. 
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4 Wet- en regelgeving en beleid 

4.1 Veehouderijen 

4.1.1 Doelstelling geurbeleid 
De doelstelling van het geurbeleid voor veehouderijen is het voorkomen 
van overmatige hinder door normen te stellen voor de geurbelasting bij 
geurgevoelige objecten. Er is niet omschreven wat ‘overmatige hinder’ 
is. 
 
Geurgevoelige objecten zijn net als bij bedrijfsmatige activiteiten 
gebouwen waar mensen wonen of verblijven. Omdat sprake moet zijn 
van een gebouw, wordt bijvoorbeeld dag- of verblijfsrecreatie in de 
buitenlucht niet beschermd tegen geurhinder van veehouderijen. Waar 
precies de grens ligt van wel of niet permanent of daarmee vergelijkbaar 
gebruik, is niet geheel duidelijk. Het bevoegd gezag zal dit per situatie 
moeten beoordelen en motiveren (Infomil, 2014d). 
 

4.1.2 Wet- en regelgeving  
Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) 

In 2007 is de Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv) van kracht 
geworden. De wet beperkt zich tot de geur die vrijkomt als gevolg van 
het houden van dieren in dierenverblijven. De geur die vrijkomt bij 
bijvoorbeeld het uitrijden van mest is niet geregeld in de Wgv. 
In eerdere wet- en regelgeving werden voor intensieve veehouderijen 
aan te houden generieke afstanden tot bebouwing gegeven: de 
stankcirkels. Deze afstanden waren afhankelijk van de bedrijfsgrootte en 
de mate van verstedelijking van de omgeving. De bedrijfsgrootte werd 
uitgedrukt in het aantal mestvarkeneenheden (mve). Er werden vier 
omgevingscategorieën onderscheiden, die liepen van categorie I voor 
stedelijk gebied tot categorie IV voor overwegend agrarisch gebied. Per 
omgevingscategorie was in afstandsgrafieken het aantal mve uitgezet 
tegen de minimaal benodigde afstand tot stankgevoelige objecten 
(stankcirkel) (Fast, van den Hazel en van de Weerdt, 2012).  
In de Wgv werd aangesloten op de regelgeving voor de industrie. In 
plaats van afstandsregels (stankcirkels) zijn nu normen gegeven op 
basis van geurconcentraties. Hiervoor voerde PRA een 
geurhinderonderzoek uit bij varkenshouderijen en berekende de bij de 
vier afstandsgrafieken behorende geurconcentratie (PRA, 2001 en PRA 
Odournet, 2007b).  
Voor de geurnormen werden de omgevingscategorieën losgelaten. In 
plaats hiervan wordt er onderscheid gemaakt in concentratie- en niet-
concentratiegebieden en in binnen en buiten de bebouwde kom. In 
Bijlage 3 van de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij 
(Wgv) is aangegeven welke gemeenten tot de concentratiegebieden 
behoren (Infomil, 2014e).  
 
Er is het voornemen om met de komst van de Omgevingswet de Wgv in 
te trekken. De verantwoordelijkheid voor geurnormen wordt dan bij 
gemeenten gelegd. Het is nog niet duidelijk of er overgangsrecht komt 
en hoe dat er uit zal komen te zien. 
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Kritiek op de hoogte en onderbouwing van normen, op de 
mogelijkheden die gemeenten hebben om bestaande overlast te 
verminderen en op de uitkomsten van het onderzoek van Bureau GMV 
en het IRAS hebben ertoe geleid dat de Wgv wordt geëvalueerd. Een 
bestuurlijke werkgroep geeft onder andere advies over de hoogte en 
onderbouwing van de normen en eventueel over nader onderzoek om 
tot een advies hierover te komen. Dit advies zal het ministerie van IenM 
samen met een beleidsreactie in samenspraak met EZ aanbieden aan de 
Tweede Kamer. De adviezen worden als basis gebruikt bij het omzetten 
van de regels uit de Wgv in de algemene regels onder de omgevingswet. 
 
Geurnormen 

De geurnormen zijn niet gebaseerd op een relatie tussen de 
geurbelasting en hinder (Gezondheidsraad, 2012). De in 2007 in 
werking getreden Wgv is ‘normneutraal’. Dat wil zeggen dat de normen 
zo zijn gekozen dat de uitbreidingsmogelijkheden voor de 
veehouderijsector - in zijn geheel - niet wijzigen ten opzichte van het 
oude beoordelingskader. Op individueel niveau kan sprake zijn van 
verschillen, onder andere omdat rekening wordt gehouden met 
plaatselijke omstandigheden (Infomil, 2014e).  
Daarnaast worden geurgevoelige objecten in de bebouwde kom meer 
beschermd en objecten in concentratiegebieden en buiten de bebouwde 
kom minder beschermd dan voorheen (Infomil, 2014e). 
Voor dieren waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, dient een 
afstand binnen de bebouwde kom van tenminste honderd meter en 
buiten de bebouwde kom van tenminste vijftig meter aangehouden te 
worden. Voor pelsdieren, zoals nertsen, waarvoor ook geen 
geuremissiefactoren zijn vastgesteld, zijn in de Regeling Geurhinder 
Veehouderij 2006 minimumafstanden gegeven die wel gekoppeld zijn 
aan de omvang van het veebestand. Vanwege de aanzienlijke 
geurhinder wordt verwacht dat niet kan worden volstaan met een 
minimumafstand van vijftig of honderd meter.  
De gemeenteraad is in een verordening bevoegd lokale afwegingen te 
maken over de te accepteren geurbelasting en in afwijking van de ten 
hoogste toegestane geurbelasting een andere waarde of een andere 
afstand te stellen. Hiervoor is wel een bandbreedte vastgesteld. De GGD 
kan in dit proces adviseren. 
 
V-stacks 

In de Wgv is opgenomen dat bij een vergunningaanvraag de 
geurbelasting bij gevoelige objecten berekend moet worden met het 
verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Voor berekening van de 
emissie moet gebruikgemaakt worden van in de Regeling geurhinder en 
veehouderij opgenomen emissiekengetallen die de geuremissie per dier, 
diersoort en stalsysteem geven. De geuremissie wordt berekend door 
het aantal dieren te vermenigvuldigen met het kengetal. De berekende 
geurbelasting moet worden getoetst aan de maximaal toegestane 
geurbelasting. Is de berekende geurbelasting hoger, dan moet de 
vergunning worden geweigerd. 
 
Afwijken binnen de bandbreedte 

Als bij gemeentelijke verordening wordt afgeweken van de ten hoogste 
toegestane geurbelastingen of minimaal te hanteren afstanden moet de 
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gemeenteraad dit zorgvuldig onderbouwen. Daarbij moet een aantal 
aspecten betrokken worden:  

a. De huidige en de te verwachten geursituatie vanwege de 
veehouderijen in het gebied; 

b. Het belang van een geïntegreerde aanpak van de 
verontreiniging; 

c. De noodzaak van een even hoog niveau van de bescherming van 
het milieu. 

Als afgeweken wordt, betrekt de gemeenteraad tevens: 
a. De gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied, of 
b. De afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder. 

Volgens de Handreiking Wgv biedt dit laatste criterium de mogelijkheid 
om voor andere diercategorieën dan varkens uit te gaan van een 
afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder, als hier meer 
informatie over komt. De algemeen geldende relatie tussen 
geurbelasting en geurhinder is namelijk door PRA vastgesteld voor 
varkens (PRA, 2001). Mogelijk wordt ook voor varkens op den duur de 
relatie tussen geurbelasting en hinder opnieuw onderzocht en zonodig 
bijgesteld.  
Dit criterium van een afwijkende geurbelasting en geurhinder is niet 
bedoeld om lokaal vast te stellen dat er meer of minder hinder wordt 
ervaren dan blijkt uit de algemene dosis-effectrelatie. Volgens de 
handreiking kan een dergelijk eenmalig onderzoek voor een specifieke 
situatie in een specifiek gebied hier niet toe leiden. Een afwijkende 
relatie mag alleen toegepast worden, als uit landelijk onderzoek blijkt 
dat de algemene relatie bijgesteld moet worden.  
Onder toepassing van de Interimwet stad-en-milieubenadering kan het 
gemeentebestuur voor (delen van) die gebieden vervolgens een 
beschermingsniveau vaststellen dat de grenzen van de bandbreedte 
overschrijdt. Deze interimwet zal in zijn geheel opgenomen worden in de 
Omgevingswet. 
 
De geurnormen en hinder 

De Wgv schrijft voor dat de geurbelasting door een veehouderij op een 
geurgevoelig object bepaalde waarden niet mag overschrijden. Voor de 
mate van geurhinder geeft de wet geen waarden of bandbreedten. De 
gemeenteraad kan beoordelen of de geurhinder past bij de 
doelstellingen voor het gebied en of de mate van geurhinder acceptabel 
wordt geacht. 
In Bijlage 6 van de Handreiking Wgv is hiervoor een tabel gegeven met 
de geurconcentratie, zoals die berekend wordt door V-Stacks (P98 
ouE/m3), en bijbehorend percentage gehinderden voor concentratie- en 
niet-concentratiegebieden (Infomil, 2014f). Deze tabel is gebaseerd op 
de relaties die door PRA zijn vastgesteld (PRA Odournet, 2007b).  
In Bijlage 6 van deze handreiking wordt onderscheid gemaakt in 
voorgrond- en achtergrondbelasting. De voorgrondbelasting is de 
geurbelasting van de veehouderij die de meeste geur bij het 
geurgevoelig object veroorzaakt. Deze veehouderij is groot of ligt dicht 
bij het geurgevoelig object. In Bijlage 6 van de Handreiking Wgv is een 
tabel opgenomen met geurbelastingen en hinderpercentages voor de 
voorgrondbelasting en een tabel voor de achtergrondbelasting. De 
relatie tussen de geurbelasting en de hinder verschilt namelijk. Bij 
gelijke geurbelastingen is de verwachte hinder door de 
voorgrondbelasting veel hoger dan die door de achtergrondbelasting. Als 
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vuistregel geldt dat, als de voorgrondbelasting meer dan de helft van de 
achtergrondbelasting bedraagt, de voorgrondbelasting bepalend is voor 
de hinder.  
In Bijlage 7 van de Handreiking Wgv wordt enige achtergrondinformatie 
gegeven die de gemeenteraad behulpzaam kan zijn bij het bepalen van 
het acceptabele hinderniveau (Infomil, 2014f). Geattendeerd wordt op 
de doelstellingen voor geurhinder door industriële inrichtingen, waarbij 
er wel op wordt gewezen dat de geur hiervan niet zonder meer te 
vergelijken is met die van veehouderijen. Er wordt verwezen naar een 
milieukwaliteitsindeling aan de hand van hinderpercentages. Ook wordt 
aangegeven dat het absolute aantal gehinderden en andere aanwezige 
geurbronnen naast de geur uit stallen van belang kunnen zijn. 
 
Ander beschermingsniveau 

Voor bepaalde woningen biedt de Wgv een ander beschermingsniveau 
en gelden er vaste afstanden in plaats van normen voor de 
geurbelasting. Dit is het geval voor ruimte-voor-ruimtewoningen. Dit 
zijn woningen die na 19 maart 2000 zijn gebouwd op een kavel met een 
in gebruik zijnde veehouderij, maar waarbij de veehouderij later gestopt 
is en de stallen gesloopt zijn. Ook zijn er vaste afstanden voor een 
bedrijfswoning bij een andere veehouderij of een bedrijfswoning bij een 
andere veehouderij die na 19 maart 2000 geen onderdeel meer 
uitmaakt van de veehouderij. 
 
Activiteitenbesluit 

Sinds 1 januari 2013 vallen veel veehouderijen in hun geheel onder het 
Activiteitenbesluit. Zij hebben geen vergunning nodig, maar moeten wel 
voldoen aan voorschriften van het Activiteitenbesluit. Eisen uit de Wgv, 
zoals de maximaal toegestane geurbelastingen, zijn opgenomen in het 
Activiteitenbesluit. De voor geuroverbelaste situaties geldende 50%-
regeling uit de Wgv is, vereenvoudigd, ook opgenomen in het 
Activiteitenbesluit. Als sprake is van een overschrijding van de norm 
voor de geurbelasting, is de toegestane geurbelasting bij het uitbreiden 
of wijzigen van de veehouderij de norm plus de helft van de huidige 
overschrijding. 
 
Omgevingsvergunning milieu 

Vergunningplichtige veehouderijen 
Grotere veehouderijen hebben nog steeds een omgevingsvergunning 
milieu nodig. Bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht geeft aan vanaf 
welk aantal dieren dit nodig is. Bij zeer grote varkens- en 
pluimveehouderijen kan de Richtlijn Integrated Pollution Prevention and 
Control (IPPC-richtlijn) van toepassing zijn. Deze veehouderijen hebben 
altijd een omgevingsvergunning milieu nodig. Bij een 
omgevingsvergunning is de Wgv van toepassing. 
 
50/50-regeling 

De vergunning hoeft niet te worden geweigerd, als de aanvraag niet 
‘geurrelevant’ is. De overbelaste situatie is er bijvoorbeeld al en de 
nieuwe aanvraag betreft bijvoorbeeld de aanleg van een mestsilo. De 
geuremissie neemt hierdoor niet toe. Ook indien de 50/50-regeling 
wordt toegepast, hoeft de vergunning niet te worden geweigerd. Deze 
regeling houdt in dat, als in een overbelaste situatie een 
geurreducerende maatregel wordt toegepast en de situatie dus iets 

producties 000403



RIVM Rapport 2015-0106 Onderdeel Veehouderij en geur 

Pagina 29 van 44 

 

minder overbelast wordt, de helft van deze ‘geurwinst’ gebruikt mag 
worden om het dierenaantal uit te breiden. 
Bij de vergunningaanvraag voor een veehouderij met dieren waarvoor 
geen emissiefactoren zijn vastgesteld, wordt deze geweigerd, als de 
afstand kleiner is dan de minimumafstand. Deze kan niet geweigerd 
worden, als bij de vergunningaanvraag de afstand tot een gevoelig 
object niet afneemt en het aantal dieren niet toeneemt. 
 
Cumulatie 

Bij het verlenen van de omgevingsvergunning of bij de toets onder het 
Activiteitenbesluit wordt de geurbelasting van een individuele 
veehouderij getoetst aan de geurnormen in de Wgv c.q. het 
Activiteitenbesluit. Hierbij wordt geen rekening gehouden met 
cumulatie. In een gebiedsvisie en bij het binnen de bandbreedte 
afwijken van de geurnorm bij gemeentelijke (geur)verordening wordt 
cumulatie over het algemeen wel meegewogen (Infomil, 2014e).  
De achtergrondbelasting kan berekend worden met het vereenvoudigd 
verspreidingsmodel V-Stacks gebied. Het verwachte percentage hinder 
bij de berekende achtergrondbelasting kan afgelezen worden uit de 
tabellen in Bijlage 7 van de handreiking Wgv. Deze bijlage geeft een 
tabel met de geurbelasting en hinderpercentages voor de voorgrond- en 
voor de achtergrondbelasting. De hinder door de achtergrondbelasting is 
veel lager dan die voor de voorgrondbelasting. Ter vergelijking: bij een 
voorgrondbelasting van 14 ouE/m3 in een concentratiegebied wordt 25% 
hinder verwacht, bij eenzelfde achtergrondbelasting 16% (Infomil, 
2014e).  
Deze tabellen zijn gebaseerd op het onderzoek rond varkenshouderijen 
(PRA, 2001 en PRA Odournet, 2007b). Uit dit onderzoek bleek dat bij 
dezelfde geurbelasting de hinder door één bron groter was dan die door 
meer bronnen. De Gezondheidsraad merkt op dat een verklaring 
hiervoor niet werd gevonden (Gezondheidsraad, 2012). 
 

4.1.3 Geurnormen 
De hoogst toegestane geurbelastingen ter plaatse van geurgevoelige 
objecten en de bandbreedtes zijn in Tabel 8 weergegeven. Deze 
geurnormen gelden voor de voorgrondbelasting. In de tabel is ook 
aangegeven hoe groot het percentage hinder en, indien bekend, het 
percentage ernstige hinder bij de geurbelastingen is. Hiervoor zijn de 
relaties tussen geurbelasting en hinder gebruikt uit het onderzoek van 
PRA Odournet (zie 3.2.1).  
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Tabel 8 De maximale toegestane geurbelasting (voorgrondbelasting) en de 
bandbreedte en het bijbehorende percentage hinder en ernstige hinder. 

Gebied Max. 

toegestan

e geur-

belasting 

(ouE/m
3
) 

Hinder 

(%) 

Ernstige 

hinder* 

(%) 

Band-

breedte 

Max. 

Hinder 

(%) 

Max. 

Ernstige 

Hinder* 

(%) 

Concentratie-
gebied binnen 
bebouwde kom 

3,0 8 <2* 0,1 – 14,0 25 4 – 5* 

Concentratie-
gebied buiten 
bebouwde kom 

14,0 25 4 – 5* 3,0 - 35 41* 10* 

Niet-concentratie-
gebied binnen 
bebouwde kom 

2,0 11 <3* 0,1- 8,0 29 6* 

Niet-concentratie-
gebied buiten 
bebouwde kom 

8,0 29 6* 2,0 - 20 46 11* 

* Geëxtrapoleerd. 
 
Voor dieren waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, dient een 
afstand binnen de bebouwde kom van tenminste honderd meter en 
buiten de bebouwde kom van tenminste vijftig meter aangehouden te 
worden. De gemeenteraad is ook bevoegd om van de afstanden af te 
wijken (met als ondergrens deze te halveren). Zo heeft de gemeente 
Landerd in een verordening voor rundveehouderijen grotere aan te 
houden afstanden vastgesteld afhankelijk van bedrijfsgrootte, 
emissiearme huisvesting en buiten of binnen de bebouwde kom 
(Gemeente Landerd, 2014).  
Voor pelsdieren, waarvoor ook geen geuremissiefactoren zijn 
vastgesteld, zijn in de Regeling Geurhinder Veehouderij (Rgv, 2006) 
minimumafstanden gegeven die gekoppeld zijn aan de omvang van het 
veebestand. Vanwege de aanzienlijke geurhinder wordt verwacht dat 
niet kan worden volstaan met een minimumafstand van vijftig of 
honderd meter.  
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5 GGD: beoordeling, communicatie en advies  

5.1 Inleiding 

Advies van de GGD bij individuele geurbronnen en 

gebiedsgericht beleid 

Geur vormt een belangrijk onderdeel van de praktijk van de milieu- en 
gezondheidsafdeling van de GGD. Voorbeelden van casuïstiek zijn 
opgenomen in Bijlage 2 van de richtlijn Geur en gezondheid.  
Bewoners en gemeente of provincie vragen de GGD om geursituaties te 
beoordelen en te adviseren over de gezondheidsrisico’s en 
aanvaardbaarheid van de geur. In de GGD-richtlijn Geur en gezondheid 
wordt onderscheid gemaakt in de beoordeling en advisering bij a) 
individuele geurbronnen en bij b) meer geurbronnen in een gebied 
(gebiedsgericht beleid).  
Bij individuele geurbronnen benaderen bewoners de GGD bijvoorbeeld 
met stankklachten. Ook de gemeente of provincie kan de GGD om 
advies vragen, als er ergens veel stankklachten rond een geurbron zijn 
of bij een vergunningverlening voor een bedrijf.  
Bij gebiedsgericht beleid gaat het om het opstellen of actualiseren van 
een bestemmingsplan, gebiedsontwikkelingsvisie of structuurvisie of 
bijvoorbeeld om woningbouw (planvorming). De gemeente of provincie 
vraagt de GGD om advies over de gezondheidsaspecten en 
aanvaardbaarheid van geur.  
De vragen die aan de GGD gesteld worden bij de individuele 
geurbronnen en gebiedsgericht beleid zijn hetzelfde:  
x Hoe gevaarlijk is de geur voor de gezondheid? 
x Kunnen gemelde gezondheidsklachten samenhangen met de 

veehouderij?  
x Hoeveel geur(hinder) is aanvaardbaar? 
 
Stappenplan 

In dit hoofdstuk is een stappenplan opgesteld dat als leidraad kan 
dienen voor het beantwoorden van bovenstaande vragen. Het 
stappenplan laat zien welke informatie nodig is voor het beoordelen van 
en adviseren over geursituaties. Dit geldt voor vragen die afkomstig zijn 
van bewoners of van bijvoorbeeld gemeenten, en of het gaat om een 
individuele geurbron of gebiedsgericht beleid. Wel zijn er soms kleine 
verschillen in de specifieke invulling. In dat geval is dit bij de 
betreffende stap aangegeven. 
In paragraaf 5.2 wordt dit stappenplan eerst in grote lijnen 
weergegeven en vervolgens per stap nader ingevuld.  
 
Communicatie en advies 

In paragraaf 5.3 wordt kort ingegaan op communicatie bij 
geurproblemen en de specifieke items waarvoor het belangrijk is om 
erover te communiceren met bewoners en gemeenten of provincies. 
Tenslotte worden in paragraaf 5.4 de onderwerpen genoemd die in het 
advies van de GGD opgenomen kunnen worden. Hierbij wordt tevens 
verwezen naar de in een bijlage opgenomen casuïstiek. 
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5.2 Stappenplan voor beoordeling geursituatie 

Het stappenplan is in grote lijnen als volgt: 
1. Inventarisatie situatie en klachten: om welke geurbron(nen) 

en woningen of andere gevoelige bestemmingen gaat het? Zijn er 
klachten? Zo ja, welke zijn er, zijn ze gegrond?  
De situatie van de geurbron ten opzichte van woningen wordt 
bekeken. Klachten worden nader bekeken en er wordt nagegaan 
of een oorzaak aangewezen kan worden. 

2. Geurbron: aan welke regels moet de geurbron voldoen? Welke 
partijen zijn betrokken? 
Nagegaan wordt wie het bevoegd gezag is, wat het beleid, de 
regelgeving of geurnormen zijn voor de betreffende geurbron (bij 
het bevoegd gezag) en of andere instanties al betrokken zijn en 
acties ondernemen.  

3. Geurbelasting: wat is de omvang en het niveau van de 
geurbelasting? 
Nagegaan wordt (bij bevoegd gezag) hoeveel en in welke mate 
mensen (of woningen) geurbelast zijn. 

4. Gezondheidseffecten: hoeveel geurhinder is er en zijn er nog 
andere gezondheidseffecten? 
Nagegaan wordt hoeveel mensen (ernstig) gehinderd zijn en of 
er nog andere gezondheidseffecten zijn, zoals verstoring van 
gedrag of activiteiten of stressgerelateerde gezondheidseffecten. 

5. Beoordeling: is de geursituatie aanvaardbaar of moeten 
maatregelen genomen worden? 
Bepaald wordt of normen overschreden of regels overtreden 
worden, de situatie aanvaardbaar is en of maatregelen genomen 
moeten worden. 

6. Maatregelen: welke maatregelen kunnen er worden genomen? 
In grote lijnen wordt in overleg met betrokken partijen bepaald 
welke maatregelen genomen kunnen worden om de emissie, de 
geurbelasting of de hinder te verminderen.  

Het hangt van de vraag aan de GGD en het geurprobleem af in welke 
mate aandacht aan de verschillende stappen wordt besteed.  
 
Rol GGD bij verzamelen informatie voor het stappenplan 

Het stappenplan maakt duidelijk welke informatie op tafel moet komen 
om over de geursituatie te kunnen adviseren.  
Het is niet gezegd dat de GGD zelf alle informatie moet verzamelen of 
genereren. Over het algemeen zal de informatie over of de geurbron aan 
de regels voldoet (stap 2), de hoogte van de geurbelasting (stap 3) en 
welke maatregelen genomen kunnen worden (stap 6) van andere 
partijen, zoals het bevoegd gezag of een omgevingsdienst, komen. Dit is 
zeker het geval als advies gegeven wordt over gebiedsgericht beleid. Als 
deze informatie echter gemakkelijk beschikbaar is, bijvoorbeeld uit een 
geuronderzoek, een kaart op een website of uit een bestemmingsplan, 
dan kan de GGD deze informatie zelf verzamelen.  
Zijn verspreidingsberekeningen nodig om de geurbelastingen vast te 
stellen (stap 3), dan moeten deze over het algemeen door andere 
partijen, bijvoorbeeld een provincie of omgevingsdienst, gedaan worden. 
Voor een snelle inschatting van optredende geurbelastingen kan de GGD 
echter zelf de eerste beoordelingsmethode gebruiken (zie 
paragraaf 2.3). De ene GGD zal zelf berekeningen met het relatief 
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eenvoudige V-Stacks doen, de andere GGD laat dit over aan een 
omgevingsdienst.  
Ook voor het vaststellen van de klachten en beoordelen of deze gegrond 
zijn (stap 1) wordt echter verschillend gehandeld, afhankelijk van het 
probleem en de positie die de GGD inneemt. De ene GGD legt een 
bezoek af om de situatie ter plaatse te beoordelen. De andere GGD 
verzoekt bijvoorbeeld een omgevingsdienst om dit te gaan doen, zeker 
als er sprake is van een bedrijfsmatige activiteit. 
 
Het is dus op voorhand niet te zeggen of de GGD of andere partijen de 
benodigde informatie moeten verzamelen. Dit hangt af van het 
geurprobleem, de partijen die erbij betrokken zijn, welke partij het 
bevoegd gezag is, de beschikbaarheid van de informatie, maar ook van 
de positie die de GGD heeft of inneemt.  
Aangeraden wordt om zo snel mogelijk contact te zoeken met betrokken 
partijen om duidelijkheid te krijgen en af te spreken wie welke 
informatie levert. 
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STAP 1 SITUATIE EN KLACHTEN 

Wat is de positie van de woning(en) ten opzichte van 

de geurbron. Welke klachten zijn er, zijn ze gegrond en 

wat is de bron? 

 
Individuele geurbronnen 

Allereerst kunnen de klachten geïnventariseerd worden en kan een beeld 
van de omgeving verkregen worden. Geadviseerd wordt om bij de 
melder van de klachten op bezoek te gaan en de woning en omgeving te 
inspecteren. 
Hiermee kunnen de volgende vragen beantwoord worden: 
x Wordt de geur tijdens de inspectie waargenomen? Zijn er nog meer 

klachten over de geurbron? 
x Wat is de bron van de geurklachten? Wie is verantwoordelijk voor de 

geurbron? Welke instantie is het bevoegd gezag? 
x Wat is de positie van de geurbron ten opzichte van de woning(en)? 
x Zijn de klachten al bekend en in behandeling bij andere partijen? Zijn 

er al acties ondernomen? 
x Gaat het alleen om geur? (Er worden geen toxicologische 

grenswaarden overschreden.) 
 
De volgende vragen kunnen bij de inventarisatie van de klachten en 
inspectie van de woning en omgeving behulpzaam zijn. 
 
De geur 
x Kan de geur waargenomen worden? 
Breng zo mogelijk een bezoek op een moment dat de melder de stank 
waarneemt.  
Wordt de geur door de melder waargenomen op het moment van het 
huisbezoek, maar wordt deze door de medewerker(s) van de GGD, 
eventueel ook na een tweede bezoek, niet waargenomen, dan is er 
vermoedelijk geen relatie met een geurbron. Dit signaal moet wel 
serieus genomen worden. Er kan sprake zijn van een geurstoornis 
waarbij een geur waargenomen wordt, terwijl er geen geur is 
(phantosmie, zie richtlijn Geur en gezondheid paragraaf 3.1.2). Hier zijn 
onderliggende aandoeningen de oorzaak van. Hiervoor kan de melder 
verwezen worden naar de huisarts. 
x Waar ruikt het naar? Hoe wordt de geur omschreven? 
x Waar en wanneer treden de geurklachten op? 
x Wie hebben geurklachten? Hoeveel mensen hebben geurklachten? 
x Is de geurbron duidelijk? 
Deze vragen geven de omvang van het geurprobleem aan en kunnen 
naar een geurbron wijzen. 
 
Gezondheidseffecten 
x Welke gezondheidsklachten zijn er (hinder, stressgerelateerde 

gezondheidsklachten, verstoring van gedrag en/of activiteiten)? 
x Zijn er naast de aan de geur gerelateerde klachten nog andere 

gezondheidsklachten, zoals luchtwegklachten of klachten over geluid? 
x Worden toxicologische grenswaarden overschreden? 
De meeste geurstoffen zijn al te ruiken bij heel lage concentraties. Bij 
dergelijke concentraties zijn over het algemeen geen toxische effecten 
te verwachten (zie richtlijn Geur en gezondheid paragraaf 3.1.1).  
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Voor informatie over geur, gevaarlijke stoffen en micro-organismen van 
biovergisters wordt verwezen naar het GGD-Informatieblad Vergisting 
van biomassa (GGD Nederland, 2013). Voor dergelijke informatie over 
composteerbedrijven wordt verwezen naar een literatuurstudie over de 
gezondheidsaspecten van het wonen nabij composteerbedrijven van het 
RIVM (Hagens et al., 2011b) en een meetonderzoek naar de 
verspreiding van bio-aerosolen en vluchtige organische stoffen rond een 
composteerbedrijf (Jans en van den Broek, 2015).  
 
Instanties  
Denk hierbij aan gemeenten, provincie, omgevingsdienst, 
klachtenmeldpunt en bedrijven: 
x Zijn er klachten binnengekomen of meldingen gedaan bij andere 

instanties?  
x Welke partijen zijn er al bij betrokken en zijn er al acties 

ondernomen? 
 
Gebiedsgericht beleid of planvorming 

Bij advies van de GGD over gebiedsgericht beleid of planvorming wordt 
ook aangeraden eerst de situatie op kaart en zo mogelijk ter plekke te 
bekijken.  
x Wat is de positie (afstanden) van de geurbronnen ten opzichte van 

(nieuw te bouwen) woningen en andere gevoelige bestemmingen? 
Ook de klachten kunnen geïnventariseerd worden. 
x Zijn er in de huidige situatie klachten? Over welke geurbron en in 

welk deelgebied komen de meeste klachten voor? 
 
STAP 2 GEURBRON 

Wat zijn de regels voor de geurbron? Welke partijen 

zijn betrokken? 

 

Individuele geurbronnen 

De informatie over de geurbron moet leiden tot beantwoording van de 
volgende vragen: 
x Welke regels of geurnormen gelden? 
x Voldoet de geurbron aan de regels of aan de normen?  
x Wie is het bevoegd gezag, is er al een procedure door gemeente of 

provincie en wat zijn eventuele acties? 
 
Als de geurbron bekend is, kan de volgende informatie verstrekt worden 
door de gemeente, provincie of omgevingsdienst over: 
x Zijn er al meer klachten gemeld? 
x Wat is het geurbeleid, is er een geurverordening of zijn er 

geurnormen of generieke afstanden voor deze geurbron (zie 
hoofdstuk 4)? 

x Is er een geuronderzoek gedaan, zijn emissies of de geurbelasting in 
de omgeving bekend? 

x Is er stankoverlast bij een normale bedrijfsvoering of alleen bij 
incidenten? 

x Wonen of verblijven melders van de klachten in geurgevoelige 
objecten (zie paragraaf 4.1.1) 

x Wordt er al een procedure gevolgd of actie ondernomen door het 
bevoegd gezag? Wat zijn procedures of acties die nog ingezet kunnen 
worden? 
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Is de geurbron nog niet bekend, dan kan de GGD overleggen met de 
gemeente, provincie, omgevingsdienst of andere betrokken instantie(s) 
over hoe de geurbron opgespoord kan worden. Hierbij kan geput worden 
uit verschillende meetmethoden (zie richtlijn Geur en gezondheid 
paragraaf 2.2). De GGD kan hun verzoeken een van deze methoden uit 
te laten voeren. 
 
Gebiedsgericht beleid of planvorming 

De volgende informatie kan verstrekt worden door gemeente, provincie 
of omgevingsdienst: 
x Welke bedrijven zijn er in het gebied en wat is de locatie van deze 

bedrijven? 
x Welke regels en geurnormen gelden voor deze bedrijven? 
x Is er een geurverordening en gelden er geurnormen (voor 

deelgebieden)? 
x Is de geurbelasting in de omgeving in kaart gebracht? 
x Wat is de locatie van woningen en andere gevoelige bestemmingen? 
x Welke partijen zijn betrokken en kunnen informatie leveren? 
 
STAP 3 GEURBELASTING 

Wat is de omvang en niveau van de geurbelasting? 

 
In deze stap wordt de geurbelasting bepaald. Hierdoor kunnen de 
volgende vragen beantwoord worden: 
x Wat is de omvang (aantal woningen of personen) en de hoogte van 

de geurbelasting? 
x Voor hoeveel woningen of personen wordt de geurnorm 

overschreden? 
Aanvullende vragen voor advies over gebiedsgericht beleid of 
planvorming: 
x Zijn er duidelijke deelgebieden te onderscheiden en hoe hoog is de 

geurbelasting bij woningen in de verschillende deelgebieden? 
x Bij planvorming: hoe hoog is de geurbelasting bij woningen in de 

huidige en toekomstige situatie of bij de verschillende scenario’s en 
varianten? 

 
Bij de vorige stap is duidelijk geworden of er een geuronderzoek gedaan 
is en of de geurbelasting ter plaatse van woningen of andere gevoelige 
bestemmingen bekend is. 
Als de geurbelasting niet uit geuronderzoek bekend is, kan de GGD 
eventueel aan het bevoegd gezag verzoeken om een geuronderzoek uit 
te laten voeren. 
 
Om een idee te krijgen van mogelijk optredende geurbelastingen en of 
een geuronderzoek nuttig is, kan deze eerst geschat of berekend 
worden. 
De GGD kan geurbelastingen op verschillende afstanden van de 
geurbron schatten met behulp van de ‘eerste beoordelingsmethode 
IPPC’ (zie paragraaf 2.3). Hiervoor moet wel de emissie bekend zijn en 
eventueel de hoogte van de ventilatie-uitlaat en temperatuur. De 
emissiegegevens voor intensieve veehouderijen zijn voor een aantal 
provincies te halen uit het Web-BVB (zie paragraaf 2.2). De tabel van de 
eerste beoordelingsmethode is opgenomen in Bijlage 3 van de richtlijn 
Geur en gezondheid. 
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Bij intensieve veehouderijen kan de GGD de omgevingsdienst verzoeken 
om de geurbelasting te berekenen, of dit zelf doen, met het gratis te 
downloaden programma V-Stacks vergunning of gebied (zie paragraaf 
2.2). V-Stacks vergunning wordt gebruikt om de geurbelasting rond één 
veehouderij te berekenen. Met V-Stacks gebied kan de cumulatieve 
geurbelasting rond meerdere veehouderijen berekend worden. Ook 
hiervoor zijn emissiegegevens nodig.  
Bij de bepaling van de geurbelasting moet gelet worden op bijvoorbeeld 
de representativiteit van de berekeningen of metingen, de waarde van 
emissiegegevens en de percentielen of het optreden van storingen of 
incidenten (zie richtlijn Geur en gezondheid paragraaf 2.5).  
 
Als de geurbelasting bekend is, kunnen de volgende vragen gesteld 
worden: 
x Hoe is de geurbelasting vastgesteld? (zie paragraaf 2.2 en richtlijn 

Geur en gezondheid paragraaf 2.2 en paragraaf 2.3).  
x In welk jaar en onder welke omstandigheden is de geurbelasting 

vastgesteld? Geldt die situatie nog en waren de omstandigheden 
representatief, bijvoorbeeld wat productieproces en 
weersomstandigheden betreft? 

x Hoe hoog is de geurbelasting bij woningen? Belangrijk is dat er niet 
alleen bekend is of de geurbelasting een bepaalde grenswaarde 
overschrijdt, maar ook hoeveel de geurbelasting boven of onder de 
grenswaarde is. Hiervoor kan de geurbelasting in verschillende 
klassen onderverdeeld worden, waarbij de geurnorm in elk geval een 
van de klassegrenzen vormt. 

x Hoeveel woningen of personen zijn belast rond de geurbron, in 
verschillende schillen rond de geurbron, in verschillende 
deelgebieden, in huidige en toekomstige situatie of bij de 
verschillende scenario’s en varianten? 

 
STAP 4 GEZONDHEIDSEFFECTEN 

Hoeveel hinder, verstorings- en andere 

gezondheidseffecten zijn er? 

 
De volgende vragen worden bij deze stap beantwoord: 
x Hoeveel gehinderden en ernstig gehinderden zijn er? Waar is de 

meeste hinder? 
x Zijn er schillen (rond één bron) of duidelijke deelgebieden te 

onderscheiden en hoe groot is het aantal gehinderden in de 
verschillende schillen of deelgebieden? 

Bij planvorming: hoe groot is het aantal gehinderden in de huidige en 
toekomstige situatie of bij de verschillende scenario’s en varianten? 
En eventueel: 
x Welke activiteit of welke bron levert (de meeste) geurhinder op? 
x Welke factoren spelen een belangrijke rol in de hinderbeleving? 
x Hoe groot zijn de verstoringseffecten en andere gezondheidseffecten? 
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Om de geursituatie te kunnen beoordelen kan het nodig zijn om een 
beeld te krijgen van de omvang van de hinder. Klachten over geur 
kunnen als signaal dienen en behulpzaam zijn bij de bronopsporing. 
Klachten geven echter vaak geen goed beeld van de hinder die mensen 
ervaren (zie richtlijn Geur en gezondheid paragraaf 3.4).  
De mate van hinder kan vastgesteld worden door deze te berekenen of 
te ‘meten’ met behulp van enquêtes.  
 
Berekenen van de hinder 
Voor het berekenen van de hinder kan gebruik gemaakt worden van uit 
landelijke onderzoeken voortkomende algemene dosis-effectrelaties. 
Voor intensieve veehouderijen zijn door PRA Odournet en Bureau 
GMV/IRAS relaties opgesteld voor de geurbelasting en hinder (zie 
paragraaf 3.2). Er zitten grote verschillen in deze relaties. De relaties 
van Bureau GMV/IRAS geven het meest recente beeld voor de relatie 
tussen geurbelasting en hinder in de onderzochte concentratiegebieden 
in Noord-Brabant en Noord-Limburg (zie paragraaf 3.2.3). Er zijn 
relaties opgesteld voor de frequentievraag (soms/vaak hinder) en voor 
de mate van hinder. Geadviseerd wordt om de relatie voor de mate van 
hinder te gebruiken. Voor de overige concentratiegebieden en de niet-
concentratiegebieden kan voorlopig nog uitgegaan worden van de 
relaties van PRA om de hinder te berekenen. Deze relaties zijn ook 
opgenomen in Bijlage 6 van de handreiking bij de Wet geurhinder en 
veehouderij.  
Om enig inzicht te krijgen in de spreiding van het aantal gehinderden 
kunnen berekeningen met de relaties van PRA en die van Bureau 
GMV/IRAS naast elkaar gezet worden. Bedacht moet worden dat veel 
factoren de relatie tussen de geurbelasting en hinder beïnvloeden en dat 
er lokaal grote afwijkingen van de algemene relaties kunnen zijn (zie 
richtlijn Geur en gezondheid paragraaf 3.3.3).  
 
Vragenlijsten 
Met enquêtes of dagboekjes kan de hinder ook vastgesteld worden.  
Vooraf moet er goed nagedacht worden over het doel van de vragenlijst 
om zo de vorm en de vraagstellingen te kunnen kiezen. 
Vragenlijsten kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt: 
x Bepalen hoeveel hinder er in een gebied is en of dit percentage 

overeenkomt met het volgens de algemene relatie tussen 
geurbelasting en hinder geschatte percentage hinder;  

x Bepalen of er een verschil in percentage hinder is in verschillende 
gebieden of in schillen rond een bron voor het aanwijzen van een 
bron en het beoordelen of maatregelen nodig zijn; 

x Bepalen of er nog andere (gezondheids)klachten zijn dan hinder; 
x Bepalen welke activiteit of welk bedrijfsproces de meeste hinder 

oplevert. 
 
Is het de bedoeling om met de vragenlijst de bron of specifieke 
activiteiten die geurhinder veroorzaken op te sporen, dan kunnen 
dagboekjes gebruikt worden. Voordeel hiervan is ook dat gecorrigeerd 
kan worden voor de heersende windrichting (zie richtlijn Geur en 
gezondheid paragraaf 3.3.6). Een voorbeeld van een dagboekje is 
gegeven in Bijlage 7 van de richtlijn Geur en gezondheid. 
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Om de hinder vast te stellen in een groter gebied of om deze te 
monitoren kan een schriftelijke vragenlijst gebruikt worden. Geadviseerd 
wordt niet alleen vragen over geurhinder te stellen, maar ook andere 
vragen over de leefomgeving. Als namelijk duidelijk is voor de bewoner 
dat de enquête gericht is op het vaststellen van de geurhinder, kan dit 
de beantwoording van de vragen beïnvloeden (er wordt meer hinder 
aangegeven dan ervaren wordt). Voor een dergelijke brede vragenlijst 
kan ook gebruikgemaakt worden van de standaardvragenlijst uit het 
Telefonisch Leefsituatie Onderzoek (TLO). In elk geval wordt aangeraden 
de standaard vraagstelling over geurhinder te gebruiken (zie richtlijn 
Geur en gezondheid paragraaf 3.3.6). 
 
Overwogen kan worden om vragen toe te voegen over een aantal 
factoren die de hinder beïnvloeden, zoals de frequentie, de houding ten 
opzichte van de geurbron, de verwachting over de geurbelasting in de 
toekomst,  bezorgdheid of angst voor gezondheidseffecten en ervaren 
eigen gezondheid (zie richtlijn Geur en gezondheid paragraaf 3.3.3). Als 
bekend is welke van deze factoren een belangrijke rol spelen in de 
hinderbeleving, kan daarop gerichte actie genomen worden of erover 
gecommuniceerd worden om de hinder te doen afnemen. 
 
Er kan ook overwogen worden om vragen over verstoring van gedrag en 
activiteiten en gezondheidsklachten toe te voegen (zie richtlijn Geur en 
gezondheid paragraaf 3.4 en paragraaf 3.5). De mate van ervaren 
verstoringseffecten en andere gezondheidseffecten zijn belangrijk bij de 
beoordeling van de geursituatie. 
 
STAP 5 BEOORDELING 

Is de geursituatie aanvaardbaar of moeten 

maatregelen genomen worden? 

 
Bij de beoordeling worden de volgende vragen beantwoord: 
x Is de geursituatie aanvaardbaar? 
x Moeten er maatregelen genomen worden? 
 
Allereerst kan de blootstelling of geurbelasting beoordeeld worden op 
basis van de informatie die is verzameld bij voorgaande stappen. De 
volgende vragen kunnen hierbij behulpzaam zijn: 
x Overschrijdt de geurbelasting geurnormen of, indien deze niet 

geformuleerd zijn, voldoet de geurbron aan de voorschriften? 
x Is er een vergunning: wordt eraan voldaan? 
x Is er een geurverordening: wordt hieraan voldaan? 
x Is er een bestemmingsplan met geurnormen: wordt hieraan voldaan? 
 
Wordt er niet voldaan aan de voorschriften of geurnormen, dan moet 
actie ondernomen worden door het bevoegd gezag.  
Wordt er voldaan aan de voorschriften of geurnormen of is het niet 
mogelijk om maatregelen te nemen, dan moet bepaald worden of de 
geursituatie gezondheidskundig gezien aanvaardbaar is. Zoals in 
paragraaf 3.3 is aangegeven, is dat niet eenvoudig. Er zijn geen 
gezondheidskundige grenswaarden voor hinder. Ook als 
geurbelastingnormen niet worden overschreden, zal er geur 
waargenomen kunnen worden en ook hinder of ernstige hinder bij 
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mensen op kunnen treden. Er zal beoordeeld moeten worden welk 
niveau van hinder aanvaardbaar wordt geacht. 
Uitgangspunt hierbij zijn de beleidsdoelstellingen voor het percentage 
(ernstige) hinder (zie Tabel 7).  
Dit houdt het volgende in. 
x Minder dan 12% hinder en geen ernstige hinder: de geursituatie is in 

principe aanvaardbaar. 
x 12 - 20% hinder en minder dan 10% ernstige hinder: de GGD weegt, 

eventueel samen met andere partijen, de situatie af.  
x Meer dan 20% hinder en/of meer dan 10% ernstige hinder: de 

geursituatie is in principe onwenselijk. 
Hierbij moet men wel bedenken dat de beleidsdoelstellingen voor het 
percentage hinder gebaseerd zijn op de vraag naar de hinderfrequentie 
(soms/vaak) en niet op de vraag naar de mate van hinder. 
 
In deze drie situaties wordt aangeraden de volgende 
(gezondheids)aspecten te betrekken bij een nadere afweging van de 
aanvaardbaarheid van de situatie (zie paragraaf 3.3):  
x Is de geurbron duidelijk? 
x Hoeveel mensen zijn blootgesteld? 

o Bij gebiedsgericht beleid: hoeveel mensen zijn blootgesteld in 
verschillende deelgebieden? 

o Bij planvorming: hoe groot is de toename/afname van het aantal 
blootgestelden in de huidige en toekomstige situatie, bij de 
verschillende varianten of scenario’s? 

x Hoeveel mensen zijn (ernstig) gehinderd? 
o Bij gebiedsgericht beleid: hoeveel mensen zijn gehinderd in 

verschillende deelgebieden? 
o Bij planvorming: hoe groot is de toename/afname van het aantal 

gehinderden in de huidige en toekomstige situatie, bij de 
verschillende varianten of scenario’s? 

x Zijn er ook verstoringseffecten? 
x Wie zijn blootgesteld of gehinderd? 
x Zijn er al langere tijd klachten?  
x Zijn er al eerder maatregelen genomen (historie)? 
x Zijn er nog andere geurbronnen (cumulatie)? 
x Verandert de geursituatie in de toekomst? 
x Zijn er nog andere problemen met de bron (bijvoorbeeld geluid of 

luchtverontreiniging)? 
x Zijn er kleine eenvoudige maatregelen te nemen, hoe effectief zijn 

deze, hoeveel (moeite) kosten die? 
x Hebben maatregelen ook nog een positief effect op bijvoorbeeld 

blootstelling van (andere) werknemers, luchtverontreiniging, geluid, 
recreatiemogelijkheden of landschappelijke kwaliteit? 

Indien er minder dan 12% hinder is, kan bijvoorbeeld bij een groot 
aantal gehinderden, een groot aantal klachten, gecombineerde 
blootstelling aan luchtverontreiniging of eenvoudig en goedkoop te 
nemen maatregelen toch geadviseerd worden om maatregelen te 
nemen. Omgekeerd kan de situatie bij meer dan 20% hinder (voorlopig) 
toch aanvaardbaar worden geacht, bijvoorbeeld bij een gering aantal 
gehinderden of klachten en zeer kostbare, maar weinig effectieve 
maatregelen of een in de nabije toekomst positief veranderende 
geursituatie. 
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Voor advies over gebiedsgericht beleid kan bovenstaande nadere 
afweging leiden tot de aanvaardbaarheid van een verschillend 
percentage hinder voor verschillende deelgebieden. 
 
STAP 6 MAATREGELEN 

Welke maatregelen kunnen er worden genomen? 

 
Er kunnen verschillende maatregelen genomen worden om de emissie, 
de geurbelasting of de hinder te verminderen. 
 
Bij intensieve veehouderijen zijn belangrijke maatregelen (Fast en 
Nijdam, 2013): 
x Emissiearme huisvesting en stalinrichting; 
x Biologische luchtwasser (45% rendement); 
x Chemische luchtwasser (30-40%); 
x Gecombineerde luchtwasser (70-80%); 
x ‘Good housekeeping’ zoals het goed afdekken van geurende 

materialen en voorkomen van diffuse emissies; 
x Verhoging uitstroomopening (en verticaal laten uitstromen); hogere 

uitstroomsnelheid; 
x Actief handhavingsbeleid; 
x Een grotere afstand tussen bedrijf en woningen of andere gevoelige 

bestemmingen; 
x Klachtenanalyse en op basis daarvan maatregelen nemen. 
Voor meer maatregelen wordt verwezen naar het Toetsingsinstrument 
voor gezondheid bij veehouderijen (Nijdam et al., 2013). 
Voor intensieve veehouderijen geldt dat een actief handhavingsbeleid 
belangrijk is voor beperking van de geurbelasting en geurhinder. 
 

5.3 Communicatie 

Bedenk in een vroeg stadium naar wie, waarover en wanneer 
gecommuniceerd moet worden. Communicatie kan bestaan uit 
tussentijdse terugkoppeling van resultaten van inspecties, onderzoek en 
overleg aan verschillende betrokken partijen. Ook kan er 
gecommuniceerd worden over resultaten van onderzoek en overleg over 
mogelijke maatregelen en over het advies van de GGD. Het kan hierbij 
handig zijn een communicatieplan op te stellen. De GGD-richtlijn 
Risicocommunicatie (2006) omschrijft in een aantal stappen hoe je een 
dergelijk plan op kunt stellen. Denk hierbij aan een heldere boodschap, 
duidelijkheid over wie je doelgroep is, overzicht van de middelen voor 
communicatie en de organisatie rondom de communicatie (zoals 
financiering, taakafbakening en tijdsplanning).  
Communicatie is erg belangrijk bij geurproblemen. Zoals beschreven is, 
zijn er veel factoren die de relatie tussen de geurbelasting en hinder 
beïnvloeden (zie richtlijn Geur en gezondheid paragraaf 3.3.3). Vooral 
de cognitieve factoren die tot meer hinder leiden, zoals een negatieve 
houding ten opzichte van de bron, verwachting dat de geur zal 
toenemen en bezorgdheid of angst voor gezondheidseffecten, zijn door 
communicatie te beïnvloeden. Hierdoor kan de hinder afnemen. 
Het is dus belangrijk te communiceren over bijvoorbeeld de geursituatie, 
over geplande activiteiten die de geurbelasting tijdelijk kunnen verhogen 
of over het nemen van maatregelen. Als er niet gecommuniceerd wordt, 
kan de ervaren hinder zelfs toenemen.  

producties 000416



RIVM Rapport 2015-0106 Onderdeel Veehouderij en geur 

Pagina 42 van 44 

 

Als uit een hinderenquête blijkt dat bepaalde factoren bepalend zijn voor 
de hinder, kan daar gericht naar gehandeld en over gecommuniceerd 
worden. 
 
Bij de communicatie met mensen met stankklachten, maar ook 
bijvoorbeeld met de gemeente, is het belangrijk om duidelijk te maken, 
dat: 
x Geur een gezondheidskundig probleem is; 
x Er in principe geen toxische effecten optreden; 
x Er ook onder de geurnormen hinder en ernstige hinder mogelijk is; 
x Er bij een 98-percentiel gedurende 175 uur (2%) in een jaar een 

hogere geurbelasting is en de geur dan dus te ruiken of als hinderlijk 
ervaren kan worden; 

x Het ontbreekt aan gezondheidskundige normen. Hoeveel hinder 
aanvaardbaar is, is een afweging. 

 
5.4 Advies 

Indien de GGD een (beleids)advies aan de gemeente geeft, kunnen in 
dit advies de volgende aspecten opgenomen worden: 
x Gezondheidseffecten van geur 
x Uitkomsten van de beoordeling van de geursituatie 

o Wordt er voldaan aan normen en regels? 
o Welke normen voor de hinder en/of geurbelasting worden in 

principe door de GGD gehanteerd, eventueel differentiatie per 
deelgebied? 

o Is de geursituatie aanvaardbaar? 
o Welke aspecten hebben bij de beoordeling een rol gespeeld? 

x Zo nodig de maatregelen die genomen kunnen worden 
x Afspraken over: 

o De monitoring van de geursituatie of te treffen maatregelen (zijn 
de geurproblemen opgelost?); 

o Handhaving; 
o Een klachtenmeldingsprocedure en de acties die daaruit 

voortvloeien; 
o Communicatie(plan). 

In Bijlage 2 van de richtlijn Geur en gezondheid zijn voorbeelden 
gegeven van casuïstiek van door verschillende GGD’en behandelde 
geurproblemen. Hierbij is ook het advies dat door de GGD is gegeven in 
het kort beschreven. 
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Bijlage 1 Relaties tussen de geurbelasting en (ernstige) 
hinder voor veehouderijen 

Onderzoek van PRA (PRA, 2001; PRA Odournet, 2007b) 
De volgende relaties werden opgesteld voor een eenbronsituatie. 
Voor niet-concentratiegebieden: 
 
   e(-2,993 + 0,825 * ln(1,56*C98))     
H (%) =  100 * 1 + e (-2,993 + 0,825 * ln(1,56*C98))   

 

H     = hinder 

C98 = geurconcentratie P98  
 
(ouE/m3) bepaald met V-Stacks 
 
Voor niet-agrariërs in concentratiegebieden: 
 
   e(-3,737 + 0,825 * ln(1,73*C98))     
H (%) =  100 * 1 + e (-3,737 + 0,825 * ln(1,73*C98))   
 
De volgende relaties werden opgesteld voor cumulatiesituaties. 
Voor niet-concentratiegebieden: 
 
   e(-3,548 + 0,825 * ln(1,38*C98))   
H (%) =  100 * 1 + e (-3,548 + 0,825 * ln(1,38*C98))  
 
Voor niet-agrariërs in concentratiegebieden: 
 
   e(-4,292 + 0,825 * ln(1,69*C98))     
H (%) =  100 * 1 + e (-4,292 + 0,825 * ln(1,69*C98))  
 
Onderzoek van Bureau GMV en IRAS (Geelen et al., 2015) 
De volgende relaties werden opgesteld voor concentratiegebieden. 
 
Hinder 
 
Voor varkens; hinder gebaseerd op de soms/vaak-vraag 
 
   e(-1,86 + 0,68 * ln(*C98))     
H (%) =  100 * 1 + e (-1,86 + 0,68 * ln(*C98))  

 

H     = hinder (soms/vaak) 

C98 = geurconcentratie P98 (ouE/m3) 
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Voor alle diertypen; hinder gebaseerd op de mate van ervaren hinder 
 
   e(-3,18 + 0,77 * ln(*C98))     
H (%) =  100 * 1 + e (-3,18 + 0,77 * ln(*C98))  

 

H     = hinder (mate van ervaren hinder) 

C98 = geurconcentratie P98 (ouE/m3) 
 
Voor varkens; hinder gebaseerd op de mate van ervaren hinder 
 
   e(-2,95 + 0,73 * ln(*C98))     
H (%) =  100 * 1 + e (-2,95 + 0,73 * ln(*C98))   
 
Voor pluimvee; hinder gebaseerd op de mate van ervaren hinder 
 
   e(-2,27 + 0,55 * ln(*C98))     
H (%) =  100 * 1 + e (-2,27 + 0,55 * ln(*C98))   
 
Voor rundvee; hinder gebaseerd op de mate van ervaren hinder 
 
   e(-3,12 + 0,36 * ln(*C98))     
H (%) =  100 * 1 + e (-3,12 + 0,36 * ln(*C98))   
 
Ernstige hinder 
 
Voor alle diersoorten: 
 
   e(-4,03 + 0,82 * ln(*C98))      
EH (%) =  100 * 1 + e (-4,03 + 0,82 * ln(*C98))  

 

EH     = ernstige hinder 

C98 = geurconcentratie P98 (ouE/m3) 
 
Voor varkens: 
 
   e(-3,87 + 0,85 * ln(*C98))      
EH (%) =  100 * 1 + e (-3,87 + 0,85 * ln(*C98))   
 
Voor pluimvee: 
 
   e(-3,08 + 0,46 * ln(*C98))      
EH (%) =  100 * 1 + e (-3,08 + 0,46 * ln(*C98))   
 
Voor rundvee: 
 
   e(-4,18 + 0,31 * ln(*C98))      
EH (%) =  100 * 1 + e (-4,18 + 0,31 * ln(*C98)) 
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Datum : 29 mei 2015

Kenmerk : 15-063-JD

Onderwerp : adviezen GGD inzake Landelijke evaluatie Wet geurhinder veehouderij

Geachte leden van de ambtelijke werkgroep LWG

In het kader van de Landelijke evaluatie Wet Geurhinder veehouderij heeft een GGD werkgroep een 
aantal adviezen geformuleerd die als uitgangspunt dienen voor de verdere uitwerking. Adviezen zijn 
geformuleerd in de bijgevoegde notitie. De GGD heeft zich de vraag gesteld hoe een prikkel 
voor ‘zo-laag-als-redelijkerwijs-haalbaar’ (=ALARA)1 in het systeem van de geurhinderwet 
ingebracht kan worden, versus ‘normopvulling’ van het huidige systeem. De uitgangspunten 
en adviezen zijn opgesteld door mevrouw L. Geelen en mevrouw R. Nijdam, beiden experts op het 
terrein van milieu & gezondheid. Zij hebben de adviezen afgestemd met de landelijke werkgroep 
Intensieve veehouderij en volksgezondheid van GGD GHOR Nederland en de projectgroep van de 
GGD-richtlijn geur en gezondheid. In deze werkgroep participeren GGD- en RIVM deskundigen.

Hoogachtend,

J. Doosje, MPH
Team coördinator veiligheid, Senior Adviseur
GGD GHOR Nederland

1 ’as low as reasonably achievable’ (ALARA)

aam all/l!llil 
NEPERLAN/J 

( 
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Notitie: Adviezen GGD’en inzake Landelijke evaluatie Wet geurhinder 
en veehouderij 
Datum : 29 mei 2015

Opgesteld door : dr. L. Geelen & drs. R. Nijdam

Gezondheid als doel én als basis. 
Hoe brengen we prikkel voor ‘zo-laag-als-redelijkerwijs-haalbaar’ (=ALARA)1 in 
het systeem versus ‘normopvulling’ van het huidige systeem?

I: De GGD’en adviseren om beschermen van gezondheid als gezamenlijk doel vast te 
leggen en de wetgeving te baseren op gezondheidsonderzoek.
De huidige Wet geurhinder en veehouderij heeft beperken van geurhinder als doel, maar niet als 
basis; zo concludeert het RIVM in haar rapport ‘Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet’.2

� Sinds 1971 bestaat er voor geur van veehouderijen een landelijke richtlijn, die verschillende 
keren is aangepast. 

� De doelstelling van de huidige Wet geurhinder en veehouderij is het voorkomen van overmatige 
hinder door normen te stellen voor de geurbelasting. Er is niet omschreven wat ‘overmatige 
hinder’ is. 

� De geurnormen zijn niet gebaseerd op een relatie tussen de geurbelasting en hinder 
(Gezondheidsraad, 2012). De Wgv was ‘normneutraal’. Dat wil zeggen dat de normen zo werden 
gekozen dat de uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderijsector - in zijn geheel - niet 
wijzigden ten opzichte van het oude beoordelingskader (Infomil, 2014). 

� De huidige geurnormen en de bandbreedte staan (veel) meer geurhinder toe dan dat bij 
geurnormen voor industriële bedrijfstakken geaccepteerd is (Gezondheidsraad, 2012). 

� Het zou een verbetering zijn als de geurnormen en de bandbreedte beter aansluiten bij de relatie 
tussen geurhinder en geurbelasting en als een maximaal aanvaardbaar percentage hinder de 
norm bepaalt.

II: Beschermen van gezondheid verdient prioriteit. De GGD’en benadrukken dat 
geurhinder eenduidig gedefinieerd dient te worden. 
Geurhinder is realiteit en vormt een reëel gezondheidsrisico.
� Geurwaarneming is een biologische reactie op geurstoffen wat kan leiden tot lichamelijke 

reactie.
� Effecten die optreden zijn geurhinder, verstoring van gedrag en activiteiten, wat leidt tot stress-

gerelateerde gezondheidseffecten.
� Een gezonde leefomgeving is een randvoorwaarde voor gezondheid, participatie in de 

maatschappij, kwaliteit van leven en bescherming van kwetsbare groepen.

1 ’as low as reasonably achievable’ (ALARA)
2 RIVM, 2014. Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet. Hoofdrapport en Bijlagenrapport 2014-0138. 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/januari/Gezondheid_en_veiligheid_in_de_Omgeving
swet_Ratio_en_onderbouwing_huidige_normen_omgevings_kwaliteit_Bijlagenrapport 
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� Recent Nederlands onderzoek toont aan dat blootstelling aan geur van veehouderijen tot meer 
geurhinder leidt bij omwonenden dan tot nog toe aangenomen in de Handreiking van de huidige 
Wet geurhinder veehouderij.3 

� In de WGV is niet omschreven wat ‘overmatige hinder’ is. Geurhinder kan bepaald worden 
middels verschillende enquêtevragen. In het onderzoek van Geelen et al. werd de geurhinder 
bepaald met schriftelijke vragen naar (i) hoe vaak en (ii) in welke mate van geurhinder die 
ervaren wordt. De vraag ‘hoe vaak’ lijkt het meeste op de vraagstelling in het PRA-onderzoek. De 
vraag ‘in welke mate’ geurhinder ervaren (score 1-10) is conform internationale conventies 
ingedeeld in gehinderd en ernstig gehinderd (ISO/TS 15666:2002)4. In de wet danwel in de 
begeleidende Handreiking dient geurhinder eenduidig gedefinieerd te worden om misverstanden 
te voorkómen.

� De GGD'en hebben samen met de gemeenten Reusel- De Mierden, Oirschot en Gemert-Bakel 
een toetsingsinstrument opgesteld waarmee gemeenten de publieke gezondheid kunnen borgen 
bij vergunningstrajecten van veehouderijen op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten.5

III: Voorkomen van geurhinder vraagt om goede ruimtelijke ordening. De mogelijkheid 
voor gemeenten om de minimum afstand (100 en 50 meter) tussen veehouderijen en 
omwonenden te halveren (50 en 25 meter) verhoogt het gezondheidsrisico; de GGD’en 
adviseren daarom om deze mogelijkheid af te schaffen. De GGD’en adviseren bovendien 
om deze minimum afstand vast te stellen óók bij bedrijven die emissiefactoren hebben; 
deze minimum afstand zou moeten gelden tot de rand van het bedrijf. Bij diersoorten 
zonder emissiefactoren biedt staffeling van vaste afstanden de mogelijkheid om rekening 
te houden met bedrijfsomvang .
Met toenemende afstand zullen naast de geurbelasting, ook concentraties van stofdeeltjes, 
endotoxinen en micro-organismen afnemen.
� Halveren van afstanden leidt wel degelijk tot hogere blootstelling dan wanneer de wettelijke 

afstanden in acht genomen worden. In haar advies “Gezondheidsrisico's rond veehouderijen” 
(2012; publicatienr. 2012/27) concludeert de Gezondheidsraad dat concentraties van bepaalde 
stofdeeltjes, endotoxinen en micro-organismen, over het algemeen zullen afnemen met 
toenemende afstand tot een bedrijf en eveneens afhangen van de mate van emissie vanuit een 
bedrijf. Recent Nederlands onderzoek vond verhoogde endotoxineniveaus gemeten tot 
maximaal een afstand van ongeveer 250 meter van veehouderijbedrijven. De GGD'en 
adviseerden reeds in 2011 dat binnen een straal van 250 meter het voorzorgsprincipe leidend 
zou moeten zijn.6,7

� Het beschermen van gezondheid van burgers in het buitengebied verdient méér prioriteit. Bij 
strijdige belangen mag gezondheid niet ondergeschikt worden gemaakt  aan economische en 
ruimtelijke belangen zoals ‘het voorkómen van afbreuk aan landschappelijke waarde van het 
open agrarisch gebied’. 

� Daar waar er met ‘industriële ogen’ naar geur van veehouderij is gekeken, zijn in het verleden 
strengere richtlijnen opgesteld. Dit blijkt uit het ‘Groene boekje’ van de VNG, de handreiking 
'Bedrijven en milieuzonering' waarin ruimere minimum afstanden worden gehanteerd dan in de 
Wgv. Voor landbouwhuisdieren hanteert de VNG-handreiking een minimale afstand van 50-200 

3 Geelen et al., 2015. Geurhinder van veehouderij nader onderzocht: meer hinder dan Handreiking Wgv doet vermoeden? 
http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2014/geuronderzoek 
4 ISO (2002) - Technical Specification ISO/DTS 15666 "Acoustics - Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic 
surveys" ISO/TS 15666:2002.
5 Nijdam, et al., 2013. Aanvullend toetsingsinstrument - Een risico-inventarisatie en –evaluatie voor gezondheid bij veehouderij. 
http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/milieu/milieubeleid/gezondheid-bij-veehouderij-het-afwegen-waard.aspx 
6 GGD Nederland, 2011. Reactie rapport Alders. http://www.ggdghor.nl/media/filebank/53342b99d9d44f639d4800c0d3641d36/reactie-
ggd-nl-rapport-alders.pdf
7 De Wolf, 2015. Gezondheid gebaat bij 250 meter afstand tussen intensieve veehouderij en burgerwoning. Tijdschrift Milieu. 
http://www.vvm.info/file.php?id=2849 
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meter met het oog op geur. Meer specifiek: voor varkens, kippen, eenden, ganzen, nertsen, en 
vossen een minimale afstand van 200 meter met het oog op geur; voor rundvee een minimale 
afstand van 100 meter met het oog op geur; voor paarden wordt hier 50 meter gehanteerd. 
Slechts voor huisdieren, bijen en overige dieren hanteert ze minimale afstanden kleiner dan 50 
meter met het oog op geur. 

� Ook bestaat er verschil met de afstanden uit de Maatlat Duurzame veehouderij.
� Afstanden zouden gestaffeld moeten worden bij diersoorten waar geen emissiefactoren voor 

opgesteld zijn; op basis van bedrijfsgrootte, stalsysteem en stalmanagement. Voorbeelden zijn te 

vinden in (ontwerp)geurgebiedsvisies van Cuijk en Landerd en Sint Anthonis. Ontwikkelingen 

binnen dergelijke afstanden zijn niet wenselijk met het oog op geur alsook het risico op 

verspreiding van infectieziekten.

� Niet alleen minimum afstand tot emissiepunt, maar tot rand van bedrijf. Naast een geurbelasting 

uit één emissiepunt vindt er op het bedrijf handelingen plaats waardoor ook diffuse emissies 

plaats vinden zoals handling van mest, openen van deuren en ramen, transport, etc.

IV: De GGD'en adviseren om activiteit te vergunnen mét verplichting om ALARA1/BBT8 toe 
te passen i.p.v. milieurecht te vergunnen.
Het huidige systeem leidt tot ‘normopvulling’ en geeft geen prikkel om te werken 
volgens het ALARA-principe1.
� Vergun dus niet alleen de milieubelasting van dieren in stallen, maar beschouw ook de 

activiteiten die samenhangen met het houden van dieren zoals transport, mesthandling, 
voerhandling, etc. Voorbeelden staan beschreven in het Aanvullend toetsingsinstrument5.

V: De GGD'en adviseren om landelijke normen én streefwaarden op effectniveau vast te 
stellen. Bij woonfunctie achten de GGD’en meer dan 12% geurhinder onacceptabel; bij 
gemengde functies zijn hogere geurpercentages denkbaar, maar hoger dan 20% 
geurhinder is onacceptabel.
De huidige geurnormen zijn gebaseerd op behoud van uitbreidingsmogelijkheden voor de 
veehouderijsector en niet op het voorkómen van geurhinder. 

VI: De GGD'en adviseren om de normen naar beneden bij te stellen tot een acceptabel 
geurhinderniveau wat geldt voor alle diertypen op grond van nieuwste 
onderzoeksresultaten. Dat resulteert dus in verschillende geurnormen per diertypen. Het 
onderscheid tussen concentratiegebied en niet-concentratiegebied is twijfelachtig en zou 
afgeschaft kunnen worden. De GGD'en adviseren daarbij te corrigeren voor piekbelasting 
en ‘zaagtandemissies’. 
De huidige normen zijn te ruim en missen wetenschappelijke onderbouwing.
� Stel een norm op effectniveau vast (welke hinder is acceptabel?). Dan kan op basis daarvan 

geëxtrapoleerd worden naar de geurbelasting op basis van het nieuwste onderzoek. 
� Hoeveel hinder optreedt is afhankelijk van aangenaamheid ofwel hedonische waarde van de 

geur, dus afhankelijk van diertype. 
� Het voornemen om het onderscheid tussen concentratiegebied en niet-concentratiegebied af te 

schaffen, leidt tot insteek om één blootstellingsresponsrelatie toe te passen in heel Nederland. 
De vraag die opkomt is vervolgens hoe noodzakelijk herhaling van het onderzoek naar heel 
Nederland dan is omdat nader onderzoek geen vluchtweg of vertragingstactiek mag vormen.

8 ‘Beste Beschikbare Technieken’ omvat de voorzieningen en de daarbij behorende emissieniveaus; het gaat hierbij om voorzieningen en 
emissieniveaus die binnen een bedrijfstak technisch en economisch haalbaar zijn gebleken.
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� Industrieel gaat Brabant bijvoorbeeld ook al uit van hedonisch gewogen odour units. De GGD 
stelt voor om dergelijke insteek ook te kiezen voor agrarische geur. Dat maakt het landelijk 
geurbeleid bij bronnen uit verschillende sectoren vergelijkbaar (en optelbaar?) met industriële 
geuren. 

� De normen zijn ruimer dan wat gangbaar is voor de industrie. Er vindt in de agrofood een 
professionalisering en ontwikkeling plaats die vergelijkbaar is met industrie. Daarom verdienen 
omwonenden van veehouderijen vergelijkbare bescherming als omwonenden van industrie. Dat 
pleit voor een vergelijkbare aanpak als voor industriële geur m.b.t. de hoogte van geurnormen, 
continue actualisatie van vergunningen en Best beschikbare technieken, handhaving bij overlast 
en klachten. 

� De huidige agrarische geurnormen staan meer geurhinder toe dan wat de GGD’en adviseren 
vanuit gezondheidsperspectief: 

o Binnen de bebouwde kom prevaleert de woonfunctie: meer dan 12% geurhinder vinden 
de GGD'en hier onacceptabel. Dit resulteert in een maximale geurbelasting in de 
bebouwde kom van 1,0-4,7 OU/m3 ten gevolge van alle diertypen; voor pluimvee zou de 
maximale geurbelasting lager worden.

o Het buitengebied verenigt naast woonfunctie ook agrarische activiteiten: meer dan 20% 
geurhinder vinden de GGD’en onacceptabel. Dit resulteert in een maximale 
geurbelasting in agrarisch gebied van 2,1 – 10,3 OU/m3 ten gevolge van alle diertypen; 
voor pluimvee zou de maximale geurbelasting lager worden. 

� Zorg voor correctie voor piekbelasting: Er moet rekening worden gehouden met pieken en 

emissies met een tijdsprofiel in de vorm van een zaagtand (met name bij vleeskuikens). 

VII: De GGD'en adviseren om normen voor vergunningverlening vast te stellen voor 
maximale geurhinder ten gevolge van zowel voorgrondbelasting als van cumulatieve 
geurbelasting. Zij adviseren daarom om de nieuwste wetenschappelijke inzichten ook toe 
te passen voor de voorgrondbelasting en dus uit te gaan van de nieuwe 
blootstellingsresponsrelatie.
Ruime normering op voorgrond zonder koppeling naar cumulatie heeft geleid tot overbelaste 
situaties.
� Normering op cumulatieve geurbelasting is belangrijk punt in vergunningverlening. Dat hier 

behoefte aan is om verdere overbelasting te voorkomen wordt onderschreven door het feit dat 
in Brabant zowel provinciaal als lokaal aanvullend beleid is ingevoerd om cumulatieve 
geurbelasting in vergunningverlening te kunnen toetsen. Dit wordt tot Raad van State 
aangevochten. Landelijke wetgeving moet dit ondervangen.

� De blootstelling-responsrelatie voor voorgrond dient ook ge-update te worden. In de tussentijd 
dreigt er een situatie te ontstaan waar er voor de voorgrond een hogere geurbelasting 
toegestaan wordt dan voor cumulatieve geur. Dit is niet consequent beleid. De GGD'en adviseren 
daarom om de nieuwste wetenschappelijke inzichten ook toe te passen voor de 
voorgrondbelasting en dus uit te gaan van de nieuwe blootstellingsresponsrelatie. 

VIII: Naast normen voor de immissie van geur (geurbelasting), adviseren de GGD'en om 
ook regels te stellen voor de geuremissie (uitstoot van geur), waarbij bedrijven worden 
verplicht om de geuruitstoot altijd zo ver als redelijkerwijs mogelijk (ALARA1) terug te 
brengen. BBT8 moet onderdeel zijn van de norm. 
Best-beschikbare technieken worden vastgesteld op moment van vergunningverlening, zonder 
enige verplichting om op enig moment te moderniseren en emissies omlaag te brengen. 
� BBT = ‘Beste Beschikbare Technieken’ omvat de voorzieningen en de daarbij behorende 

emissieniveaus; het gaat hierbij om voorzieningen en emissieniveaus die binnen een bedrijfstak 
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technisch en economisch haalbaar zijn gebleken. Welke grond vindt bevoegd gezagd het dan 
toch acceptabel om geen BBT van de vergunningaanvragen te eisen?

� Breng prikkel voor ALARA1 in het systeem in plaats van normopvulling toe te staan via de 50% 
regeling.

IX: De GGD'en adviseren om bevoegd gezag verplichting en mogelijkheden te geven om in 
te grijpen bij overbelaste situaties en overlast. Handhaaf en controleer gebruik en 
rendement luchtwassers.
Het bevoegd gezag heeft onvoldoende mogelijkheden om in bestaande situaties eisen te stellen 
die de hinder verminderen. 
� Ook hier valt het verschil op met industriële vergunningen. In plaats van het vergunnen van 

activiteiten met de verplichting te werken volgens het ALARA-principe1, is het stelsel ontstaan 
waar er geurrechten vergund worden die tot in lengte van dagen kan bestaan. 

� Daarbij worden werkelijke geuremissies en geurbelasting op de omgeving niet gecontroleerd. 
Deze worden bepaald aan de hand van kengetallen met luchtwassers die hoge rendementen 
beloven. Rendement van luchtwassers wordt niet gecontroleerd bij oplevering of periodieke 
controle. Uit onderzoek blijkt een groot deel van de wassers de rendementen niet te halen.

� Klachten en overlast leiden in de praktijk niet tot herziening van vergunningen of tot enige 
inspanningsverplichting tot het werken volgens ALARA1. 

� Verplichte rapportage van de werkelijke emissies zou in ieder geval aan het licht kunnen brengen 
of de eisen die zijn vastgelegd in de vergunning ook gehaald wordt. 

� Ook bij oude stallen dienen na verloop van tijd BBT8 toegepast te worden. 
� De luchtwassers beloven hoge rendementen voor geurreductie. Of dit rendement in de praktijk 

ook behaald wordt, en wat het precieze rendement is, is niet bekend. Wanneer het rendement 
van luchtwassers minder groot is dan verondersteld, betekent dat dat de berekende 
geurbelasting in het huidige onderzoek een onderschatting is van de werkelijke geurbelasting. 
Dat zou betekenen dat in de huidige praktijk sprake zou kunnen zijn van systematische 
onderschatting van de werkelijke geurbelasting. Handhaaf en controleer gebruik en rendement 
luchtwassers.

X: De GGD’en signaleren dat er regelmatig sprake is van slecht ontwerp waarbij kansen 
worden gemist en er onnodig meer geurhinder optreedt. Zij adviseren daarom om juist 
bij het ontwerpproces en vergunningstraject te redeneren vanuit ALARA1 en rekening te 
houden met principes van milieuverspreiding om zo geurhinder te voorkómen. 
In huidig stelsel ligt de nadruk op het behalen van de voorgrondnorm, maar wordt onvoldoende 
gekeken naar of de technische oplossingen werkbaar zijn en welke verbeteringen te behalen zijn 
met aanpassingen van uitstroomrichting, schoorsteenhoogte, nokhoogte, gebouwinvloed, en 
uitstroomsnelheden. 
� Zorg voor regels voor minimale schoonsteenhoogte, verticale uitstroom en minimum 

uitstroomsnelheid. Door verticale uitstroomopeningen, hogere uittreesnelheid en hogere 
schoorsteenhoogte zal er sprake zijn van meer verdunning en dus lagere concentraties op 
leefniveau. 

� In de praktijk zijn voorbeelden bekend waar de pluim onvoldoende pluimstijging krijgt door de 
gebouwinvloed, dat de pluim daardoor over het dak rolt en in de direct omgeving naar beneden 
‘valt’ en vervolgens veel geuroverlast voor de omgeving veroorzaakt terwijl dit niet uit eerdere 
geurberekeningen bleek. Dan kan de situatie ontstaan dat de boer aan alle vergunningen voldoet 
en er desondanks toch geuroverlast ontstaat doordat de pluim onvoldoende stijging krijgt.

� Het rekenmodel kan niet omgaan met windstille dagen. Op deze dagen is de verspreiding 
verstoord waardoor er hogere geurbelasting ontstaat met meer risico op hinder. Neem daarom 
als aanvullende maatregel op dat op windstille dagen de uitstroomsnelheid verhoogd moet 

--
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worden zodat de pluimstijging en daarmee de verdunning van de geur toeneemt. Dit kan 
bijvoorbeeld simpelweg door de ventilatie te verhogen. 

XI: Tot slot, constateren de GGD'en dat er reeds vele lessen geleerd zijn bij industriële 
geur. De GGD'en adviseren om experts van industriële geurwetgeving actief in de 
evaluatie te betrekken om zo effectief gebruik te kunnen maken van de ervaringen met 
geur en het voorkómen en beperken van geurhinder. 
� Laten we leren van NEN-norm industriële geur.
� De huidige geurnormen en de bandbreedte staan (veel) meer geurhinder toe dan dat bij 

geurnormen voor industriële bedrijfstakken geaccepteerd is (Gezondheidsraad, 2012). (I)
� De minimale afstanden zijn veel kleiner dan bezien met ‘industriële’ ogen. (III)
� Aspect hedonische gewogen odour units. (I)
� Up-to-date houden van vergunningen (VI & IX)
� Handhaving bij overlast (VI)
� Ook verantwoording bij operationeel worden van stallen en technieken en als het eenmaal in 

werking is. (VI)
� Overweeg om de bevoegdheidsverdeling in dat licht te herzien.
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