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Publiekssamenvatting

Geur en gezondheid
GGD-richtlijn medische milieukunde
Het RIVM heeft de GGD-richtlijn Geurhinder uit 2002 herzien. De GGD
gebruikt de richtlijn om burgers en overheidsdiensten te adviseren over
geursituaties. Bijvoorbeeld of stank gevaarlijk kan zijn voor de
gezondheid, of de gemelde gezondheidsklachten samenhangen met de
geur, wat de oorzaak is van de klachten en hoe deze opgelost kunnen
worden. Door het stappenplan uit deze richtlijn te volgen wordt duidelijk
welke informatie nodig is en welke vragen hiervoor moeten worden
beantwoord.
De meeste geurstoffen zijn al te ruiken bij heel lage hoeveelheden die
niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Wel kunnen geuren
verschillende nadelige effecten oproepen, zoals (ernstige) hinder, en ze
kunnen het algemene dagelijkse leven beïnvloeden (onder andere
verplicht worden ramen te sluiten en niet thuis willen verblijven).
Blootstelling aan geur, zeker bij herhaling, kan ook stressgerelateerde
gezondheidseffecten oproepen; denk aan hoofdpijn, duizeligheid,
misselijkheid en vermoeidheid.
Er bestaan geen gezondheidskundige normen voor geur, waardoor het
niet eenvoudig is om te bepalen hoeveel geur gezondheidskundig gezien
aanvaardbaar is. Een situatie wordt gezondheidskundig als goed
beschouwd, als er geen of geen ernstige hinder is. Als dat wel het geval
is, wordt afgewogen of de situatie aanvaardbaar is. Uitgangspunt hierbij
zijn de beleidsdoelstellingen voor hinder. Voor een nadere afweging
wordt een handreiking gegeven, die in het stappenplan is opgenomen.
De voornaamste geurbronnen die bij de GGD worden gemeld en in deze
richtlijn worden besproken, zijn: bedrijfsmatige activiteiten, intensieve
veehouderijen en houtstook van particulieren. Naast het stappenplan
komen verschillende technieken aan bod om de blootstelling aan geur te
meten en te berekenen. Ook de relatie tussen geurbelasting en hinder
en de factoren die hierop van invloed zijn, worden uitgebreid besproken.
De oude richtlijn voldeed niet meer, omdat sinds 2002 de
meettechnieken verbeterd zijn. Ook zijn er grote wijzigingen in wet- en
regelgeving doorgevoerd in relatie tot geur. Zelfs op dit moment wordt
de Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv) nog 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 en de beoordeling van
geursituaties door de GGD. Daarom is het onderdeel ‘veehouderij en
geur’ in een apart elektronisch document geplaatst. Op die manier kan
dit onderdeel op een later tijdstip eenvoudig herzien worden. Dit
onderdeel blijft wel integraal onderdeel van de richtlijn.
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De richtlijn werd gefinancierd door het ministerie van VWS en opgesteld
in samenwerking met de GGD’en.
Kernwoorden: geur, (ernstige) hinder, gezondheid, beoordeling,
richtlijn, GGD, stappenplan
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Synopsis

Health impact of odour annoyance
Guideline on odour annoyance for use by Municipal Public Health
Services
The Dutch National Institute for Public Health and the Environment
(RIVM) has revised a guideline on odour annoyance dating back to 2002
which is used by Municipal Public Health Services (Gemeentelijke
Gezondheidsdiensten, GGD’en) to advise government services and
members of the public on odour situations and problems. It covers such
matters as the potential health impact of odours, possible relations
between reported health problems and odours, possible causes of these
health complaints, and how they can be resolved. By following the stepby-step plan included in the guideline, clarity can be obtained about the
information required and the questions that need to be answered.
Most odour substances can already be perceived at very low
concentrations that are not harmful to health. However, odours can
produce various adverse effects including (serious) annoyance, and can
have an impact on daily life (e.g. needing to close doors and windows,
and unwillingness to stay at home due to an unpleasant odour).
Repeated exposure to odours can also lead to stress-related health
effects such as headache, dizziness, nausea and fatigue.
Because there are no health based guideline values for odour
annoyance, it is difficult to determine which odour level is still
acceptable. Situations are considered acceptable if there is no (serious)
annoyance. If (serious) odour annoyance does occur, a consideration is
performed to determine if the situation is acceptable, based on the
general policy objectives for annoyance. Guidance for performing
further assessments has been included in the step-by-step plan.
The main sources of odour reported to Municipal Public Health Services
and included in the guideline are industrial activities, intensive livestock
farming, and the burning of wood by private citizens. In addition to the
step-by-step plan, the guideline also describes various methods for
measuring and calculating odour exposure. The relationship between
odour levels and annoyance and the factors that influence this relation
are also discussed extensively.
The old guideline was no longer fit for purpose because measurement
methods have improved since 2002. In addition, the legislation on odour
annoyance has been amended significantly. The Odour Annoyance and
Livestock Farming Act (Wet geurhinder en veehouderijen, WGV) is
currently being reviewed further to an odour annoyance study
performed by the Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) and the
Office for Health, Environment & Safety at the Public Health Services
Brabant/Zeeland. This review may result in amendments to the Act and
adjustments to the applicable standards and the assessment of odour
problems by Municipal Public Health Services. The section on livestock
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farming and odour annoyance has therefore been included in a separate
electronic document to facilitate revisions at a later date. However, this
section will remain an integral part of the guideline.
The guideline was financed by the Ministry of Health, Welfare and Sport,
and drawn up in collaboration with the Municipal Public Health Services.
Keywords: odour, (serious) annoyance, health, assessment, guideline,
Municipal Public Health Services, GGD, step-by-step plan
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Samenvatting
Geur kan verschillende effecten oproepen bij de mens die als nadelig
voor de gezondheid worden beschouwd. Het gaat hierbij om (ernstige)
hinder, verstoring van gedrag of activiteiten en stressgerelateerde
gezondheidseffecten.
Geur vormt een belangrijk onderdeel van de praktijk van de afdeling
medische milieukunde van de GGD. Mensen melden stankklachten en
willen weten hoe gevaarlijk de stank is voor hun gezondheid, wat de
oorzaak is en hoe de klacht opgelost kan worden. Ook gemeenten,
provincies of omgevingsdiensten vragen de GGD om advies. Zij willen
weten hoe gevaarlijk de geursituatie is, of gemelde gezondheidsklachten
kunnen samenhangen met de geur en hoeveel geur aanvaardbaar is. Zij
gebruiken dit advies bij de behandeling van stankklachten, bij
vergunningverlening en bijvoorbeeld bij het opstellen van gebiedsvisies
of ruimtelijke plannen.
De GGD-richtlijn Geur en gezondheid is een herziening van de richtlijn
Geurhinder uit 2002. De richtlijn geeft een stappenplan aan de hand
waarvan een geursituatie beoordeeld en erover geadviseerd kan
worden. Door het stappenplan te volgen wordt duidelijk welke informatie
op tafel moet komen en welke vragen hiervoor beantwoord moeten
worden.
Informatie is nodig over het niveau van de geurbelasting, de mate
waarin er gezondheidseffecten zijn en of de geurbron aan de regels
voldoet en er (gezondheidskundige) normen worden overschreden.
De blootstelling, de gezondheidseffecten en normen, wet- en
regelgeving en beleid zijn dan ook de onderwerpen in deze richtlijn. Er
wordt ingegaan op de verschillende methoden en modellen die er zijn
om de blootstelling te meten, berekenen of schatten. De
gezondheidseffecten worden besproken aan de hand van een model dat
de relatie tussen geur en gezondheid beschrijft. Er wordt nader
ingegaan op de relatie tussen geurbelasting en hinder en de factoren die
hierop van invloed zijn. Er wordt een overzicht gegeven van de wet- en
regelgeving en het beleid voor bedrijfsmatige activiteiten, veehouderijen
en houtstook door particulieren.
De GGD kan met deze informatie uit de richtlijn de kwaliteit van
geleverde informatie beoordelen, bepalen of zelf informatie moet
worden verzameld of gegenereerd en adviseren over (de
aanvaardbaarheid van) de geursituatie.
Bepalen of de geursituatie of de mate van hinder aanvaardbaar is, is
niet eenvoudig. Het ontbreekt aan gezondheidskundige grenswaarden.
Het zal duidelijk zijn dat een situatie gezondheidskundig gezien goed is,
als er geen hinder en geen ernstige hinder is. Bij het optreden van
hinder of ernstige hinder moet afgewogen worden of de situatie
aanvaardbaar is. Uitgangspunt hierbij zijn de beleidsdoelstellingen voor
hinder. Voor een nadere afweging wordt een handreiking gegeven, die in
het stappenplan is opgenomen.
In deze richtlijn wordt de geur van bedrijfsmatige activiteiten, intensieve
veehouderijen en houtstook door particulieren besproken. De Wet
geurhinder en veehouderijen (Wgv) wordt echter op dit moment
Pagina 9 van 111

RIVM Rapport 2015-0106

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
en de beoordeling van geursituaties 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 geur van verkeer, riolering, bronnen binnenshuis en
bodemverontreiniging en –sanering wordt buiten beschouwing gelaten.
Voor deze geurbronnen kan natuurlijk wel gebruik gemaakt worden van
de in deze richtlijn opgenomen beschrijving van de gezondheidseffecten,
de berekenings- en meetmethoden voor de blootstelling en het
stappenplan voor de beoordeling van en advisering over de geursituatie.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
Medewerkers medische milieukunde bij GGD’en werken in de dagelijkse
praktijk veel aan het in beeld brengen van de gezondheidsrisico’s van
milieufactoren. Een basistaak vanuit de Wet Publieke Gezondheid die
alle GGD’en uitvoeren, is het behandelen van vragen van burgers over
een milieufactor in hun directe omgeving en de invloed op hun
gezondheid. Een taak die ook alle GGD’en uitvoeren, is het adviseren
van hun gemeenten over de gezondheidseffecten van milieuproblemen
die in de betreffende gemeente spelen. Bij deze werkzaamheden kunnen
GGD’en gebruik maken van de GGD-richtlijnen medische milieukunde
(MMK). Deze richtlijnen zijn niet bindend. Ze zijn bedoeld om het
handelen van GGD’en te harmoniseren en te optimaliseren. Richtlijnen
zijn in het merendeel van de gevallen toepasbaar. Natuurlijk bestaat de
mogelijkheid om, mits gemotiveerd, van een richtlijn af te wijken. Dit is
afhankelijk van de lokale situatie.
De professionals van de GGD’en stellen zelf de richtlijnen MMK op. In dit
proces worden waar nodig externe deskundigen geraadpleegd. De
coördinatie van de richtlijnen MMK ligt bij het RIVM/centrum Gezondheid
en Milieu (cGM).
Bij de behandeling van geurproblemen kan de GGD gebruik maken van
de GGD-richtlijn medische milieukunde Geurhinder. Deze stamt echter
uit 2002. Sindsdien zijn er ontwikkelingen in meettechnieken 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 dan ook behoefte bij GGD’en aan
een leidraad voor de beoordeling van geursituaties. Dit vormde
aanleiding om de verouderde richtlijn Geurhinder te actualiseren en te
herzien. In Bijlage 1 zijn de samenstelling van de werkgroep en de
namen van penvoerder, coördinator en betrokken externe deskundigen
weergegeven.

1.2

Motivering
Geur kan verschillende effecten oproepen bij de mens die als nadelig
voor de gezondheid worden beschouwd. Het gaat hierbij om (ernstige)
hinder, verstoring van gedrag of activiteiten en stressgerelateerde
gezondheidseffecten.
Geur vormt een belangrijk onderdeel van de praktijk van de afdeling
medische milieukunde van de GGD. In Bijlage 2 is een aantal
voorbeelden gegeven van door GGD’en behandelde geurproblemen.
Voor elke casus is onder andere aangegeven welke vragen aan de GGD
zijn gesteld, welke stappen door de GGD zijn ondernomen, welke
informatie nodig was en welk advies gegeven is.
Mensen melden stankklachten en willen weten hoe gevaarlijk de stank is
voor hun gezondheid of ze willen weten of hun gezondheidsklachten
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veroorzaakt worden door de stank. Ze willen weten wat de oorzaak is en
hoe de klacht opgelost kan worden. Ook gemeenten, provincies of
omgevingsdiensten vragen de GGD om advies. Zij willen weten hoe
gevaarlijk de geursituatie is, of gemelde gezondheidsklachten kunnen
samenhangen met de geur en hoeveel geur aanvaardbaar is. Zij
gebruiken dit advies bij de behandeling van stankklachten, bij
vergunningverlening en bijvoorbeeld bij het opstellen van gebiedsvisies
of ruimtelijke plannen.
De GGD geeft dus vooral advies aan bewoners en gemeenten, provincies
of bijvoorbeeld omgevingsdiensten over hoe gevaarlijk de geur voor de
gezondheid is en hoeveel geur of geurhinder aanvaardbaar is. Dit advies
wordt gegeven naar aanleiding van stankklachten of als inbreng bij
vergunningverlening, bestemmingsplan of gebiedsvisie.
Voordat dit advies gegeven kan worden, moet eerst informatie
verzameld worden. Uit de casuïstiek blijkt dat dezelfde informatie nodig
is, ongeacht of de vraag van een bewoner komt of van een gemeente en
onafhankelijk van de precieze vraagsteling.
Dit is in elk geval informatie over het niveau van de blootstelling aan
geur, de mate waarin er gezondheidseffecten zijn, of de geurbron aan
de regels voldoet en of er (gezondheidskundige) normen worden
overschreden.
De blootstelling, de gezondheidseffecten en normen, wet- en
regelgeving en beleid zijn dan ook de onderwerpen in de geactualiseerde
GGD-richtlijn Geur en gezondheid.
De GGD hoeft informatie over deze onderwerpen niet zelf te verzamelen
of te genereren. Over het algemeen zal de informatie over de
blootstelling en of de geurbron aan de regels voldoet door andere
partijen, zoals het bevoegd gezag of een omgevingsdienst, worden
geleverd. Soms is deze informatie echter gemakkelijk beschikbaar of
door de GGD eenvoudig zelf te genereren. Of de GGD de informatie zelf
verzamelt, hangt ook af van het geurprobleem, de partijen die erbij
betrokken zijn, welke partij het bevoegd gezag is, maar ook van de
positie die de GGD heeft of inneemt.
Met de GGD-richtlijn Geur en gezondheid wordt duidelijk welke
informatie op tafel moet komen en welke vragen beantwoord moeten
worden. De GGD kan met de richtlijn de kwaliteit van geleverde
informatie beoordelen, bepalen of zelf informatie moet worden
verzameld of gegenereerd en adviseren over (de aanvaardbaarheid van)
de geursituatie.
1.3

Doel
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.

1.4

Afbakening
Geurhinder wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende bronnen:
 Bedrijfsmatige activiteiten, zoals van industrie of horeca;
 Veehouderijen;
 Houtstook door particulieren;
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Verkeer (weg-, vlieg- en waterverkeer);
Overige bronnen (bijvoorbeeld riool, bodemsanering en bronnen
binnenshuis, zoals etens- en rookluchten en isolatiematerialen).

In deze richtlijn wordt vooral de geur van bedrijfsmatige activiteiten en
intensieve veehouderijen besproken. Het onderdeel ‘veehouderij en
geur’ is in een apart elektronisch document geplaatst, zodat het op een
later tijdstip eenvoudig te herzien is. Dit onderdeel blijft wel integraal
onderdeel van de richtlijn. Hiertoe is besloten, omdat de Wet geurhinder
en veehouderijen (Wgv) op dit moment landelijk geëvalueerd wordt,
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. Momenteel wordt er ook een nieuwe GGDrichtlijn 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.
De geur van houtstook wordt summier besproken. Het stoken van hout
kan voor omwonenden naast geurhinder ook stookoverlast opleveren in
de vorm van roetneerslag en gezondheidseffecten. Voor de advisering
over luchtverontreiniging en gezondheid van houtstook wordt verwezen
naar de Toolkit 'Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast'
(2014) en een literatuurstudie naar de gezondheidseffecten van
houtrook (Hagens et al., 2011a).
De volgende bronnen worden niet besproken in deze richtlijn:
 Verkeer. De geur van wegverkeer wordt waarschijnlijk vooral
geroken en als hinderlijk ervaren, als aan het verkeer wordt
deelgenomen en in mindere mate in en direct om de woning. Over
wegverkeer komen bij de GGD nauwelijks geurklachten binnen.
Over geur van vliegverkeer komen wel meer klachten binnen.
Luchtverontreiniging en geluid van weg-, vlieg- en waterverkeer
hebben een grotere impact op gezondheid dan de geur. Het
ontbreekt ook aan actuele betrouwbare emissiegegevens. Er is
daarom voor gekozen om de geur van verkeer niet op te nemen
in de richtlijn Geur en gezondheid.
 Riolering en bronnen binnenshuis. Voor geur veroorzaakt door
bijvoorbeeld de riolering of bronnen binnenshuis, zoals
etensluchten van buren, wordt verwezen naar het Handboek
Binnenmilieu (Peeters, 2007).
 Bodemverontreiniging en bodemsanering. Voor geur door
bodemverontreiniging of geur die tijdens een bodemsanering
vrijkomt, wordt verwezen naar de GGD-richtlijn Gezondheidsrisico
bodemverontreiniging (Hegger et al., 2009) en de GGD-richtlijn
Bodemsanering (van Brederode, 2004).
Voor deze geurbronnen kan natuurlijk wel gebruik gemaakt worden van
de in deze richtlijn opgenomen beschrijving van de gezondheidseffecten,
de berekenings- en meetmethoden voor de blootstelling en het
stappenplan voor de beoordeling van en advisering over de geursituatie.
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De meeste geurstoffen zijn al te ruiken bij heel lage concentraties. Bij
dergelijke concentraties zijn over het algemeen geen toxische effecten
te verwachten. Concentraties van geurstoffen, zoals die zich in de woonen leefomgeving voordoen, bevinden zich over het algemeen op een
niveau onder toxiciteitsgrenzen.
De geur en dus niet de toxische eigenschappen van een stof is
onderwerp van deze richtlijn. Indien wel toxiciteitsgrenzen overschreden
(dreigen te) worden, wordt afhankelijk van de geurbron verwezen naar
het Handboek Binnenmilieu (Peeters, 2007), de GGD-richtlijn
Bodemsanering (van Brederode, 2004) en de GGD-richtlijn
Gezondheidsrisico bodemverontreiniging (Hegger at al., 2009).
1.5

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 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 hoofdstuk 3 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.
Het beleid, de regelgeving en normen verschillen voor de geur van
bedrijfsmatige activiteiten, intensieve veehouderijen en houtstook. Deze
worden apart besproken in hoofdstuk 4.
Tenslotte volgt in hoofdstuk 5 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.
Het onderdeel Veehouderij en geur heeft dezelfde hoofdstukindeling. In
hoofdstuk 2 worden de berekenings- en schattingsmethode voor de
geurbelasting voor veehouderijen beschreven. De relatie tussen de
geurbelasting en hinder voor veehouderij wordt beschreven in
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden het beleid, de regelgeving en de
normen voor de geur van veehouderijen besproken. Hoofdstuk 5 bevat
het stappenplan voor de beoordeling van geursituaties.
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2

Blootstelling

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). Deze worden besproken in paragraaf 2.1. In
paragraaf 2.2 komen de verschillende meetmethoden voor deze
blootstellingsmaten aan bod. De geurconcentratie kan ook berekend of
geschat worden op basis van de emissie en een aantal andere
parameters. De verschillende methoden en modellen hiervoor worden
besproken in de paragrafen 2.3 en 2.4. In paragraaf 2.5 worden
oorzaken genoemd waardoor een gemeten, berekende of geschatte
geurconcentratie afwijkt van een in de praktijk waargenomen
geurbelasting. Tenslotte wordt in paragraaf 2.6 aangegeven welke
bronnen of kaarten geraadpleegd kunnen worden om snel inzicht te
krijgen in mogelijk optredende geurbelastingen in de omgeving van
bepaalde industriële bedrijven, veehouderijen of houtstook.
2.1

De blootstellingsmaat voor geur
Geurblootstelling wordt voornamelijk gekarakteriseerd door de sterkte
van de geur in combinatie met de duur en de aangenaamheid
(hedonische waarde) van de geur.
De sterkte van de geur of de geurconcentratie wordt uitgedrukt in het
aantal Europese odour units (ouE) per kubieke meter lucht. In het
verleden werd de geurconcentratie uitgedrukt in aantal geureenheden
(ge). Deze geureenheid staat daardoor nog in oudere vergunningen of
geuronderzoeken. Voor odour units en geureenheden geldt een vaste
verhouding van 1 ouE = 2 ge.
De ervaren geurhinder is gerelateerd aan piekbelastingen van
geurstoffen en niet zozeer aan de gemiddelde geurconcentratie. Daarom
wordt over het algemeen niet het gemiddelde, maar het 98-percentiel
(P98) of ook wel het 99,5-percentiel (P99,5) van de geurconcentratie
bepaald. Een 98-percentiel houdt in dat in 98% van de tijd in een jaar
de geurbelasting op een bepaalde locatie onder de betreffende waarde is
en 2% van de tijd erboven is.
De hedonische waarde (H) wordt over het algemeen in negen
categorieën onderverdeeld: van uiterst aangenaam (H is 4) via neutraal
(H is 0) tot uiterst onaangenaam (H is -4).
Men gaat ervan uit dat bij de geurconcentratie als 98-percentiel met een
hedonische waarde van -1 (licht onaangenaam) hinder en met een H
van -2 (onaangenaam) ernstige hinder kan worden verwacht.
Verschillende provincies en gemeenten hanteren als grenswaarde bij
hun geurbeleid de geurconcentratie (P98), waarbij de hedonische
waarde -2 is. Bij geurconcentraties (P98) waarbij de hedonische waarde
-0,5 (zeer licht onaangenaam) of -1 (licht onaangenaam) is, vindt er
over het algemeen een afweging in het ruimtelijk beleid plaats.
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De hedonische waarde is afhankelijk van de geurconcentratie. In het
algemeen geldt dat hoe sterker de geur of hoe hoger de
geurconcentratie is, hoe onaangenamer de geur wordt. Ook geuren die
in lage concentratie prettig ruiken, worden uiteindelijk onaangenaam.
Er kan voor een geur bepaald worden bij welke geurconcentratie de
hedonische waarde bijvoorbeeld -1 en bij welke deze -2 is. Hoe lager de
concentratie behorende bij H=-1 of H=-2, des te sneller de geur
onaangenaam wordt gevonden en des te groter de kans op hinder. Als
voorbeeld voor de relatie tussen de geurconcentratie en de hedonische
waarde is deze voor een mengvoederbedrijf weergegeven in Figuur 1. In
dit voorbeeld is bij een concentratie van circa 0,5 ouE/m3 (1 ge/m3) H -1
en bij een concentratie van circa 1,6 ouE/m3 (3,2 ge/m3) H-2.

Figuur 1. De relatie tussen de geurconcentratie en de hedonische waarde voor
een mengvoederbedrijf (PRA, 2002).

2.2

Meten van de blootstelling

2.2.1

Olfactometrie
Voor de bepaling van de geurconcentratie is er een gestandaardiseerde
meetmethode (de Europese norm voor bepaling geurconcentratie NENEN 13725) beschikbaar. Hierbij wordt de menselijke neus ingezet. Er
wordt een geurhoudend luchtmonster genomen. Met behulp van een
olfactometer worden hiervan verdunningen gemaakt. Een panel,
samengesteld uit personen met een gemiddelde gevoeligheid voor geur,
ruikt aan de verschillende verdunningen. De verdunning die het gehele
panel begint te ruiken, de detectiegrens, wordt (per definitie) op
1 ouE/m3 gesteld. De hierbij behorende verdunningsfactor geeft de
geurconcentratie van het oorspronkelijke luchtmonster aan. Is er
bijvoorbeeld tien keer verdund, dan is de geursterkte van het
oorspronkelijke luchtmonster 10 ouE/m3.
Deze methode wordt gebruikt om de geurconcentratie van de lucht uit
bijvoorbeeld een schoorsteen van een bedrijf te meten. De
geurconcentratie van de lucht op leefniveau is over het algemeen te laag
om op deze wijze gemeten te worden. Er zijn te weinig
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verdunningsstappen nodig en de meting is dan onbetrouwbaar. Met
olfactometrie kan de blootstelling dus niet gemeten worden. Op basis
van de gemeten geuremissie kunnen wel geurconcentraties in de
omgeving van het bedrijf worden berekend met behulp van
verspreidingsmodellen.
Een aandachtspunt bij deze metingen is de representativiteit, vooral als
de bronsterkte sterk varieert. Het uitvoeren van meer metingen in de
tijd verhoogt de representativiteit.
Er zijn enkele adviesbureaus in Nederland die over een geaccrediteerd
geurlaboratorium beschikken en olfactometrische geurmetingen
uitvoeren.
2.2.2

Veldmetingen door snuffelploegen
Voor directe meting van de geurconcentratie in de leefomgeving kunnen
snuffelploegen ingezet worden. De snuffelploeg moet net als het
geurpanel bij olfactometrische metingen voldoen aan de eisen die in de
norm NEN-EN 13725 zijn opgenomen. Een snuffelploeg loopt op
verschillende afstanden van de bron loodrecht op de pluim heen en
weer. Zo wordt met zekerheid altijd de pluim-as gekruist. Bij de afstand
waarop de helft van de snuffelploeg op de pluim-as de geur net ruikt, is
de immissieconcentratie per definitie 1 snuffeleenheid per m3 (se/m3).
De verhouding tussen een geureenheid en een snuffeleenheid is
afhankelijk van de aanwezigheid van achtergrondgeuren en de mate
waarin de te onderzoeken geur hiervan te onderscheiden is. Als er
sprake is van één geurbron in een relatief geurarme omgeving, is
1 se/m3 ruwweg gelijk te stellen aan 0,5 ouE/m3.
Op basis van de snuffelmetingen kan met een
kortetermijnverspreidingsmodel teruggerekend worden wat de emissie
uit de schoorsteen tijdens de snuffelploegmetingen onder de heersende
meteorologische condities moet zijn geweest. Vervolgens kunnen dan
geurconcentraties op leefniveau worden berekend met een
langetermijnverspreidingsmodel.
Een snuffelploeg wordt ingezet bij complexe, oppervlakte- of diffuse
bronnen, zoals een waterzuiveringsinstallatie of een composthoop. Bij
deze bronnen is het namelijk lastig om een representatief luchtmonster
te nemen om de bronsterkte met olfactometrie te kunnen bepalen. Voor
snuffelploegen geldt ook dat het uitvoeren van meer veldmetingen in de
tijd de representativiteit verhoogt bij variabele bronsterkte.
De enkele adviesbureaus die olfactometrische metingen uitvoeren,
voeren ook snuffelploegonderzoek uit.

2.2.3

Elektronische neus (e-nose)
Een e-nose is een meetinstrument met verschillende sensoren dat
gasvormige stoffen in de buitenlucht meet. De norm NTA 9055 stelt
hieraan eisen. De e-nose meet geen specifieke stoffen en kan daarom
niet gebruikt worden om stofconcentraties te meten. Een e-nose geeft
een bepaald reactiepatroon voor het luchtmonster, een zogenaamde
fingerprint. Hierdoor kan een e-nose wel gebruikt worden om een geur
te signaleren, omdat de fingerprint verandert. Een e-nose moet wel
eerst gekalibreerd worden. Hiervoor wordt de fingerprint van ‘gewone’
buitenlucht en die van de geurbron vastgesteld. Bepaald wordt of deze
genoeg van elkaar verschillen en herkend kunnen worden.
Uit onderzoek van DCMR bleek dat met e-noses de afzonderlijke
geurbronnen onderscheiden konden worden bij metingen in de buurt
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van verschillende bedrijven (Milan, 2013). Ook waren de e-noses een
goede indicator voor het optreden van geurklachten. Groot voordeel is
dat een continue meting mogelijk is. Vaak detecteerden de e-noses al
een verandering van de luchtsamenstelling, voordat de eerste klachten
binnenkwamen. Een e-nose kan daarmee een aanvulling zijn op het
handhavingsbeleid en ook voor een bedrijf van meerwaarde zijn bij het
signaleren van geurincidenten, het sneller opsporen van een overlast
gevende geurbron en het voorkomen van hinder en klachten. Enkele
adviesbureaus, omgevingsdiensten en provincies beschikken over enoses.
2.2.4

Chemische analyse
Geurhoudende lucht kan ook chemisch geanalyseerd worden. De
concentratie (in microgrammen) van de stoffen wordt dan bepaald en
niet de geurconcentratie (in odour units). De lucht wordt bijvoorbeeld
over actiefkoolbuisjes geleid, waardoor de verontreinigingen adsorberen.
Dit is actieve bemonstering. Ook kan passief een luchtmonster genomen
worden, bijvoorbeeld met canisters. Canisters zijn bollen die op het
laboratorium vacuüm worden gezogen en op een locatie in bepaalde tijd
worden volgezogen met de te onderzoeken lucht. De standaard
bemonstertijd is twee uur. Afhankelijk van de geursituatie is de
bemonstertijd aan te passen van circa 15 minuten tot maximaal 24 uur.
De analyse van de stoffen op het actief kool of van de geurhoudende
lucht in de canisters vindt plaats in het laboratorium met behulp van een
gaschromatograaf met massaspectrometer (GC-MS).
Deze metingen worden vooral ingezet voor de identificatie van
geurhinderlijke stoffen bij bodemverontreiniging om waargenomen stank
te kunnen verklaren, voor bronopsporing en om een risico-evaluatie te
kunnen doen. Ook worden deze metingen wel uitgevoerd in de
omgeving van een bedrijf als het duidelijk is dat er een of hooguit
enkele stoffen zijn die de geur veroorzaken.
Vaak zijn de gemeten concentraties van de stoffen echter erg laag. Het
is mogelijk dat geurstoffen ook onder de bepalingsgrens nog geroken
worden. Ook kunnen de afzonderlijke geurstoffen elkaar versterken,
zodat de gemeten concentraties niet overeenkomen met de
waargenomen sterkte van de geuren. Het is meestal erg lastig om op
grond van chemische analyse de waargenomen stank te verklaren en
een bron aan te wijzen (Morgenstern et al., 2008; Morgenstern et al.,
2011; Broekman, 2012).
Chemische analyse heeft beperkte meerwaarde en heeft alleen zin als ze
heel gericht ingezet wordt.
Adviesbureaus beschikken over de mogelijkheden voor chemische
analyses. Ook het RIVM kan GGD’en met dergelijke analyses
ondersteunen bij complexe geurcasuïstiek.

2.2.5

Hedonische waarde
De hedonische waarde van een geur wordt volgens een
gestandaardiseerde werkwijze (NVN 2818) bepaald door een panel. De
panelleden krijgen een aantal geurconcentraties aangeboden. Zij kunnen
de aangenaamheid uitdrukken in een cijfer op een schaal van -4 tot +4.
De enkele adviesbureaus in Nederland die olfactometrische
geurmetingen uitvoeren, kunnen ook de hedonische waarde bepalen.
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2.3

Berekenen van de blootstelling
De blootstelling aan geur kan berekend worden met een
verspreidingsmodel. Een verspreidingsmodel berekent de
geurconcentraties in de omgeving op basis van de geuremissie van de
geurbron. Geurconcentraties in de omgeving van een bedrijf zijn
afhankelijk van:
 De geuremissie;
 De hoogte van de uitstoot: hoe hoger de uitstoot, hoe meer de
gassen verdund worden en hoe lager de geurconcentraties op
leefniveau zijn;
 Warmte van de gassen: hoe warmer de gassen, hoe hoger de
pluim stijgt, hoe meer de gassen verdund worden en hoe lager de
geurconcentraties op leefniveau zijn;
 Weersomstandigheden: onder andere windrichting, windsnelheid,
bewolkingsgraad en temperatuur;
 Ruwheid van het terrein: bij een geringe ruwheid, bijvoorbeeld
weinig gebouwen, zijn bij een bronhoogte tot 15 meter de
geurconcentraties op leefniveau hoger en reikt de invloed van het
bedrijf verder dan bij een hogere ruwheid. Bij bronnen hoger dan
15 meter zijn bij een geringe ruwheid de concentraties op
leefniveau lager dan bij hogere ruwheid.
Deze factoren kunnen in het verspreidingsmodel ingevoerd worden.
De geuremissie kan met olfactometrie of snuffelploegen gemeten
worden. Bij de invoer in het model kan rekening gehouden worden met
het emissieprofiel, bijvoorbeeld als er alleen tijdens de werkdag of in
een bepaald seizoen productie en daarmee emissie is.
Voor nieuwe bedrijven en voor bepaalde bedrijfstakken kan de emissie
ook berekend worden door gebruik te maken van emissiekengetallen.
Voor een aantal bedrijfstakken zijn dergelijke kengetallen in het
Activiteitenbesluit opgenomen. Deze zijn in samenspraak met de
brancheverenigingen vastgesteld. Ze geven onder andere een overzicht
van relevante geurbronnen binnen een bedrijf. Zo mogelijk zijn
emissiefactoren, bijvoorbeeld het aantal geureenheden of odour units
per eenheid product, in de praktijk door metingen vastgesteld. Deze
kunnen worden gebruikt om de emissie te berekenen door
vermenigvuldiging van de emissiekengetallen met de omvang van de
productie.
Voor veehouderijen zijn emissiefactoren vastgesteld per diersoort,
staltype en luchtwassysteem.
Voor de berekening van de verspreiding van luchtverontreiniging en
geur is het Nieuw Nationaal Model (NNM) voorgeschreven.

2.3.1

Nieuw Nationaal Model
Het Nieuw Nationaal Model (NNM) maakt standaard, en verplicht binnen
vergunningprocedures, gebruik van een dataset met gegevens over tien
jaar van de meteo-omstandigheden van Schiphol en Eindhoven. De
meteo op locaties in Nederland wordt geïnterpoleerd tussen deze twee
‘uitersten’. Met dit verspreidingsmodel kunnen geurcontouren, lijnen die
punten met dezelfde geurconcentratie verbinden, getekend worden. Zo
geeft de geurcontour van 1 ouE/m3 als 98-percentiel aan waar een
geurconcentratie van 1 ouE/m3 2% van de tijd wordt overschreden.
Tot 1998 werd het Lange Termijn Frequentie Distributiemodel (LTFDmodel) als nationaal model gebruikt om de verspreiding van
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luchtverontreiniging te berekenen. Het LTFD-model deelde de
meteorologische situatie in enkele stabiliteitsklassen in. Bovendien werd
een vaste verhouding aangenomen tussen het jaargemiddelde en hoge
percentielwaarden (een zogenaamde log-normale verdeling).
Het NNM gaat uit van uur-tot-uurberekeningen met de per uur
opgegeven meteodata en behoeft deze vaste aanname over een lognormale verdeling niet. De resultaten voor Nederland, zeker voor
percentielen, zijn hierdoor veel nauwkeuriger. Ook werd de
berekeningswijze verbeterd voor hoge bronnen, de menglaag, de
gebouwinvloed, discontinue bronnen (de emissie kan op uurbasis
worden ingevoerd), oppervlaktebronnen, kortetermijnberekeningen, de
chemische omzetting van NOx, natte en droge depositie en het
verdisconteren van de uittredesnelheid in de pluimstijging.
Hierdoor kunnen de resultaten van het LTFD-model en het NNM in veel
gevallen aanzienlijk afwijken. Het is niet eenduidig vast te stellen in
welke mate de berekende concentraties op receptorpunten zullen
verschillen. Er is tot op heden geen gestructureerd vergelijkend
onderzoek gedaan naar de verschillen tussen het oude Nationaal Model
(LTFD-model) en het NNM (Infomil, 2014c).
Bij oudere onderzoeken naar de relatie tussen geurbelasting en hinder
en in oudere vergunningen is de geurbelasting gebaseerd op het LTFDmodel. Deze geurbelastingen kunnen dus niet zondermeer en een op
een overgezet worden in een geurbelasting op basis van het NNM.
Er zijn verschillende applicaties van het NNM tegen betaling
verkrijgbaar, bijvoorbeeld het door TNO uitgegeven Pluim-plus, Stacks
van DNV GL (voorheen KEMA) en de GeoMilieu-module Stacks van
DGMR. Er is afgesproken dat de uitkomsten van Pluim-Plus en Stacks
niet meer dan 5% mogen verschillen op 90% van de beschouwde
receptorpunten. Adviesbureaus, omgevingsdiensten, provincies en
sommige gemeenten beschikken over deze applicaties.
2.4

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’. Deze methode
is ontwikkeld in het kader van het opstellen van een handreiking voor
een integrale beoordeling van gezondheidsaspecten bij IPPCvergunningen1 (Fast, Mennen en Mooij, 2008). Met deze eerste
beoordelingsmethode kunnen aan de hand van enkele emissiegegevens
geurconcentraties op verschillende afstanden van de 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 Bijlage 3).
Voor het opstellen van deze tabellen zijn verspreidingsberekeningen
uitgevoerd met Stacks versie 2006 onder reële worstcase1

IPPC: Integrated Pollution and Prevention Control
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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 uitgetest
bij een ijzergieterij en een pluimveebedrijf. De uit de eerste
beoordelingsmethode afgeleide geurconcentraties (98-percentiel) waren
goed vergelijkbaar met die van verspreidingsberekeningen op maat met
Stacks voor de ijzergieterij of V-Stacks voor het pluimveebedrijf (factor
0,8–1,2). Op kleinere afstanden zijn de geschatte P98-concentraties iets
lager en op grotere afstanden iets hoger dan de
verspreidingsberekeningen op maat.
2.5

Kanttekeningen bij bepalen van de geurbelasting
De berekende of gemeten geurbelasting komt niet altijd overeen met
wat men ruikt. Er wordt bijvoorbeeld van uitgegaan dat de invloed van
een bedrijf tot op een met een verspreidingsmodel berekende afstand
van de geurcontour van 0,5 ouE/m3 (98-percentiel) reikt. Vaak kan een
bedrijf op grotere afstanden nog geroken worden en tot hinder leiden.
Dit kan verschillende oorzaken hebben:
Emissie
 Verspreidingsberekeningen zijn vaak gebaseerd op de geuremissie
uit de schoorsteen. Er kunnen binnen een bedrijf meer
geurbronnen zijn en ook zogenaamde diffuse bronnen,
bijvoorbeeld geur uit loodsen. Ook bij oppervlaktebronnen, zoals
een waterzuiveringsinstallatie, zijn de verspreidingsberekeningen
minder nauwkeurig uit te voeren.
 Voor sommige bedrijfstakken en voor intensieve veehouderijen
wordt gebruik gemaakt van emissiefactoren. De
geuremissiefactoren voor de intensieve veehouderij zijn zoveel
mogelijk gebaseerd op in de praktijk vastgestelde geuremissies
uit stallen, uitgedrukt in geureenheden per seconde en per
aanwezig dier. Metingen werden uitgevoerd volgens een
standaardmeetmethode op meerdere bemonsteringsdagen per
stalsysteem. Hieruit werd een mediaan van de geuremissie van
een stalsysteem berekend die representatief is voor een volledig
jaar. Er is echter een grote spreiding in emissies binnen een
stalsysteem (Ogink, 2010). In de emissiefactoren wordt ook
rekening gehouden met het rendement van het luchtwassysteem.
Uit een onderzoek van Wageningen UR Livestock Research (WUR
LR) bleek dat de rendementen voor een luchtwassysteem flink
uiteenlopen. Over het algemeen lagen de rendementen van de
doorgemeten wassers onder de rendementen die opgenomen zijn
in de emissiefactoren (Mosquera et al., 2011).
Gebruik van de emissiefactoren kan tot een grote afwijking ten
opzichte van de werkelijk optredende emissies leiden. Dit kan
zowel tot een onder- als een overschatting leiden.
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Als de geuremissie uit de pijp gemeten wordt of door een
snuffelploeg in het veld vastgesteld wordt, moet ervan uitgegaan
worden dat het productieproces of de bedrijfsvoering op dat
moment representatief is voor het hele jaar. Ongetwijfeld zal er
echter een variatie in emissies in de tijd zijn. Bekend is
bijvoorbeeld van pluimveebedrijven dat de emissie sterk varieert
over de groei- en legcycli van de kippen.
Storingen en incidenten kunnen een belangrijke oorzaak zijn van
geurhinder. Deze zijn meestal niet verdisconteerd in de
verspreidingsberekeningen.
De geurberekeningen worden uitgevoerd alsof de
geurcomponenten inert zijn, dat wil zeggen, niet verdwijnen of
versterkt worden in de atmosfeer. In een aantal gevallen zal dat
niet zo zijn. Dit proces kan zich ook voordoen in de zak waarin het
luchtmonster wordt verzameld. Monsterzakken moeten binnen 30
uur worden geanalyseerd, maar bij een geuronderzoek bij
gieterijen bleek dat 25 uur na monstername de geurconcentratie
met 60% was afgenomen (PRA Odournet, 2007a).

Piekbelastingen
 Pieken in de geurbelasting veroorzaken een belangrijk deel van de
geurhinder. Dit uit zich onder andere in klachten. Piekbelastingen
worden veroorzaakt door wisselende meteocondities,
discontinuïteit van emissies of het verspreidingskarakter van hoge
bronnen (hoger dan circa dertig meter).
Pieken komen niet zo vaak voor. Dit is de reden om de
geurbelasting niet uit te drukken in de gemiddelde (of
bijvoorbeeld 50-percentiel) geurconcentratie, maar in hoge
percentielen.
Een bepaald receptorpunt wordt voor het grootste deel van de tijd
niet belast door de bron, omdat de wind niet in de richting van het
receptorpunt waait. De meeste percentielen (meestal lager dan
het 85-percentiel) van de geurbelasting zijn hierdoor nul.
Voor een continue geurbron is het 98-percentiel over het
algemeen een effectieve maat om de geurhinder te beschrijven,
maar ook dan kunnen wisselende meteocondities of
bedrijfsincidenten nog tot piekbelastingen en (ernstige) hinder
leiden.
Naarmate een geurbron een kleiner deel van de tijd emitteert en
het receptorpunt dus nog een kleiner deel van de tijd belast
wordt, zal voor steeds hogere percentielen de waarde nul zijn. De
geurbelasting van niet-continue bronnen wordt beter inzichtelijk
gemaakt door percentielen hoger dan het 98-percentiel te
beschouwen (Infomil, 2012).
In het Activiteitenbesluit zijn hogere percentielen opgenomen als
toetsingswaarden voor erkende discontinue geurbronnen als
groencomposteringen en asfaltmenginstallaties.
Overigens heerst ook bij het 98-percentiel 2% van de tijd in een
jaar, 175 uur, een hogere geurconcentratie dan de betreffende
toetsingswaarde.
 De bepaling van de geurconcentratie is gebaseerd op het
uurgemiddelde. Binnen dat uur schommelt de geurconcentratie en
komen er pieken voor. Voor de hinderbeleving is niet het
uurgemiddelde, maar (de verzameling van) de pieken bepalend.
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Verspreiding
 De invloed van een gebouw in de nabijheid van de puntbron is
soms lastig te modelleren. In het model wordt immers uitgegaan
van rechthoekige gebouwen. De warmte-inhoud van de emissie
wordt niet altijd goed meegenomen of bij de invoer van het model
verwaarloosd. Dit kan tot (grote) afwijkingen van werkelijk
optredende geurbelastingen in de omgeving leiden.
 Lokaal bijzondere en van het algemene, regionale, beeld
afwijkende meteorologische omstandigheden kunnen er ook de
oorzaak van zijn dat resultaten van verspreidingsmodellen de
werkelijkheid maar beperkt weten te beschrijven. Het NNM biedt
de mogelijkheid om eventueel eigen meteodata in te voeren en zo
hierin te voorzien.
Cumulatie
 Een bedrijf kan emissies van verschillende geuren hebben. Er
kunnen ook meer bedrijven met eenzelfde geur zijn of meer
bedrijven met verschillende geuren. Het kan ertoe leiden dat het
aantal geurbelaste uren en/of de geurbelasting toeneemt, maar
ook dat het geurtype door menging van geuren varieert. Het
effect van cumulatie van geurbelastingen op de geurhinder is
moeilijk te voorspellen (Infomil, 2012).
Verspreidingsmodellen houden noodzakelijkerwijs een vereenvoudiging
van de wekelijkheid in. Men moet zich er wel bewust van zijn dat de
gemodelleerde situatie kan afwijken van de werkelijke situatie. Hierdoor
kan een bedrijf nog op grotere afstand geroken worden en tot hinder
leiden dan volgens de berekeningen wordt verwacht. In die gevallen kan
nagegaan worden welke van bovenstaande verklaringen hiervoor
waarschijnlijk verantwoordelijk zijn.
2.6

De beschikbaarheid van gegevens over de geurbelasting
Bij de behandeling van geurklachten en beoordeling van de geursituatie
kunnen gegevens over berekende of vergunde geurbelastingen nuttig
zijn. Deze gegevens zijn te verkrijgen uit vergunningen of uitgevoerde
geuronderzoeken.
Voor een snel inzicht in mogelijk optredende geurbelastingen kunnen
ook provinciale en landelijke op kaart weergegeven inventarisaties van
geurcontouren geraadpleegd worden.
In het IPO-project Gezondheid en Milieu is in 2007 de geurbelasting van
alle industriële geurbronnen waarvoor de provincie het bevoegd gezag
is, en van intensieve veehouderijen door alle provincies geïnventariseerd
en met behulp van de Gezondheidseffectscreening (GES)-methode op
kaart weergegeven (Fast, 2007). Met behulp van een adressen- of
bevolkingsbestand is door elke provincie bepaald hoeveel personen
binnen de verschillende geurcontouren vallen. De provincie Utrecht heeft
de gegevens recent geactualiseerd. De kaart met geurcontouren en die
met woningen binnen de geurcontouren worden beschikbaar gesteld op
haar website (Bijlage 4). De provincie Groningen actualiseert momenteel
de geurcontouren. Zodra dit klaar is, worden de geurkaarten
beschikbaar gesteld op haar website.
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De provincie Gelderland heeft een geursignaleringskaart op haar website
die bedrijven en geurcontouren toont met een omgevingsvergunning
waarin voorwaarden over geur zijn opgenomen.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een indicatieve
geurkaart van Nederland gemaakt (PBL, 2009; van Belois en Klein,
2009). Op deze kaart zijn de geurcontouren voor de doelgroepen
industrie, verkeer en intensieve veehouderijen weergegeven (Bijlage 4).
Het was niet mogelijk om de geur afkomstig van huishoudens op te
nemen. Open haarden zijn een grote bron van geurhinder, maar er was
en is geen betrouwbare informatie over de locatie van open haarden in
Nederland.
Door Buro Blauw is wel een onderzoek gedaan naar geurconcentraties
die op kunnen treden in de omgeving van een houtkachel in een woning
(Blauw, 2009). Houtkachels zijn gedurende een beperkte periode per
jaar en een beperkt aantal uren per dag in gebruik. Buro Blauw heeft
daarom met het Nieuw Nationaal Model 99,99-percentielen van de
geurbelasting berekend. Dit is de geurbelasting die 1 uur per jaar wordt
overschreden. In de omgeving werd een maximale geurbelasting
berekend van 0,6 ouE/m3 (P99,99). Onder worstcase-omstandigheden,
bij een slechte verbranding, werd een maximale geurconcentratie van
11 ouE/m3 (P99,99) berekend.
Buro Blauw gaat ervan uit dat de geurdrempel van 0,5 ouE/m3 (P98)
overeenkomt met 5 ouE/m3 (P99,99). De geurdrempel werd op
leefniveau tot op een afstand van 160 meter rond de schoorsteen
overschreden. Bij windstil weer werd deze afstand groter (Blauw, 2009).
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3

Gezondheidseffecten en normen

In dit hoofdstuk worden de gezondheidseffecten van geur beschreven.
Eerst wordt in paragraaf 3.1 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.
In paragraaf 3.2 wordt het model besproken dat opgesteld is om de
relatie tussen geur en gezondheid te beschrijven.
Hinder is het meest beschreven nadelige gezondheidseffect. In
paragraaf 3.3 wordt dieper en zoveel mogelijk kwantitatief ingegaan op
de relatie tussen hinder en geurbelasting en op 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 beschreven in
respectievelijk de paragrafen 3.4, 3.5 en 3.6.
Tenslotte wordt in paragraaf 3.7 ingegaan op gezondheidskundige
normen voor geur(hinder) en worden handvatten gegeven om de
geurbelasting gezondheidskundig te beoordelen.
3.1

De werking van de reukzin

3.1.1

Ruiken
Er zijn verschillende zenuwsystemen belangrijk bij de perceptie van
geur. De belangrijkste zijn het olfactorische en het trigeminale systeem.
Het olfactorische systeem zorgt ervoor dat de geur kan worden
waargenomen en geïdentificeerd. Het trigeminale systeem zorgt voor
bescherming tegen gevaarlijke stoffen.
Olfactorische systeem
Het reukzintuig zit boven in de neusholte in het epitheel (slijmvlies). In
dit reukepitheel zitten neuronen met receptoren. Aan deze receptoren
kunnen zich geuren binden. Dit leidt tot signalen die via de reukzenuw
(nervus olfactorius) doorgestuurd worden naar de bulbus olfactorius en
vervolgens naar verschillende hersengebieden. Deze hersengebieden
hebben verschillende reacties na het daadwerkelijk waarnemen van een
geur. De cortex van de grote hersenen is verantwoordelijk voor het
herkennen van bepaalde geuren. In het limbische systeem worden
emoties gegenereerd. Zo kunnen heftige emoties optreden na het
waarnemen van een bepaalde geur. In het limbische systeem zijn
geuren ook sterk verbonden met het geheugen. Hierdoor kan men bij
het ruiken van een specifieke geur herinnerd worden aan een bepaalde
situatie in het verleden. De hypothalamus is verantwoordelijk voor de
totstandkoming van onbewust gedrag na waarneming van bepaalde
geuren. Zo komt bijvoorbeeld de speekselvloed en de aanmaak van
spijsverteringsenzymen op gang, als er lekkere etensgeuren worden
geroken.
Door geur kan de aanwezigheid van chemicaliën in de lucht worden
gesignaleerd. Geuren kunnen ook de aanwezigheid van bacteriën
aanduiden, bijvoorbeeld in geval van rotting of slechte hygiëne. De geur
zelf geeft niet direct gezondheidseffecten, maar dient als
waarschuwingssignaal (Bulsing, 2009).
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Er zijn individuele verschillen in de waarneming van de geur
(gevoeligheid) en de reacties die daarop volgen.
Als men continu aan een geur wordt blootgesteld, treedt adaptatie op.
Er worden steeds minder signalen aan de hersenen doorgegeven,
waardoor men de geur minder ruikt. Als er discontinue blootstelling met
korte tussenpozen is, treedt geen adaptatie op. In de buitenlucht met
snelle fluctuerende concentraties door weersomstandigheden lijkt
adaptatie daardoor niet of in mindere mate op te treden (Cavalini,
1992).
Trigeminale systeem
De drielingzenuw (nervus trigeminus) is verantwoordelijk voor het
gevoel in het gezicht en zorgt ook voor de waarneming van chemische
irritatie, zodat schade door gevaarlijke stoffen voorkomen kan worden.
De drielingzenuw heeft twee zenuwuiteinden in het reukepitheel in de
neus. Activatie van de zenuw geeft prikkeling, irritatie of een branderig
gevoel en leidt tot beschermende reflexen als tranen, een loopneus,
niezen en het inhouden van de adem. Deze effecten verdwijnen, zodra
de blootstelling wordt beëindigd.
Geurwaarneming, irritatie en toxiciteit
De meeste geurstoffen zijn al te ruiken bij heel lage concentraties. Men
gaat ervan uit dat bij die lagere concentraties alleen aan de geur
gerelateerde gezondheidseffecten, zoals hinder en stressgerelateerde
gezondheidseffecten, optreden.
Bij hogere concentraties, boven de irritatiedrempel, kan irritatie
optreden als gevolg van prikkeling van de drielingzenuw in de
luchtwegen. Dit kan fysiologische effecten zoals rode en tranende ogen
en een loopneus tot gevolg hebben. Over het algemeen is het
trigeminale systeem minder gevoelig dan het olfactorische systeem en
ligt de irritatiedrempel hoger dan de geurdrempel.
Bij nog hogere concentraties kunnen toxische effecten optreden die niet
het gevolg zijn van de geur, maar van de andere eigenschappen van de
stof.
In het Handboek Binnenmilieu wordt dit geïllustreerd met een tabel met
de Gevaar Waarnemingsindex voor een groot aantal stoffen (Peeters,
2007). Hoe hoger deze index, hoe verder de geurdrempel onder de
toxiciteitsgrenzen ligt. De meeste stoffen, bijvoorbeeld aceton, hebben
een hoge index en worden dus al geroken, ver voordat de blootstelling
gevaarlijk wordt.
In de GGD-richtlijn Bodemsanering wordt in Bijlage 1 een overzicht
gegeven van de geurdrempels, toxicologische signaalwaarden en
geurbeschrijvingen van een groot aantal stoffen, dat bij een sanering
vrij kan komen (van Brederode, 2004). Voor de meeste stoffen ligt de
geurdrempel onder de toxicologische signaalwaarden. Voor de meeste
stoffen geldt dus dat ze al te ruiken zijn, voordat ze schadelijk zijn. Voor
een aantal, zoals voor blauwzuur, ligt deze er echter boven. In dat geval
wordt verwezen naar het protocol van de richtlijn Bodemsanering.
Concentraties van geurstoffen, zoals die zich in de woon- en
leefomgeving voordoen, bevinden zich over het algemeen op een niveau
onder de irritatiedrempel. Deze concentratieniveaus zijn onderwerp van
deze richtlijn.
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Bij dergelijke concentraties zijn over het algemeen geen irritatie of
toxische effecten te verwachten.
3.1.2

Reukstoornissen
Er is een verschil in geurgevoeligheid tussen personen. Het is normaal
dat de een beter ruikt dan de ander. Als geuren helemaal niet of erg
slecht geroken worden, kan er sprake zijn van een reukstoornis.
Reukstoornissen zijn klinisch onder te verdelen in drie types (Leopold,
2002):
 Er is een verlaagde gevoeligheid om geuren te kunnen ruiken,
bijvoorbeeld bij hyposmie (gering reukvermogen) of anosmie
(geen reukvermogen). Oorzaak kan zijn dat de lucht het
reukepitheel niet kan bereiken, bijvoorbeeld door een ontsteking
en zwelling van het neusslijmvlies, neuspoliepen of problemen
met het neustussenschot. Het kan ook veroorzaakt worden door
een slechte of geblokkeerde signaaloverdracht in het traject
tussen reukepitheel en bulbus olfactorius. Dit kan het gevolg zijn
van onder andere een virusinfectie, neurologische aandoeningen,
hoofdletsel, medicijngebruik of roken.
 Er wordt een andere geur geroken dan aanwezig is (troposmie).
Waarschijnlijk komt dit door een geringer aantal functionerende
neuronen in het reukepitheel, zodat geuren niet volledig
gekarakteriseerd kunnen worden (Leopold, 2002).
 Er wordt een geur waargenomen, terwijl geen geur aanwezig is
(phantosmie of geurfantomen, hallucinatie). Dit wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door een geringer aantal goed
functionerende neuronen en een afwijkende of geblokkeerde
signaaloverdracht. Phantosmie komt voor bij verschillende
aandoeningen op het gebied van de neurologie, KNO en
psychiatrie. Phantosmie zonder aantoonbare onderliggende ziekte
verdwijnt op den duur meestal vanzelf (Klijn en Rutten, 2011).

3.2

Model voor de relatie tussen geur en gezondheid
Geur heeft veel positieve effecten op de gezondheid. Geur kan een
waarschuwing zijn voor bijvoorbeeld gevaarlijke gassen, brand of
bedorven voedsel. De geur die bij het kauwen van voedsel in de mond
vrijkomt, zorgt voor een groot deel voor de smaak van het voedsel.
Mensen voelen zich prettiger als er lekkere geuren geroken worden,
zoals die van parfums of boslucht.
Geur, in concentraties onder de irritatiedrempel, kan ook verschillende
effecten oproepen bij de mens die als nadelig voor de gezondheid
worden beschouwd (Smeets & Fast, 2006).
Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het optreden van negatieve
gezondheidseffecten. Allereerst zijn dat geurkarakteristieken, maar ook
demografische, sociaaleconomische, persoonsgebonden en cognitieve
factoren zijn in meer of mindere mate van invloed op de mate van
optreden van gezondheidseffecten.
De relatie tussen geur en gezondheid kan kwalitatief beschreven worden
met behulp van het volgende biopsychosociale model (Smeets en Fast,
2006).

Pagina 27 van 111

RIVM Rapport 2015-0106

Figuur 2. Een biopsychosociaal model voor de beschrijving van de relatie tussen
geur en gezondheid (Smeets en Fast, 2006).

Waarneming en geurkarakteristieken
De geurbelasting is een stimulus die tot een waarneming leidt waarbij
de belangrijkste aspecten de concentratie en de aard van de stof(fen)
zijn. De waarneming verloopt via de receptoren in het reukepitheel
boven in de neus. De gevoeligheid hiervan is genetisch en fysiologisch
bepaald, en hierop kan extern weinig invloed worden uitgeoefend.
Er worden verschillende geurkarakteristieken waargenomen, te weten
de intensiteit, de duur, de frequentie, de hedonische waarde en de aard
(bijvoorbeeld ‘oplosmiddelachtig’) van de geur.
Demografische, sociaaleconomische en persoonsgebonden factoren
Er kunnen zich individuele verschillen voordoen die gerelateerd zijn aan
demografische (geslacht, leeftijd), sociaaleconomische en
persoonsgebonden factoren. Persoonsgebonden factoren hebben veelal
betrekking op persoonlijkheidskarakteristieken die moeilijk te
veranderen zijn en op de wijze waarop mensen met problemen omgaan
(coping). De pijl vanuit deze factoren naar de waarneming kent één
richting: de waarneming heeft geen invloed op deze factoren.
Cognitieve factoren
Onder cognitieve factoren wordt verstaan de wijze waarop mensen
informatie selecteren en verwerken. Voorbeelden hiervan zijn de
houding ten opzichte van de geurbron (bijvoorbeeld angst of boosheid)
en de verwachtingen over de geurbelasting in de toekomst. Cognitieve
factoren kunnen invloed op de waarneming hebben. Als mensen geloven
dat de geur slecht is voor de gezondheid, kunnen ze meer letten op die
geur, zodat zij deze als intenser waarnemen. Omgekeerd kan de
waarneming dit geloof ook weer beïnvloeden. Ook als mensen angstig of
boos zijn door de geurbelasting, zijn ze geneigd om deze als intenser en
onaangenamer waar te nemen, als ze de geur weer waarnemen.
Veranderingen in bijvoorbeeld de waargenomen frequentie van geur
kunnen mensen echter minder angstig of boos maken. Bij cognitieve
factoren wijzen de pijlen dus in twee richtingen van en naar waarneming
(Smeets en Fast, 2006).
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Primaire evaluatie
Door mensen wordt de waarneming van de geur waarschijnlijk in twee
stappen geëvalueerd (Van Kamp, 1990; Smeets en Fast, 2006).
Bij de primaire evaluatie wordt ingeschat wat de betekenis van de geur
is. Wordt de geur als onaangenaam of de situatie als potentieel
bedreigend beschouwd, dan leidt dit tot (ernstige) hinder. De hinder zelf
is dan het gezondheidseffect. Het is psychologisch van aard, maar er
zijn geen andere effecten, alleen zijn er mogelijke verstoringseffecten.
Een verstoringseffect is bijvoorbeeld het sluiten van ramen of het niet
graag buiten zijn.
Secundaire evaluatie
Bij de secundaire evaluatie wordt beoordeeld of met die potentieel
bedreigende situatie goed overweg gegaan kan worden (coping). Wordt
ervaren dat de eigen vermogens tot coping onvoldoende zijn, dan zal er
stress worden ervaren met de daarmee gepaard gaande fysiologische
effecten. De hinder kan dan vergezeld gaan van verschillende
stressgerelateerde gezondheidseffecten. De resultaten van onderzoeken
naar het verband tussen geurbelasting en stressgerelateerde
gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, benauwdheid en misselijkheid,
zijn niet consistent. Andere, directe, gezondheidseffecten worden over
het algemeen niet verwacht, omdat de meeste geurstoffen al te ruiken
zijn bij heel lage concentraties, die ruim onder toxiciteitsgrenzen liggen.
De pijl van hinder naar verstoring duidt erop dat iemand die hinder
ervaart zonder stress toch verstoringsgedrag kan vertonen.
De demografische, sociaaleconomische, persoonsgebonden en
cognitieve factoren kunnen naast de waarneming ook het proces van
evaluatie van deze waarneming beïnvloeden.
Gezondheidseffecten
De gezondheidseffecten van geur die mogelijk op kunnen treden, zijn
hinder, verstoring van gedrag en activiteiten, en stressgerelateerde
gezondheidseffecten.
3.3

Hinder
Het in paragraaf 3.2 beschreven biopsychosociale model geeft een
kwalitatief beeld van de relatie tussen geur en gezondheid en van de
factoren die daarop van invloed zijn. Het meest voorkomende en
beschreven nadelige effect van geur is hinder. In deze paragraaf wordt
dieper en zoveel mogelijk kwantitatief ingegaan op de relatie tussen de
geurbelasting en hinder en de factoren die op deze relatie van invloed
zijn (paragrafen 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3).
De relaties die opgesteld zijn voor industriële bronnen en veehouderijen
worden uitgebreid besproken in respectievelijk paragraaf 3.3.4 en 3.3.5.
Ook worden de ‘meetmethoden’ voor hinder besproken, waarbij nader
ingegaan wordt op de precieze vraagstelling in enquêtes of dagboekjes
(paragraaf 3.3.6).
Tenslotte wordt in paragraaf 3.3.7 de met enquêtes vastgestelde
ervaren hinder in Nederland aangegeven.

3.3.1

Hinder is een gezondheidseffect
Volgens de definitie van de WHO en de Gezondheidsraad wordt hinder
als gezondheidseffect beschouwd, omdat gezondheid ook welzijn betreft
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en niet alleen de afwezigheid van ziekte. Hinder wordt als volgt
omschreven: ‘a feeling of displeasure associated with any agent or
condition known or believed by an individual or group to be adversely
affecting them’ (Lindvall en Radford, 1973). Gehinderd zijn wordt dus
omschreven als het zich onprettig voelen. Het is een verzamelterm voor
allerlei negatieve reacties, zoals ergernis, ontevredenheid, boosheid,
teleurstelling, zich teruggetrokken voelen, hulpeloosheid,
neerslachtigheid, ongerustheid, verwarring, het zich uitgeput voelen en
agitatie (Berglund et al., 1999).
De Gezondheidsraad hanteert een vergelijkbare definitie: hinder is een
gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid
dat optreedt wanneer een milieufactor iemands gedachten, gevoelens of
activiteiten negatief beïnvloedt (Gezondheidsraad, 1994 en 1997).
3.3.2

De relatie tussen geurbelasting en hinder
Voor industriële geurbronnen en voor intensieve veehouderijen zijn er
‘algemene’ relaties tussen de geurbelasting en hinder of ernstige hinder
opgesteld.
Miedema et al. (2000) analyseerden een groot aantal onderzoeken naar
de relatie tussen hinder en geurbelasting rond elf industriële
geurbronnen. Uitgezonderd een situatie rond een chemisch bedrijf kon
de relatie tussen ernstige hinder en de geurbelasting (P98) berekend
met het LTFD-model worden beschreven met één curve. Als de
hedonische waarde in de relatie werd opgenomen, steeg de
correlatiecoëfficiënt. Het percentage ernstige hinder werd nog beter
voorspeld.

3.3.3

De factoren van invloed op de relatie tussen geurbelasting en hinder
Zoals beschreven in het biopsychosociaal model, is naast de
geurconcentratie een groot aantal andere factoren in meer of mindere
mate van invloed op de mate van ervaren hinder. Enkele daarvan
hebben betrekking op de karakteristieken van de geur, andere op
demografische of sociaaleconomische factoren. Ook spelen
persoonsgebonden en cognitieve factoren een grote rol. Deze factoren
kunnen in bepaalde situaties leiden tot afwijkingen van de algemene
relatie tussen de geurbelasting en hinder.
Geurkarakteristieken
De mate van ervaren hinder hangt allereerst af van de waargenomen
intensiteit van de geur en de frequentie en duur van de waarnemingen.
Duitse onderzoekers gebruiken regelmatig geurfrequentie als maat voor
geurbelasting. Zij vinden significante dosis-responsrelaties tussen
frequentie en het aantal ernstig gehinderden (Smeets en Fast, 2006).
Daarnaast speelt de hedonische waarde en de aard van de geur
(bijvoorbeeld ‘oplosmiddelachtig’ of ’fruitig’) een grote rol. Miedema et
al. (2000) geven aan dat de ernstige hinder beter voorspeld werd, als de
hedonische waarde erbij werd betrokken.
Demografische factoren
Demografische factoren die van invloed kunnen zijn op de
hinderbeleving, zijn leeftijd, geslacht en etniciteit.
Over het algemeen geldt dat het reukvermogen afneemt, naarmate men
ouder wordt. Jongeren en vrouwen ervaren meestal, maar niet altijd,
meer hinder. Er zijn aanwijzingen dat mensen van buitenlandse komaf
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door geur ernstiger gehinderd zijn dan mensen van Nederlandse
afkomst (Breugelmans et al., 2004; Franssen et al. 2004).
Sociaaleconomische factoren
Bij hogere sociaaleconomische status (SES) worden doorgaans meer
klachten gerapporteerd dan bij een lagere SES. Mogelijk weten mensen
met een hoge SES beter waar ze terechtkunnen met hun klachten of zijn
ze mondiger. Mensen in een huurwoning rapporteren over het algemeen
meer ernstige geurhinder dan mensen in een koopwoning. Ook bij een
langere woonduur kan meer hinder worden ervaren. Door het hebben
van een band met de geurveroorzaker (bijvoorbeeld omdat men er
werkt) kan minder hinder worden ervaren (Smeets en Fast, 2006).
Persoonsgebonden factoren
Mensen met astma en allergieën en dergelijke ervaren vaak eerder
hinder dan anderen. Dit geldt ook voor mensen met
persoonlijkheidstrekken zoals neuroticisme, angst en depressiviteit.
Vooral coping is van significante invloed gebleken op hinder. Er bestaan
twee soorten copingstijlen: probleemgeoriënteerde coping en
vermijdende coping. Mensen die in hoge mate probleemgeoriënteerd en
mensen die sterk vermijdend zijn, ervaren meestal meer hinder dan
mensen die lager scoren op deze strategieën (Smeets en Fast, 2006).
Cognitieve factoren
De houding ten opzichte van de bron en overheid of industrie in het
algemeen is van invloed. Als men afwijzend staat ten opzichte van de
(chemische) industrie of de overheid of deze niet vertrouwt in het
opstellen van beschermende maatregelen, zal men eerder hinder
rapporteren. Zeker als de communicatie tussen bedrijf of gemeente en
buurtbewoners niet soepel verloopt, kan er meer hinder worden
ervaren. Ook de verwachting die men heeft over of de geur zal toe- of
afnemen, speelt hierbij een rol.
Als mensen geloven dat de geur mogelijk gevaarlijk is voor hun
gezondheid of er bezorgd over zijn, kan dit gepaard gaan met een
significant hogere waarneming van intensiteit, hinder en overige
klachten (Bulsing, 2009). Dit effect is onafhankelijk van de aard van de
geur. Ook onvrede met de eigen gezondheid heeft meer hinder tot
gevolg (Smeets en Fast, 2006).
Factoren die meer hinder tot gevolg hebben
Naast de geurbelasting is dus een groot aantal factoren in meer of
mindere mate van invloed op de ervaren hinder. Deze factoren zijn
samengevat in Tabel 1. Voor de meeste factoren geldt dat de invloed
ervan niet in elk onderzoek is aangetoond. Voor enkele factoren geldt
dat meer stelselmatig een statistisch significante bijdrage aan de mate
van optredende hinder vastgesteld is. Dit zijn vooral de
geurkarakteristieken, een persoonsgebonden kenmerk en enkele
cognitieve factoren. Deze zijn in de tabel vetgedrukt weergegeven.
Vooral deze factoren kunnen lokaal leiden tot meer hinder dan volgens
een algemene dosis-effectrelatie berekend zou worden.
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Tabel 1 De factoren die meer hinder tot gevolg kunnen hebben.
Vetgedrukt zijn de factoren die lokaal vooral kunnen leiden tot meer hinder dan volgens
een algemene dosis-effectrelatie berekend zou worden (ontleend aan Smeets en Fast,
2006).

Factoren
Geurkarakteristieken
Demografische
kenmerken

Sociaaleconomische
kenmerken
Persoonsgebonden
kenmerken

Cognitieve
kenmerken

Meer hinder bij:
Hogere geurconcentratie
Lage hedonische waarde (onaangename geur)
Hogere frequentie
Jongeren onder 30 jaar
Vrouwen
Hoogopgeleid
Allochtoon
Huurwoning
Langere woonduur
Geen band met de veroorzaker
Sterk probleemgerichte copingstijl
Sterk vermijdende copingstijl
Astma, allergieën
Angstig, depressief
Neuroticisme
Bezorgd
Geur- of omgevinggevoelig
Negatieve houding ten opzichte van de bron
Verwachting dat de geur zal toenemen
Bezorgd, angst voor gezondheidseffecten
Ervaren slechte eigen gezondheid

Het is niet bekend hoe groot de afwijkingen in een bepaalde situatie
kunnen zijn ten opzichte van een algemene dosis-effectrelatie zoals
bijvoorbeeld beschreven door Miedema et al. (2000).
Parallellen met geluidhinder
Hoewel er grote fysiologische verschillen zijn tussen de waarneming van
geur en geluid, zijn er wel duidelijke parallellen tussen hinder door geur
en geluid. De hinder wordt op vergelijkbare wijze gedefinieerd en
vastgesteld. Ook bij geluid wordt de hinder bepaald door de
geluidbelasting en een groot aantal determinanten. Er is bij geluid
echter veel meer onderzoek gedaan naar de relatie tussen de belasting
en hinder. De resultaten van deze onderzoeken kunnen ook op geur
toegepast worden.
Onderzoek naar de relatie tussen vliegtuiggeluid en hinder gaf aan dat
er lokaal een grote afwijking van een algemene relatie kan optreden.
Op basis van samengevoegde gegevens van een groot aantal
(inter)nationale vragenlijstonderzoeken zijn relaties afgeleid voor de
geluidbelasting van vliegverkeer. Deze relaties zijn voor het Europese
geluidbeleid geaccepteerd als de thans best beschikbare, en opgenomen
in de EU-richtlijn voor omgevingsgeluid. In de omgeving van Schiphol
zijn in 1996, 2002 en 2005 vragenlijstonderzoeken uitgevoerd. De op
basis van deze onderzoeken vastgestelde relaties voorspellen een circa
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drie keer hoger percentage ernstig gehinderden dan de algemene relatie
bij eenzelfde geluidbelasting (RIVM en RIGO, 2005). Een dergelijk grote
afwijking kan zich ook bij geur voordoen.
Uit onderzoek bij geluid is meer kwantitatieve informatie over de invloed
van de niet aan geluid gerelateerde factoren.
In de onderzoeken in de omgeving van Schiphol is de invloed nagegaan
van deze factoren met behulp van een logistisch regressiemodel. De
geluidbelasting draagt het meest bij aan het percentage ernstig
gehinderden. Een reductie van de geluidbelasting (Lden) tot 45 dB(A)
heeft echter maximaal een halvering van het percentage ernstige hinder
in het onderzoeksgebied tot gevolg. Vooral de verwachtingen over de
ontwikkeling in geluidblootstelling en in mindere mate de houding ten
opzichte van de luchthaven en angstreacties dragen in het
onderzoeksgebied bij aan de optredende ernstige geluidhinder.
Dit is ook onderzocht voor geur. Vermindering van de geurbelasting
heeft ook de grootste invloed op het percentage ernstig
geurgehinderden. De houding ten opzichte van de luchthaven en in
mindere mate angstreacties dragen ook bij aan het percentage ernstig
geurgehinderden door vliegtuigen. In 2002 was dit ook het geval voor
verwachtingen ten aanzien van veranderingen rond de luchthaven
(RIVM, 2005).
3.3.4

De relatie tussen geurbelasting en hinder (bedrijfsmatige activiteiten)
Miedema et al. (2000) onderzochten de relatie tussen ernstige hinder en
de geur van industriële bronnen (zie Tabel 2). Zij stelden de volgende
relatie op:
% HA = 9,55(logC98)2
HA = ernstig gehinderden (‘highly annoyed’)
C98 = geurconcentratie (ge/m3, 98-percentiel) met het LTFD-model
berekend
Tabel 2 De geurconcentratie en ernstige hinder voor industriële bronnen
(Miedema et al., 2000).

Geurconcentratie(P98)
ge/m3
1
2
3
5
10
20
30
50
1

LTFD-model1
ouE/m3
0,5
1
1,5
2,5
5
10
15
25

% Ernstig gehinderden
0
1
2
5
10
16
21
28

Het LTFD-model wordt niet meer gebruikt. Zie paragraaf 2.3.1 voor het verschil met het

thans gebruikte NNM-model.

Zoals vermeld, heeft de hedonische waarde invloed op deze relatie
tussen geurbelasting en ernstige hinder en zullen ook andere factoren
van invloed zijn (zie paragraaf 3.3.3).
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Voor een aantal bedrijfstakken waren in de NeR zogenaamde Bijzondere
Regelingen opgenomen (NeR, 2014). Deze zijn in 2015 opgenomen in
het Activiteitenbesluit. Deze Bijzondere Regelingen zijn in samenspraak
met de brancheverenigingen vastgesteld. In een aantal gevallen is de
relatie tussen de geurbelasting en het percentage gehinderden
onderzocht. Dit geldt voor:
 Aardappelverwerkende industrie
 Asfaltmenginstallaties;
 Beschuit- en banketbakkerijen;
 Bierbrouwerijen;
 Cacaobonenverwerkende industrie;
 Compostering van groenafval in de open lucht;
 Diervoederbedrijven;
 Gft-compostering;
 Groenvoerdrogerijen;
 Grote bakkerijen;
 Koffiebranderijen;
 Rioolwaterzuiveringsinstallaties (nu opgenomen in het
Activiteitenbesluit);
 Slachterijen;
 Vleeswarenbedrijven.
In de meeste gevallen kon geen eenduidige relatie tussen geurbelasting
en hinder vastgesteld worden. Er werden wel geurconcentraties (P98)
afgeleid waarboven er een kans op hinder of een kans op ernstige
hinder is.
3.3.5

De relatie tussen geurbelasting en hinder (houtstook door particulieren)
In de meeste gevallen is er geen, of een aanvaardbaar niveau van,
stookoverlast door particulieren, maar in heel wat gevallen is er wel
overlast (zie paragraaf 3.3.6). Het ervaren van geurhinder door
houtstook hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van de
geur, de frequentie, bezorgdheid en eigen gezondheid. Uit een
onderzoek van Buro Blauw (2009) werd tot op een afstand van
zevenhonderd meter geur door houtstook waargenomen. Volgens dit
onderzoek zal bij goed stookgedrag normaal gesproken geen
onacceptabele geurhinder optreden, als er niet meer dan vier uur per
dag en niet dagelijks wordt gestookt.
Het stoken van hout kan voor omwonenden naast geurhinder ook
stookoverlast opleveren in de vorm van roetneerslag en
gezondheidseffecten. Omdat we in deze richtlijn niet ingaan op de
schadelijkheid van emissies, verwijzen we hiervoor naar de Toolkit
'Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast' (Anzion en
Dönszelmann, 2014), het RIVM-literatuuronderzoek van Hagens et al.
(2011a) en de literatuurstudie van ECN naar emissies van stoffen door
houtgestookte installaties (ECN, 2012).

3.3.6

Meetmethoden voor en de monitoring van hinder
Enquêtes en dagboekjes
Voor het vaststellen van de hinder worden schriftelijke en telefonische
enquêtes en dagboekjes gebruikt.
Met de enquêtes wordt gevraagd naar de hinder door geur over de
afgelopen periode. Dit geeft een beeld over de lange termijn. Enquêtes
zijn geschikt om de hinder in beeld te brengen of te monitoren in een
groot gebied met verschillende geurbronnen.
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Met de dagboekjes wordt gevraagd naar de hinder over een dag of
dagdeel. Een voorbeeld van een dagboekje is gegeven in Bijlage 7.
Dagboekjes zijn vooral geschikt om de hinder te bepalen in een klein
gebied, waarbij een relatie met een of meer duidelijke geurbronnen
wordt onderzocht. Dagboekjes hebben als voordeel dat een beeld van de
actuele situatie wordt verkregen en zo de hinder aan incidenten,
piekemissies en de windrichting gerelateerd kan worden. Ze zijn wel
arbeidsintensief.
Vraagstelling
De precieze vraagstelling in de enquêtes is heel belangrijk voor de
uitkomst (het percentage hinder of ernstige hinder). Als de vraagstelling
gelijk is, kunnen de resultaten vergeleken worden met andere gebieden
of met andere jaren.
CBS
Het CBS voerde vanaf 1997 jaarlijks een landelijk onderzoek uit naar de
leefsituatie in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). In de
module Participatie & Milieu waren vragen opgenomen over geluid- en
geurhinder. Het was eerst een doorlopende schriftelijke enquête. Vanaf
2005 werden de vragen in deze module in de periode september tot en
met november telefonisch gesteld aan personen van achttien jaar en
ouder. Vanaf 2012 werden deze vragen gesteld in het onderzoek Sociale
samenhang en welzijn. Personen kregen een brief met de vraag of ze via
internet wilden deelnemen aan het onderzoek. Non-respondenten
werden telefonisch opnieuw benaderd. CBS geeft aan dat de cijfers van
2012 hierdoor en door een aanpassing van sommige vragen niet
vergelijkbaar zijn met eerdere cijfers uit het POLS en het onderzoek
Participatie en Milieu (CBS, 2014). CBS is in 2012 gestopt met het
uitzetten van vragen over geurhinder.
De volgende vraag werd over geur gesteld: Heeft u in uw
woonomgeving last van stank van verkeer, industrie of bedrijven,
landbouw of open haarden en/of allesbranders? Er kon geantwoord
worden met ja, soms of nee. De antwoorden ja en soms werden
samengenomen en dat leverde het percentage hinder per geurbron op.
Er werd geen onderscheid gemaakt in hinder en ernstige hinder.
De vraagstelling en antwoordcategorieën werden in de loop van de jaren
licht gewijzigd. In het verleden kon voor de antwoorden zelden of nooit,
soms of vaak gekozen worden.
De geurhinder in Nederland voor personen van achttien jaar en ouder op
basis van de enquêtes van het CBS is weergegeven in Tabel 3.
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Tabel 3 De geurhinder (%) per bron voor personen van achttien jaar en ouder in
Nederland (Bron: CBS).

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Verkeer
en/of
industrie

Verkeer

17
15
15
15
15
13
14
14
13
13
13
10
10
8
7

8
7
7
7
7
7
7
6
7
6
7
5
5
3
4

Industrie Landbouw

11
9
10
10
10
9
9
9
8
8
8
6
6
5
5

14
12
11
11
10
10
12
11
11
10
10
9
8
8
9

Open
haarden
en/of
allesbranders
10
10
9
9
9
8
11
11
11
12
12
11
11
11
10

Open haarden en allesbranders vormen de grootste bron van
geurhinder. Het percentage hinder is vrij constant over de jaren heen.
De geurhinder van verkeer, industrie en landbouw is afgenomen en
ongeveer gehalveerd ten opzichte van die in 1997. Bij de kolom verkeer
en/of industrie zijn personen die van beide bronnen last hebben maar
één keer meegeteld.
In het onderzoek van het CBS wordt niet naar de geurhinder door
riolering gevraagd.
GGD Gezondheidsenquête
In de gezondheidsenquête van de GGD zijn in de module buitenmilieu
vragen opgenomen over geurhinder. In 2006 werd besloten hierbij aan
te sluiten bij de internationaal gestandaardiseerde (ISO-15666/2003)
vraagstelling voor geluidhinder. De vraagstelling is als volgt:
‘Als u denkt aan de afgelopen twaalf maanden: In welke mate bent u als
u thuis bent gehinderd, gestoord of geërgerd door geur van wegverkeer,
vliegtuigen, bedrijven/industrie, landbouw- en veeteeltactiviteiten en
open haard/allesbranders?’ Antwoordcategorieën lopen over het
algemeen van 0 (helemaal niet gehinderd) tot 10 (extreem gehinderd).
Dit is een 11-puntsschaal. Mensen die 8, 9 of 10 antwoorden, zijn
ernstig gehinderd. Internationaal is de conventie gegroeid om op een
100-puntsschaal een waarde boven 72 ernstig gehinderd te noemen. Op
de 11-puntsschaal ligt deze waarde net onder antwoordcategorie 8. Voor
een klein deel (0,08) worden ook de mensen die 7 antwoorden bij het
percentage ernstige hinder gerekend.
Een waarde boven 50 wordt hinder genoemd. Dit betekent dat bij de
11-puntsschaal mensen die 5 (voor de helft) of 6 en hoger antwoorden
tot het aantal gehinderden wordt gerekend. Bij het percentage hinder is
dus de categorie ernstige hinder ingesloten.
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Het RIVM verzamelde de resultaten van de gezondheidsenquêtes van
GGD’en in de periode 2008-2010. De gezondheidsenquête wordt in het
kader van de Nationale Monitor Volksgezondheid elke vier jaar uitgezet
onder volwassenen. Niet alle GGD’en hebben de module buitenmilieu
met de vragen over geurhinder opgenomen. Hierdoor zijn de gegevens
alleen voor een deel van de Nederlandse gemeenten beschikbaar.
In Bijlage 8 is de ernstige hinder door bedrijven en industrie, landbouw
en veeteelt, en open haarden en allesbranders in Nederlandse
gemeenten weergegeven.
Telefonisch Leefsituatie Onderzoek (TLO)
Het Telefonisch Leefsituatie Onderzoek (TLO), een eenmalige enquête,
wordt aanbevolen voor de vaststelling van de geurhinder van bedrijven
(Infomil, 2012). Het TLO bevat vragen over diverse zaken die de woning
en de woonomgeving betreffen. Er zijn twee vragen opgenomen over
geurhinder door diverse bronnen.
In het verleden was hierbij aangesloten bij de ‘last van’-vraagstelling
van het CBS: Heeft u zelden of nooit, soms of vaak last van stank van
verkeer, bedrijven of horeca of landbouw?’ Er was een extra vraag aan
toegevoegd om het percentage ernstige hinder te kunnen bepalen: ‘Als
u hier last van heeft, heeft u dan niet of nauwelijks hinder, hinder of
ernstige hinder?’ Een aantal jaren geleden is de vraagstelling gewijzigd
in de vraagstelling zoals die ook voor geluidhinder is en daarmee
vergelijkbaar met de vraagstelling in de gezondheidsenquête (Infomil,
2012).
TNO/RIVM vijfjaarlijkse peilingen
Tot 2008 voerden TNO en later het RIVM vijfjaarlijks peilingen uit naar
hinder in de woonomgeving. Bij de peiling in 2003 werd in twee stappen
naar de geurhinder gevraagd (Franssen et al., 2004). Eerst werd
gevraagd hoe vaak de geur van een bepaalde geurbron de afgelopen
twaalf maanden werd geroken en vervolgens hoe hinderlijk de geur was.
Dit kon aangegeven worden op een schaal van 0 (helemaal niet
hinderlijk) tot 10 (heel erg hinderlijk). Bij de laatste peiling is de
vraagstelling voor geurhinder in overeenstemming gebracht met de
iso-gecertificeerde vraagstelling voor geluid.
De hinder en ernstige hinder in Nederland zoals bepaald in de
vijfjaarlijkse peilingen van TNO/RIVM is weergegeven in Tabel 4
(Franssen et al., 2004; van Poll et al., 2011).
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Tabel 4 De hinder en ernstige hinder van geur in Nederland (Franssen et al.,
2004; Van Poll et al., 2011).

Jaartal
Restaurants en
snackbars
Fabrieken en
(middenstands-)
bedrijven
Agrarische
bedrijven en het
uitrijden van
mest
Wegverkeer
Vliegtuigen
Woningen van
buren
Riolering
Open haarden
Bronnen van
geur totaal*

1993
1

Hinder (%)
1998
2003
2
3

2008
1

Ernstige hinder (%)
1993
1998
2003
2008
1
1
1
0

9

10

12

4

5

5

6

2

11

10

10

4

5

4

4

1

10
1
8

13
2
8

15
1
11

4
0
5

5
0
4

6
1
4

6
1
5

1
0
3

11

17

21

6
7

6

11

13

2
2

34

42

47

19

25

27

* Totalen zijn berekend aan de hand van de bron die per respondent de meeste hinder
veroorzaakt

Ook bij dit onderzoek leveren open haarden het hoogste percentage
hinder. Deze bron is alleen in de laatste peiling van 2008 meegenomen
(van Poll et al., 2011). Daarvoor levert stank van riolering het meest
ernstige hinder op.
Van 1993 tot 2003 neemt de geurhinder over het algemeen toe, maar in
de peiling van 2008 daalt de hinder sterk voor alle bronnen. De
onderzoekers gaven aan dat de wijziging van de vraagstelling ten
behoeve van internationale harmonisering hier naar alle
waarschijnlijkheid debet aan was (van Poll et al., 2011).
Het percentage hinder dat tot en met 2003 is vastgesteld voor industrie
en landbouw komt overeen met het percentage dat door het CBS is
bepaald. Het percentage hinder voor verkeer is in de peilingen veel
hoger.
Klachten
Het aantal klachten wordt ook wel als indicator voor de mate van
geurhinder gezien, maar dit is niet zonder meer het geval. Er zijn veel
factoren, zowel persoonlijke als omgevingsfactoren, die mede bepalen of
een hinderervaring zich uiteindelijk zal uiten in het indienen van een
klacht. De belangrijkste zijn: weten waar je naartoe kan met je klacht
en hoop hebben dat je klacht wat uithaalt.
3.4

Verstoring van gedrag of activiteiten
Verstoring is een gezondheidseffect
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Volgens de definitie van de Gezondheidsraad is hinder een gevoel dat
optreedt wanneer een milieufactor iemands gedachten, gevoelens of
activiteiten negatief beïnvloedt. Dit houdt in dat de verstoring van
gedrag of activiteiten een gezondheidskundig relevant effect is (Smeets
en Fast, 2006). Dit komt overeen met het biopsychosociaal model dat
de relatie tussen geurbelasting en gezondheidseffecten beschrijft.
Dit model beschrijft dat het waarnemen van een geur tot verstoring kan
leiden en vervolgens tot een gevoel van hinder. Ook een gevoel van
hinder kan leiden tot een verstoring van het gedrag of activiteiten. Het
kan wel zijn dat de hinder gering is ondanks een sterke mate van
verstoring, of dat de hinder hoog is ondanks weinig verstoring (Smeets
en Fast, 2006).
Verstoringseffecten
Er zijn maar enkele onderzoeken gedaan naar de verstoring van
activiteiten en gedrag door geur. In deze onderzoeken was er voor de
volgende verstoringseffecten een statistisch significant verband met de
geurblootstelling:
 Ramen sluiten, niet kunnen luchten;
 Niet graag buiten zijn in de directe woonomgeving;
 Niet graag thuis zijn;
 Bezoek: niet graag familie/vrienden/bezoek uitnodigen of
familie/vrienden komen niet graag op bezoek;
 Vertrouwde of aangename geuren niet meer kunnen ruiken;
 Minder diep ademhalen;
 Indienen van klachten.
Klachten
Klagen is een specifieke manier van omgaan met een stressvolle
situatie. Zoals vermeld, zijn er veel factoren die bepalen of iemand een
klacht indient. Allereerst is belangrijk dat bekend is waar een klacht kan
worden ingediend en dat er hoop is dat het iets uithaalt. Tevens is de
copingstijl belangrijk. Personen die een probleemgeoriënteerde
copingstijl hebben, zijn gewend het probleem aan te pakken en zullen
dus sneller actie ondernemen, dit in tegenstelling tot bewoners met een
vermijdende copingstijl. Tenslotte zijn ook de manier van verwerking
van de klachten, de culturele en sociaaleconomische situatie, de relatie
met de bron of verantwoordelijke instanties of een toename in
geurblootstelling van invloed.
Voor de meeste verstoringseffecten zijn nog geen kwantitatieve dosiseffectrelaties met de geurbelasting bekend. Alleen voor klachten zijn wel
relaties vastgesteld. Het aantal klagers geeft meestal een duidelijker
beeld dan het aantal klachten. In het Rijnmondgebied is een relatie
vastgesteld tussen de geurbelasting (P99,5) en de fractie klagenden
(Milan, van Belois en Veenstra, 2009). Ook uit onderzoek naar geluid
rondom Schiphol blijkt er een duidelijke relatie te zijn tussen het
jaargemiddelde geluidniveau en het aantal klagers. Uit de aantallen
klagers en klachten kan niet worden afgeleid hoe groot de totale
omvang van de geluidhinder, of stankhinder, is (Smeets en Fast, 2006).
Index voor verstoringseffecten
De verstoring van activiteiten en gedrag wordt ook wel de specifieke
hinder genoemd, dit als onderscheid van niet-specifieke hinder, die is
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gebaseerd op de vraag hoe hinderlijk men de geur of het geluid vindt.
Bitter (TNO-PG en RIVM, 1998) ontwikkelde een korte lijst met zeven
vragen over verstoring van activiteiten of gedrag door geluid: bij het t.v.
kijken, radio luisteren, gesprek voeren, ingespannen bezig zijn, rusten
of slapen en door trillingen. Antwoorden werden omgezet in een score
van 0 of 1, zodat de totaalscore van 0 tot en met 7 varieerde. Door de
totaalscore uit te drukken in percentage van de maximumscore van 7
ontstond de Bitter-index.
In een vragenlijstonderzoek in 1996 bij circa 12.000 mensen wonend in
de omgeving van Schiphol is de relatie van de geluidbelasting met deze
specifieke hinderindex én met de niet-specifieke hinderscore onderzocht
(TNO-PG en RIVM, 1998). De Bitter-index correleerde beter met de
verschillende geluidmaten dan de niet-specifieke hinder. De vorm van
de curves van de geluidbelasting en respectievelijk de Bitter-index en de
niet-specifieke hinder was vergelijkbaar. Dit biedt perspectief voor het
ontwikkelen van een specifieke hinderindex of -score voor de verstoring
van activiteiten of gedrag door geur (Smeets en Fast, 2006).
3.5

Stressgerelateerde gezondheidseffecten
In paragraaf 3.2 is beschreven dat, als er bij de secundaire evaluatie
van de geur stress wordt ervaren, dit gepaard kan gaan met
stressgerelateerde gezondheidseffecten.
Het onderzoek naar de relatie tussen geur en stressgerelateerde
gezondheidseffecten wordt bemoeilijkt, omdat het lastig is na te gaan of
stress door geur de enige vorm is of dat ook andere vormen van stress
een rol spelen. Ook is hierbij van belang dat mensen verschillend
fysiologisch reageren op stress (Smeets en Fast, 2006).
Naast hinder wordt er door omwonenden een groot aantal
gezondheidsklachten als gevolg van herhaalde blootstelling aan geur
gerapporteerd, zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en
misselijkheid, benauwdheid, loopneus en oogirritatie.
In enkele studies is de relatie tussen geur en deze zelfgerapporteerde
gezondheidsklachten nader onderzocht.
In het ene onderzoek wordt een relatie met misselijkheid aangetoond, in
een ander onderzoek met een verstoorde ademhaling. In een derde
onderzoek wordt wel een relatie aangetoond met benauwdheid, maar
niet met misselijkheid, hoofdpijn of prikkende of tranende ogen.
Tenslotte wordt in een vierde onderzoek een relatie aangetoond met
hoofdpijn, misselijkheid, oog- en keelirritatie en slaapverstoring.
De resultaten van deze onderzoeken zijn dus niet consistent. Het is niet
duidelijk welke gezondheidseffecten op kunnen treden. Daarmee is ook
zeker geen kwantitatieve dosis-effectrelatie op te stellen.

3.6

Overige effecten
Ook ontevredenheid over de woonomgeving wordt wel eens als indicator
voor de gezondheidseffecten van geur gezien. Geurbelasting of ernstige
geurhinder kunnen een negatieve invloed hebben op de
woontevredenheid, maar over het algemeen leveren andere kenmerken
van de woning of woonomgeving een veel belangrijkere bijdrage aan de
woontevredenheid (van Poll et al., 2003).
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3.7

Gezondheidskundige beoordeling van geur
In deze 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
beschikbaar. 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 van de mensen is dat gehinderd of ernstig
gehinderd is.
Het is echter niet eenvoudig te zeggen hoeveel geurhinder
gezondheidskundig gezien aanvaardbaar is. Dit is in principe een
(bestuurlijke) afweging waarbij ook andere aspecten dan alleen die van
gezondheid 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 5).
Tabel 5 Beleidsdoelstellingen voor geur voor bedrijfsmatige activiteiten.

Streefwaarde
Richtwaarde
Bovenwaarde

Hinder (%)
3
12
20

Ernstige hinder (%)
0-3

Situatie
Nieuwe
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 paragraaf 4.1.1.). 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
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basis van hinderpercentages is een indeling gemaakt naar
milieugezondheidkwaliteit en GES-scores (Tabel 6).
Tabel 6 Milieugezondheidkwaliteit, GES-scores en hinder in de GES-methode
(Fast, van den Hazel en van de Weerdt, 2012).

Milieugezondheid
-kwaliteit

Zeer goed
Goed
Vrij matig
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

GESscore

0
1
3
4
6
7

Industriële
bedrijven
%
%
Hinder Ernstige
hinder
0
0
0-5
0
5 - 12
0–3
12 - 25
3 - 10
≥ 25
≥ 10

Veehouderijen
%
Hinder
0
0-5
5 - 20
20 - 25
25 - 39
39

%
Ernstige
hinder
0
0
0-3
3-5
5-8
≥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 meer dan 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 ook lokale aspecten worden betrokken, zoals dat er wellicht
minder of meer hinder wordt ervaren dan volgens een algemene dosiseffectrelatie verwacht wordt (Fast, van den Hazel en van de Weerdt,
2012).
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Handleiding geur
De Handleiding geur (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 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 7). Deze indeling was 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 7 Een indeling in milieukwaliteiten en hinder (Infomil, 2014e).

Milieukwaliteit
Zeer goed
Goed
Redelijk goed
Matige
Tamelijk slecht
Slecht
Zeer slecht
Extreem slecht

% Hinder
<5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
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 7
komen redelijk goed overeen met de matige tot onvoldoende
milieugezondheidskwaliteit uit Tabel 6.
Een redelijk goede of goede milieukwaliteit (Tabel 7), die vaak in groen
wordt weergegeven, komt echter bij de GES-methode overeen met een
in geel weergeven vrij matige milieugezondheidkwaliteit (Tabel 6). 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
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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
(van Bruggen en Fast, 2003). De belangrijkste aspecten voor geur uit
het Beoordelingskader zijn:
 Hoeveel mensen zijn blootgesteld?
 Hoeveel mensen zijn (ernstig) gehinderd?
 Zijn er ook verstoringseffecten?
 Wie zijn blootgesteld of gehinderd; betreft dit bijvoorbeeld
bewoners, kinderen, werknemers, recreanten?
 Hoeveel klachten zijn er?
 Zijn er nog andere geurbronnen (cumulatie)?
 Zijn er al langere tijd klachten (historie)?
 Zijn er al eerder maatregelen genomen?
 Verandert de geursituatie in de toekomst?
 Zijn er nog andere problemen met de bron (bijvoorbeeld geluid of
luchtverontreiniging)?
 Is er noodzaak om maatregelen te nemen door overtreding van
voorschriften of overschrijding van normen?
 Zijn er maatregelen te nemen, hoe effectief zijn deze, hoeveel
kosten die globaal?
 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 de 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 8 weergegeven.
Tabel 8 GGD-beoordeling van de geursituatie.

Streefwaarde
Richtwaarde
Bovenwaarde

Hinder (%)
0
12
20

Ernstige hinder (%)
0-3
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 nog nader te beoordelen door de
(gezondheids)aspecten uit het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu
erbij te betrekken. Een groot aantal klachten, een groot aantal
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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
beoordelen door de 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

De wetgeving verschilt voor bedrijfsmatige activiteiten, veehouderijen
en houtstook.
In paragraaf 4.1 worden het geurbeleid, de wet- en regelgeving en de
geurnomen besproken voor bedrijfsmatige activiteiten en in
paragraaf 4.2 voor houtstook.
Voor veehouderijen wordt dit besproken in het elektronische document
Veehouderij en geur.
4.1

Bedrijfsmatige activiteiten

4.1.1

Doelstelling geurbeleid
Uitgangspunt van het geurbeleid voor bedrijfsmatige activiteiten is het
voorkomen van (onaanvaardbare) hinder. Over het algemeen bepaalt
het bevoegd gezag hoeveel hinder aanvaardbaar is.
Het geurbeleid richt zich in de eerste plaats op het beschermen van
geurgevoelige objecten in de woon- en leefomgeving. Geurgevoelige
objecten zijn gebouwen waar mensen wonen of verblijven. De gebouwen
moeten bestemd zijn voor, geschikt zijn en permanent gebruikt worden
om te wonen (geen bedrijfswoning) of verblijven. Hoewel in principe alle
geurgevoelige bestemmingen moeten worden beschermd tegen
geuroverlast, kan het bevoegd gezag in de vergunningverlening wel
verschillen in het niveau van bescherming hanteren. Voor een
bedrijfswoning kan bijvoorbeeld een lager beschermingsniveau en dus
een hogere geurbelasting gehanteerd worden dan voor aaneengesloten
woonbebouwing (Infomil, 2012).
Tot 1995 werd voor bedrijfsmatige activiteiten de ontwerpgrenswaarde
voor de geurbelasting van 1 ge/m3 gebruikt2. Voor bestaande bedrijven
mocht deze concentratie in 98% (98-percentiel) en voor nieuwe
bedrijven in 99,5% (99,5-percentiel) van de tijd niet overschreden
worden. De bovengrens voor bestaande bedrijven was gesteld op
10 ge/m3. Boven deze concentratie zou er sprake zijn van ernstige
hinder. Deze normering ging ervan uit dat er een algemene relatie
tussen geurbelasting en hinder was. Na veel discussie over de invloed
van de aard van de geur op de hinder werd dit beleid in 1995 losgelaten.
Het herziene geurbeleid is door het ministerie van VROM beschreven in
de Herziene Nota Stankbeleid uit 1994 en in aanvulling daarop in de
Brief van de minister van VROM uit 1995 (VROM, 1995). Er werd nu van
uitgegaan dat de aard van de geur van invloed is op de hinderlijkheid.
De bovengrens en de grenswaarden werden geschrapt en het bevoegd
orgaan mocht vaststellen welke mate van hinder nog acceptabel is.
In Nederland werd in 1995 meer dan 20% van de bevolking gehinderd
door stank. In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) uit 1989 werd als
doelstelling voor stank opgenomen dat er in 2000 maximaal 750.000
stankbelaste woningen zouden zijn. Dit kwam overeen met 12%
2

Vanaf 2003 wordt de Europese eenheid ouE gebruikt (odour unit) om hoeveelheden geur aan te geven; voor
2003 werd geur uitgedrukt in de eenheid aangegeven als ge. Omrekening: 1 ouE = 2 ge.
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gehinderden. In de brief uit 1995 is als doelstelling geformuleerd dat er
in 2010 geen ernstige hinder zou zijn. Over het algemeen wordt ervan
uitgegaan dat er geen ernstige hinder is als het percentage ernstig
gehinderden 3% of minder is (Infomil, 2012).
Voor een aantal bedrijfstakken werd een bijzondere regeling van de NeR
opgesteld. Hiervoor werd in samenwerking met de branche per
bedrijfstak onderzoek verricht naar de relatie tussen geuremissie,
geurbelasting en hinder. Ook werden aanvaardbare
immissieconcentraties vastgesteld. Deze zijn over het algemeen gericht
op het voorkomen van ernstige hinder en het beperken van het
percentage gehinderden tot 12% (Fast, van den Hazel en van de
Weerdt, 2012).
Het geurbeleid werd verder uitgewerkt in een stappenplan voor het
bepalen van het aanvaardbare hinderniveau dat eerst in de NeR en sinds
december 2012 is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur:
bepalen van het aanvaardbare hinderniveau van industrie en bedrijven
(niet veehouderijen) (Infomil, 2012).
Eind 2015 zijn enkele bijzondere regelingen uit de NeR opgenomen in
hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.
4.1.2

Wet- en regelgeving
Bij de regelgeving voor bedrijfsmatige activiteiten wordt onderscheid
gemaakt in drie typen inrichting.
 Type A-inrichtingen voeren minder milieubelastende activiteiten
uit en vallen onder een licht regime van het Activiteitenbesluit.
Deze inrichtingen hoeven bij de oprichting of een wijziging geen
melding te doen aan het bevoegd gezag.
 Type B-inrichtingen vallen volledig onder het Activiteitenbesluit.
Voorbeelden hiervan zijn garagebedrijven, metaalbewerkende
bedrijven en bepaalde zeefdrukkerijen. Deze inrichtingen moeten
wel een melding doen.
 Type C-inrichtingen voeren de meeste milieubelastende
activiteiten uit en hebben een Omgevingsvergunning milieu nodig.
Type C-inrichtingen zijn verder onderverdeeld in bedrijven met
een IPPC-installatie en bedrijven zonder een IPPC-installatie.
Het Activiteitenbesluit geldt voor alle typen inrichtingen. Voor type A- en
type B-inrichtingen kunnen geurvoorschriften staan in hoofdstuk 3 en 4.
Voor type C-inrichtingen kunnen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 relevant
zijn.
In artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit zijn algemene
geurvoorschriften opgenomen. Deze gelden, als er geen specifieke
geurvoorschriften in hoofdstuk 3, 4 of 5 geformuleerd zijn voor de
inrichting.
Het algemene uitgangspunt van artikel 2.7a lid 1 is het voorkomen van
geurhinder. Is dit niet mogelijk, dan moet het bedrijf de geurhinder tot
een aanvaardbaar niveau beperken.
Het bevoegd gezag bepaalt de mate van geurhinder die nog
aanvaardbaar is. Het derde lid van artikel 2.7a geeft aan welke aspecten
het bevoegd gezag meeweegt bij het bepalen van het aanvaardbaar
niveau van geurhinder. Dit zijn:
 De bestaande toetsingskaders, waaronder lokaal geurbeleid;
 De geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
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De aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij de
betreffende inrichting;
De historie van de betreffende inrichting en het klachtenpatroon
met betrekking tot geurhinder;
De bestaande en verwachte geurhinder van de betreffende
inrichting;
De kosten en baten van technische voorzieningen en
gedragsregels in de inrichting.

Veel provincies en een aantal gemeenten hebben geur in lokaal beleid
verder uitgewerkt. Het bevoegd gezag kan kiezen voor een verschil in
aanvaardbaar hinderniveau tussen bestaande en nieuwe situaties en
tussen aaneengesloten en verspreid liggende woonbebouwing. Het
bevoegd gezag bepaalt wat het aanvaardbare hinderniveau is. Dit wordt
in de vergunning vastgelegd in de vorm van een maximale
geurbelasting, een maximale geuremissie dan wel te nemen
maatregelen (Infomil, 2012).
Het geurbeleid voor vergunningplichtige bedrijven is dus alleen op
hoofdlijnen ingevuld. Het bevoegde gezag geeft zelf lokaal invulling aan
het geurbeleid en legt zelf vast welke geurbelasting of hinder
aanvaardbaar wordt geacht. Hierbij kunnen bepaalde aspecten, zoals
het aantal klachten, de planologische situatie, sociaaleconomische
aspecten en historische aspecten, betrokken worden. Alleen indien er
een bijzondere regeling is waarin een maximale geurbelasting is
opgenomen, zijn landelijk toetsingswaarden vastgesteld.
Het bevoegd gezag kan het bedrijf vragen om informatie over de wijze
waarop het bedrijf de geurhinder voorkomt of tot een aanvaardbaar
niveau beperkt. Op basis van deze informatie beoordeelt het bevoegd
gezag of de geurhinder aanvaardbaar is. Is deze informatie onvoldoende
voor het bevoegd gezag om een beoordeling te maken, dan kan het
bevoegd gezag het bedrijf vragen om een geuronderzoek. Het
geuronderzoek moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in het document
NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 9065 Meten en rekenen geur.
Beoordeelt het bevoegd gezag de geur als onaanvaardbaar, dan kan het
via een maatwerkprocedure aanvullende eisen stellen. De eisen kunnen
gaan over:
 Geuremissies van de bronnen;
 Geurbelasting van de leefomgeving;
 Technische maatregelen;
 Gedragsregels.
Deze eisen worden vastgelegd in een maatwerkbesluit.
Op de website van Infomil wordt per activiteit een toelichting gegeven
op de geldende geurvoorschriften (Infomil, 2015a).
Ruimtelijke ordening
Bij de beoordeling van een ruimtelijk plan moet het bevoegd gezag op
basis van de Wet milieubeheer zorgen voor een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat in het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’.
Voor geurhinder van bedrijven zijn de volgende vragen relevant
(Infomil, 2014f):
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1. Belang geurgevoelig object: Is ter plaatse een goed woon- en
verblijfklimaat gegarandeerd?
2. Belangen bedrijf en omgeving: Wordt niet iemand onevenredig in zijn
belangen geschaad?
Voor de beantwoording van deze vragen wordt de planologische ruimte
en de milieuruimte nagegaan en bepaald of de nieuwe ontwikkeling
binnen of buiten deze ruimten ligt.
De planologische ruimte is verankerd in het bestemmingsplan. Hierin
zijn de bestemming en grenzen van percelen en de toegestane categorie
van bedrijven op het perceel vastgelegd. De VNG-handreiking Bedrijven
en milieuzonering (VNG, 2009) geeft voor elke categorie bedrijven een
indicatie van de minimaal te hanteren afstand tussen een geurrelevant
bedrijf en een kwetsbare bestemming. In het algemeen is de geldende
bestemming afgestemd op de indicatieve afstanden uit deze handreiking
en de vergunde milieuruimte. De VNG-publicatie is een hulpmiddel voor
een eerste snelle indicatie, maar is op zichzelf onvoldoende om de
milieugebruiksruimte van bedrijven in beeld te brengen. De afstand voor
geur die is vastgelegd in het bestemmingsplan is de planologische
ruimte van het bedrijf voor geur (Infomil, 2012).
De milieuruimte is vastgelegd in de omgevingsvergunning, een
maatwerkbesluit of het Activiteitenbesluit. Hierin is vastgelegd wat het
bevoegd gezag als aanvaardbaar hinderniveau beschouwt en wat de
geurcontouren zijn. Sommige gemeenten en provincies hebben
zogenaamde ‘geursignaleringskaarten’ gemaakt waarop voor meerdere
bedrijven de ruimte voor geur met contouren op een plattegrond is
aangegeven. De vergunning, het maatwerkbesluit dan wel het
Activiteitenbesluit prevaleren echter, omdat die het geldende juridische
document en actueel zijn (Infomil, 2012).
Het is mogelijk dat de nieuwe ontwikkeling een bestaand bedrijf beperkt
in zijn uitbreidingsmogelijkheid, waardoor het bedrijf mogelijk in zijn
belangen wordt geschaad. Heeft een bedrijf vrij concrete
uitbreidingsplannen en heeft het die ook kenbaar gemaakt, dan wordt
de geurcontour die hoort bij de uitbreidingsplannen inzichtelijk gemaakt.
Vervolgens beoordeelt het bevoegd gezag of een goed woon- en
leefklimaat geborgd is bij de geplande geurgevoelige objecten. Dit is het
geval als de geplande objecten buiten de geurcontouren (milieuruimte)
en de richtafstanden (planologische ruimte) liggen.
Als de geplande objecten binnen de geurcontouren en/of de
richtafstanden liggen, onderzoekt het bevoegd gezag of de nieuwe
ontwikkeling, de milieuruimte of de planologische ruimte aangepast kan
worden. Een andere ligging van de geplande gevoelige objecten kan
overwogen worden. De feitelijke geursituatie wordt vergeleken met de
vergunde geurcontour (milieuruimte), en aanpassing van de vergunde
contour kan overwogen worden. Ook de mogelijkheden voor
aanvullende maatregelen worden bekeken. Bij de beoordeling moet
rekening gehouden worden met cumulatie, als dat aan de orde is. De
verschillende belangen worden afgewogen (Infomil, 2012).
Wanneer beoordeeld wordt dat een goed woon- en leefklimaat is
gegarandeerd en niemand onevenredig in zijn belangen wordt geschaad,
kan het bevoegd gezag positief besluiten over het plan. Het bevoegd
gezag is verplicht om dit in de toelichting te motiveren en te
verantwoorden (Infomil, 2012).
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Stappenplannen in de Handleiding geur
In de Handleiding geur zijn stappenplannen opgesteld. Deze geven de
stappen aan die het bevoegd gezag doorloopt om de geurhinder te
beoordelen.
Samengevat zijn de stappenplannen als volgt (Infomil, 2012):
I Toezicht en handhaving: geurklachten
 Bezoek klager en omgeving: is klacht gegrond, zo ja bron
achterhalen;
 Bezoek bedrijf: oorzaak achterhalen;
 Beoordelen of probleem op te lossen is door handhaven op
voorschriften;
 Beoordelen of hinder aanvaardbaar is;
 Bepalen of voorschriften aangepast moeten en kunnen worden.
II Vergunningverlening en maatwerkvoorschriften
 Bepalen toetsingskader;
 Bepalen geursituatie, maatregelen en hinderniveau;
 Beoordelen of hinderniveau aanvaardbaar is;
 Bepalen of aanvullende maatregelen mogelijk zijn;
 Bepalen of vergunning goedgekeurd of geweigerd wordt.
III Ruimtelijke Ordening: (bestemmings)plan voor nieuwe geurgevoelige
objecten
 Bepalen geurbelasting als gevolg van bedrijven in het plangebied.
 Bepalen planologische ruimte;
 Bepalen milieuruimte: vergunning;
 Bepalen of er uitbreidingsplannen zijn;
 Beoordelen: is bij de geplande geurgevoelige objecten een goed
woon- en leefklimaat geborgd voor wat betreft geurhinder;
 Bepalen of er oplossingen zijn;
 Bepalen of iemand onevenredig in zijn belangen wordt geschaad.
4.1.3

Geurnormen
De enige activiteit in het Activiteitenbesluit waarvoor een aanvaardbaar
hinderniveau is vastgesteld in de vorm van een norm voor de
geurbelasting is de activiteit ‘behandeling van stedelijk afvalwater’. Hier
vallen rioolwaterzuiveringsinstallaties onder. Voor andere geurrelevante
activiteiten waren bijzondere regelingen in de NeR opgenomen. Deze
zijn eind 2014 komen te vervallen. Het is aan het bevoegd gezag om
voor deze activiteiten het aanvaardbare hinderniveau en bijbehorende
geurbelastingen vast te stellen. Het bevoegd gezag mag daarbij zelf
bepalen of nog van de vervallen bijzondere regelingen gebruikgemaakt
wordt.
Enkele provincies en gemeenten hebben een specifiek geurbeleid
opgesteld. Op de Infomil-website staat een overzicht van de provincies
met een eigen geurbeleid en de normen die ze hierin stellen (Infomil,
2015b). De meeste provincies en gemeenten baseren zich hierbij op de
hedonische waarde (aangenaamheid) van de geur. Bij toenemende
geurconcentratie kan de hedonische waarde afnemen. Bij de
geurconcentratie met een hedonische waarde van -1 (licht
onaangenaam) wordt hinder en van -2 (onaangenaam) ernstige hinder
verwacht. Veel provincies en gemeenten hanteren de geurconcentratie
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waarbij de hedonische waarde -2 is als bovengrens. Bij
geurconcentraties waarbij de hedonische waarde -0,5 (zeer licht
onaangenaam) of -1 is, vindt er over het algemeen voor woningbouw
een afweging plaats.
Veelal is bij het bepalen van de normen voor de geurbelasting
gebruikgemaakt van de bijzondere regelingen.
De bedrijfstakken met de toetsingswaarden in de vervallen bijzondere
regelingen en de toetsingswaarden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
in het Activiteitenbesluit zijn weergegeven in Bijlage 6.
4.2

Houtstook door particulieren

4.2.1

Doelstelling geurbeleid
Er is geen specifiek geurbeleid voor houtstook door particulieren. In
principe geldt voor deze bron de doelstelling dat er geen ernstige
geurhinder optreedt. Er is wettelijk wel een aantal zaken geregeld rond
luchtverontreiniging door houtstook door particulieren (zie
paragraaf 4.2.2).

4.2.2

Wet- en regelgeving
Bouwbesluit
De belangrijkste bepaling over geur van houtstook is opgenomen in het
Bouwbesluit 2012. In artikel 7.22 is onder andere opgenomen, dat het
verboden is in een bouwwerk handelingen te verrichten of werktuigen te
gebruiken, waardoor op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke
wijze rook, walm of stank wordt verspreid. Uit de jurisprudentie blijkt
dat artikel 7.22 (voorheen artikel 7.3.2) van toepassing is op
houtkachels en open haarden (VNG, 1994; Meruma en Mineur, 2010).
Dit betekent dat Burgemeester en Wethouders de taak hebben om in
geval van een indicatie van overtreding handelend op te treden. Dit
bestaat in eerste instantie uit het verifiëren van de overtreding en indien
deze vastgesteld wordt, het (laten) treffen van maatregelen die de
overtreding teniet doen (Anzion en Dönszelmann, 2014).
Er zijn ook verscheidene voorschriften in het Bouwbesluit 2012
opgenomen over technische aspecten van een rookgasafvoerkanaal op
de opstelplaats van een open verbrandingstoestel. Deze verschillen voor
nieuwbouw en bestaande bouw. Deze voorschriften zijn gericht op
verschillende veiligheidsaspecten en niet zozeer op overlast voor
omwonenden.
Verder staat de Wet milieubeheer niet toe om afvalhout te verkopen als
stookhout. Het is ook niet toegestaan om afval in een open haard of
houtkachel te verbranden (Anzion en Dönszelmann, 2014).
Burgerlijk Wetboek
Iemand die last heeft van de rookgassen van buren kan de burgerlijke
rechter inschakelen op basis van een onrechtmatige daad. Artikel 37,
boek 5, van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing betreffende het
onrechtmatig hinder toebrengen aan buren door onder meer stank, rook
of gassen. Artikel 162, boek 6, Burgerlijk Wetboek is van toepassing
indien buiten buurerven hinder wordt ondervonden (Peeters, 2007).
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Besluit typekeuring houtkachels
In 1996 werd het Besluit typekeuring houtkachels van kracht. De
typekeuring had alleen betrekking op houtkachels en dus niet op open
haarden. Dit besluit is per 1 januari 2013 komen te vervallen. Op
termijn, in 2018, komt de Europese Ecodesign-verordening met strenge
eisen aan onder andere emissies en rendementen hiervoor in de plaats.
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regelt onderwerpen die niet
al in bijzondere wetten zijn geregeld. De APV is om die reden over het
algemeen niet van toepassing op open haarden in huis, omdat daarover
bepalingen zijn opgenomen in het Bouwbesluit en de Bouwverordening.
De APV is wel bruikbaar voor het stoken van vuur in de open lucht, zoals
in vuurkorven, terrashaarden en barbecues. Hoofdstuk 5 van de ModelAPV (opgesteld door de VNG), getiteld Andere onderwerpen betreffende
de huishouding der gemeente, bevat een speciale regeling over het
stoken van vuur (Habitat, 2010).
4.2.3

Geurnormen
Er zijn geen normen voor de geurbelasting of geurhinder door houtstook
door particulieren.

Pagina 53 van 111

RIVM Rapport 2015-0106

Pagina 54 van 111

RIVM Rapport 2015-0106

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. 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 deze 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:
 Hoe gevaarlijk is de geur voor de gezondheid?
 Kunnen gemelde gezondheidsklachten samenhangen met de
vermoedelijke bron?
 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 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.
Gaat het om geur van houtstook door particulieren, dan wordt
aangeraden om ook de Toolkit ‘Houtstook door particulieren, hoe
voorkom je overlast' te raadplegen (Anzion en Dönszelmann, 2014).
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,
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.
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Voor een snelle inschatting van optredende geurbelastingen kan de GGD
echter zelf de eerste beoordelingsmethode gebruiken (zie paragraaf
2.4). De ene GGD zal zelf berekeningen met het relatief 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:
 Wordt de geur tijdens de inspectie waargenomen? Zijn er nog
meer klachten over de geurbron?
 Wat is de bron van de geurklachten? Wie is verantwoordelijk voor
de geurbron? Welke instantie is het bevoegd gezag?
 Zijn de klachten al bekend en in behandeling bij andere partijen?
Zijn er al acties ondernomen?
 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
 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 paragraaf 3.1.2). Hier zijn
onderliggende aandoeningen de oorzaak van. Hiervoor kan de
melder verwezen worden naar de huisarts.
 Waar ruikt het naar? Hoe wordt de geur omschreven?
 Waar en wanneer treden de geurklachten op?
 Wie hebben geurklachten? Hoeveel mensen hebben geurklachten?
 Is de geurbron duidelijk?
Deze vragen geven de omvang van het geurprobleem aan en kunnen
naar een geurbron wijzen.
Gezondheidseffecten
 Welke gezondheidsklachten zijn er (hinder, stressgerelateerde
gezondheidsklachten, verstoring van gedrag en/of activiteiten)?
 Zijn er naast de aan de geur gerelateerde klachten nog andere
gezondheidsklachten, zoals luchtwegklachten of klachten over
geluid?
 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 paragraaf 3.1.1).
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Is hier onduidelijkheid over, dan kan, als bekend is om wat voor stoffen
of stofgroepen het gaat, de lijst met een overzicht van geurdrempels
inclusief een beschrijving van de geur, uit Bijlage 1 van de GGD-richtlijn
Gezondheidsrisico’s voor omgeving bij bodemsanering (van Brederode,
2004) of tabel uit het Handboek Binnenmilieu (Peeters, 2007),
geraadpleegd worden (zie paragraaf 3.1.1).
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).
Voor informatie over de gezondheidseffecten van houtstook wordt
verwezen naar een literatuurstudie van het RIVM (Hagens et al., 2011a)
Treden er duidelijk ook andere gezondheidseffecten op dan hinder, is er
onduidelijkheid over het overschrijden van toxicologische grenswaarden
en/of wijst de geurbron op het mogelijk voorkomen van stoffen in
toxische concentratieniveaus, dan wordt geadviseerd een ander traject
te volgen. Een snelle actie gericht op het opsporen van de bron en het
verminderen of voorkomen van de blootstelling en eventueel de
behandeling van de gezondheidsklachten is dan geboden.
Instanties
Denk hierbij aan gemeenten, provincie, omgevingsdienst,
klachtenmeldpunt en bedrijven:
 Zijn er klachten binnengekomen of meldingen gedaan bij andere
instanties?
 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.
 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.
 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:
 Voldoet de geurbron aan de regels of aan de normen?
 Wie is het bevoegd gezag, is er al een procedure door gemeente
of provincie en wat zijn eventuele acties?
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Als de geurbron bekend is, kan de volgende informatie verstrekt worden
door de gemeente, provincie of omgevingsdienst over:
 Zijn er al meer klachten gemeld?
 Bij een bedrijfsmatige activiteit: is het een nietvergunningplichtige of een vergunningplichtige activiteit (zie
paragraaf 4.1.2)?
 Als het een vergunningplichtige activiteit is, was er dan een
bijzondere regeling op van toepassing (zie paragraaf 4.1.2)?
 Wat is het geurbeleid, is er een geurverordening of zijn er
geurnormen of generieke afstanden voor deze geurbron (zie
paragraaf 4.1 voor bedrijfsmatige activiteiten en paragraaf 4.2
voor houtstook)?
 Is er een geuronderzoek gedaan, zijn emissies of de geurbelasting
in de omgeving bekend?
 Is er stankoverlast bij een normale bedrijfsvoering of alleen bij
incidenten?
 Wonen of verblijven melders van de klachten in geurgevoelige
objecten (bedrijfsmatige activiteiten, zie paragraaf 4.1.1)?
 Wordt er al een procedure gevolgd of actie ondernomen door het
bevoegd gezag? Wat zijn procedures of acties die nog ingezet
kunnen worden?
In paragraaf 4.1.2 is aangegeven dat de gemeente voor bedrijfsmatige
activiteiten een stappenplan kan volgen om de geurhinder te beoordelen
in geval van toezicht en handhaving, vergunningverlening en ruimtelijke
ordening.
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 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:
 Welke bedrijven zijn er in het gebied en wat is de locatie van deze
bedrijven?
 Welke regels en geurnormen gelden voor deze bedrijven?
 Is er een geurverordening en gelden er geurnormen (voor
deelgebieden)?
 Is de geurbelasting in de omgeving in kaart gebracht?
 Wat is de locatie van woningen en andere gevoelige
bestemmingen?
 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:
 Wat is de omvang (aantal woningen of personen) en de hoogte
van de geurbelasting?
 Voor hoeveel woningen of personen wordt de geurnorm
overschreden?
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Aanvullende vragen voor advies over gebiedsgericht beleid of
planvorming:
 Zijn er duidelijke deelgebieden te onderscheiden en hoe hoog is
de geurbelasting bij woningen in de verschillende deelgebieden?
 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.
Ook kan in overleg met gemeente, provincie of omgevingsdienst
overwogen en hun verzocht worden om een e-nose in te laten zetten
voor het signaleren van de geur (zie paragraaf 2.2.3).
Om een idee te krijgen van mogelijk optredende geurbelastingen en of
een geuronderzoek nuttig is, kan deze eerst geschat of berekend
worden.
Bij bedrijfsmatige activiteiten of intensieve veehouderijen kan de GGD
geurbelastingen op verschillende afstanden van de geurbron schatten
met behulp van de ‘eerste beoordelingsmethode IPPC’ (zie
paragraaf 2.4). Hiervoor moet wel de emissie bekend zijn en eventueel
de schoorsteenhoogte en temperatuur. De tabel van de eerste
beoordelingsmethode is opgenomen in Bijlage 3.
Bij houtstook is de geurbelasting in de omgeving over het algemeen niet
gemeten of berekend. Ook emissiegegevens ontbreken. Wel heeft Buro
Blauw een onderzoek verricht (zie paragraaf 3.3.5) naar de relatie
tussen geur en hinder. Tot op circa zevenhonderd meter afstand van de
woning werd geur waargenomen. Tot op deze afstand kan dit dus tot
hinder leiden (Blauw, 2009). Bij een slechte verbranding komen hogere
geurbelastingen in de omgeving voor (zie paragraaf 2.6). Dit kan tot
meer hinder tot op grotere afstand leiden. Als de geur in de omgeving
ter plaatse van de woning van de melder(s) wordt waargenomen, levert
dit in principe voldoende informatie en hoeft de geurbelasting verder
niet per se berekend of gemeten te worden (zie paragraaf 4.2.2).
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 paragraaf 2.5).
Als de geurbelasting bekend is, kunnen de volgende vragen gesteld
worden:
 Hoe is de geurbelasting vastgesteld? (zie paragraaf 2.2 en
paragraaf 2.3).
 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?
 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
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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.
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:
 Hoeveel gehinderden en ernstig gehinderden zijn er? Waar is de
meeste hinder?
En eventueel:
 Welke activiteit of welke bron levert (de meeste) geurhinder op?
 Welke factoren spelen een belangrijke rol in de hinderbeleving?
 Hoe groot zijn de verstoringseffecten en andere
gezondheidseffecten?
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 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 bedrijfsmatige activiteiten is er de algemene relatie (zie paragraaf
3.3.4). Voor sommige bedrijfstakken waarvoor een bijzondere regeling
geldt, zijn specifieke dosis-effectrelaties afgeleid (zie paragraaf 3.3.4).
Indien een geuronderzoek is uitgevoerd, is veelal ook een dosiseffectrelatie vastgesteld.
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 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:
 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;
 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;
 Bepalen of er nog andere (gezondheids)klachten zijn dan hinder;
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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 paragraaf 3.3.6). Een
voorbeeld van een dagboekje is gegeven in Bijlage 7.
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
over de leefomgeving kan ook gebruikgemaakt worden van de
vragenlijst uit het Telefonisch Leefsituatie Onderzoek (TLO). In elk geval
wordt aangeraden de standaard vraagstelling over geurhinder te
gebruiken (zie 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 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 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:
 Is de geursituatie aanvaardbaar?
 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:
 Overschrijdt de geurbelasting geurnormen of, indien deze niet
geformuleerd zijn, voldoet de geurbron aan de voorschriften?
Bedrijven:
o Niet-vergunningplichtig: wordt voldaan aan voorschriften?
o Vergunningplichtig: was er een bijzondere regeling voor, is er
een geurbeleid, geurverordening of geurnorm: wordt hieraan
voldaan?
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o Is er een bestemmingsplan met geurnormen: wordt hieraan
voldaan?
 Houtstook door particulieren:
o Er zijn geen geurnormen, maar voldoet de houtkachel aan
(buitenlandse) typekeuringen en Europese concepteisen (zie
paragraaf 4.2.2)?
Wordt er niet voldaan aan de voorschriften of geurnormen, dan moet
actie ondernomen worden door het bevoegd gezag. Voor bedrijven is in
een handleiding de procedure aangegeven die de gemeente kan
doorlopen (zie paragraaf 4.1.2).
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 3.7 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
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 8).
Dit houdt het volgende in.
 Minder dan 12% hinder en geen ernstige hinder: de geursituatie
is in principe aanvaardbaar.
 12 - 20% hinder en minder dan 10% ernstige hinder: de GGD
weegt, eventueel samen met andere partijen, de situatie af.
 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 3.7):
 Is duidelijk welke bron de geurhinder veroorzaakt?
 Hoeveel mensen zijn blootgesteld?
 Hoeveel mensen zijn (ernstig) gehinderd?
 Zijn er ook verstoringseffecten?
 Wie zijn blootgesteld of gehinderd?
 Zijn er al langere tijd klachten?
 Zijn er al eerder maatregelen genomen (historie)?
 Zijn er nog andere geurbronnen (cumulatie)?
 Verandert de geursituatie in de toekomst?
 Zijn er nog andere problemen met de bron (bijvoorbeeld geluid of
luchtverontreiniging)?
 Zijn er kleine eenvoudige maatregelen te nemen, hoe effectief zijn
deze, hoeveel (moeite) kosten die?
 Hebben maatregelen ook nog een positief effect op bijvoorbeeld
blootstelling van (andere) werknemers, luchtverontreiniging,
geluid, recreatiemogelijkheden of landschappelijke kwaliteit?
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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.
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 bedrijfsmatige activiteiten zijn de belangrijkste maatregelen (Fast,
van den Hazel en van de Weerdt, 2012):
 Biowassers/gaswassers (ca. 40% rendement);
 Oxidatie van geurcomponenten met actieve zuurstof (>70%).
 Naverbranding van de afgassen (80%);
 ‘Good housekeeping’, zoals het goed afdekken van geurende
materialen, het gesloten houden van ramen en deuren en andere
ventilatieopeningen en het voorkomen van diffuse emissies;
 Schoorsteenverhoging, vergroten van de uittredesnelheid van het
afgas of vergroten van de warmte-inhoud van het afgas.
Voor een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar de Handleiding
geur (Infomil, 2012).
Voor bedrijfsmatige activiteiten geldt dat een actief handhavingsbeleid
belangrijk is voor beperking van de geurbelasting en geurhinder.
Bij houtstook zijn belangrijke maatregelen (zie ook in de Toolkit
'Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast', (Anzion en
Dönszelmann, 2014):
 Zorgen voor een goede verbranding
o Kachel die voldoet aan buitenlandse typekeuringen en
Europese concepteisen;
o Geschikt type hout;
o Voldoende droog hout;
o Goede regenkap op de uitmonding van het rookkanaal;
o Schoon rookkanaal.
 Meer verdunning van de geur
o Verhoging uitmonding;
o Gunstige weersomstandigheden (niet windstil of mistig weer).
 Communicatie
o Bewustwording bij burger die hout stookt, dat er geuroverlast
kan zijn voor omwonenden;
o Burger die hout stookt informeren over gezondheidseffecten
van omwonenden, maar ook voor de stoker;
o Burger die hout stookt informeren over goed stookgedrag.
Neem contact op met de gemeente en overleg over de al dan niet te
nemen acties. De gemeente kan gebruik maken van het stappenplan
voor gemeenten in de Toolkit (Anzion en Dönszelmann, 2014). Ondanks
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de zorgvuldige behandeling van een klacht door de GGD of gemeente
lukt het niet altijd om een bevredigende oplossing te vinden.
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 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.
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:
 Geur een gezondheidskundig probleem is;
 Er in principe geen toxische effecten optreden;
 Er ook onder de geurnormen hinder en ernstige hinder mogelijk
is;
 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;
 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:
 Gezondheidseffecten van geur
 Uitkomsten van de beoordeling van de geursituatie
 Wordt er voldaan aan normen en regels?
 Welke normen voor de hinder en/of geurbelasting worden in
principe door de GGD gehanteerd, eventueel differentiatie per
deelgebied?
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Is de geursituatie aanvaardbaar?
Welke aspecten hebben bij de beoordeling een rol gespeeld?
Zo nodig de maatregelen die genomen kunnen worden
Afspraken over:
De monitoring van de geursituatie of te treffen maatregelen (zijn
de geurproblemen opgelost?);
 Handhaving;
 Een klachtenmeldingsprocedure en de acties die daaruit
voortvloeien;
 Communicatie(plan).
In Bijlage 2 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

Samenstelling werkgroep en externe

deskundigen

Penvoerder
Ir. T. Fast – Fast Advies
Werkgroepleden
Dr. L.M.J. Geelen, Adviseur milieu & gezondheid, Bureau Gezondheid,
Milieu & Veiligheid, GGD’en Brabant/Zeeland
Dr. E.J. Meeuwsen, Beleidsmedewerker Milieu, Hygiëne en Gezondheid,
GGD Hollands Midden
MSc. N.I. Sluis, Adviseur Milieu en Gezondheid/Gezondheidskundig
Adviseur Gevaarlijke Stoffen, GGD regio Utrecht
Drs. N. van der Stouwe, milieugezondheidskundige, GGD IJsselland en
GGD Twente
Ir. I. Zandt, Milieugezondheidskundige, GGD Kennemerland
Externe deskundigen
Ir. H. J. van Belois, senior adviseur Lucht en Leefomgeving, Van Belois
Milieuadvies
Dr. J. J. Erbrink, adviseur, DNVGL (voorheen KEMA) (tot 1 mei 2015),
zelfstandig adviseur ErbrinkStacksConsult (vanaf 1 mei 2015)
Dr. J. B. Milan, beleidsmedewerker lucht en geur, DCMR (tot 1 april
2015), senior E-nose expert Comon Invent (vanaf 1 april 2015)
Dr. H.F.P.M. van Poll, onderzoeker Milieu en Gezondheid, RIVM
Ing. R. Ytsma – adviseur luchtemissies bedrijven, Rijkswaterstaat
Leefomgeving Kenniscentrum InfoMil
Coördinator
Drs. M. Venselaar-Mooij, adviseur Gezondheid en Milieu, RIVM
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Bijlage 2

Casuïstiek GGD’en

Omschrijving
casus 1
Korte omschrijving
casus
Welke vraag is aan
GGD gesteld en door
wie

Betrokken
organisaties/
instanties/personen
Welke stappen zijn
ondernomen

Bedrijf N. vetsmelterij
Geurhinder bij ongeveer twintig huizen aan dijk in L. Welke
gezondheidseffecten heeft dit, waarvan is het afkomstig en kan er
iets aan gedaan worden?
Klacht komt binnen van bewoners aan de R.weg. Op enkele
tientallen meters vanaf huisnummer 15 was de geur zelfs in de
auto vanuit de buitenlucht goed te ruiken.
De stank was bij binnenkomst in de gang matig sterk te ruiken.
Bewoner houdt de deur naar de woonkamer dicht, de woonkamer
wordt geventileerd door een schuifdeur naar de tuin.
Bij de buren op nummer 13 was de stank sterker te ruiken in de
gang nabij het toilet.
Volgens de bewoners speelt dit probleem al jaren. De stank zou
soms niet te ruiken zijn, vooral in het weekend; de stank zou na
de vakantieperiode sterker zijn geworden.
Er zou geen relatie zijn tussen het slechte weer van de afgelopen
dagen en de stank. Ook bij mooi weer stinkt het in de buurt.
Volgens bewoners heeft de stank niets met de
weersomstandigheden te maken.
Ook een aantal woningen op de H.weg (om de hoek bij nummer
15) zouden last hebben van de stank.
Bewoners worden soms letterlijk ziek van de stank in huis: ze
worden er misselijk van, tegen braken aan.
Provincie, gemeente X (gebiedsbeheerder en deskundige
riolering), Waterschap.
‐
‐

‐

‐
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Inventarisatie van de klachten via bewoners en gemeente: Er
is sprake van veel geurhinder en van gezondheidsklachten.
Wie is volgens bewoners de oorzaak? Volgens bewoners zou
bedrijf N., een vetsmelterij voor de verwerking van
restaurantafval, de veroorzaker zijn van de stank. Ze zouden
op het riool lozen, maar ook op oppervlaktewater.
Bedrijf N. zou al diverse keren een boete hebben gekregen,
maar ze trekken zich er niets van aan.
Contact opgenomen met de gemeente en provincie en
teruggekoppeld aan bewoners van nummer 15.
Contact met provincie: er lopen dwangsomprocedures tegen
het bedrijf vanwege bedrijfsvoering en lozing afvalwater.
Bewoners zijn hiervan op de hoogte gesteld. Zij kunnen
klachten doorgeven aan provincie en/of gemeente.
Vanuit gemeente wordt een afspraak gemaakt een meeting te
beleggen tussen gemeente, waterschap, provincie en
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Omschrijving
casus 1

Welke informatie
was nodig voor het
advies van GGD
Korte omschrijving
advies GGD

Welke problemen
werden ondervonden
bij geven advies
Wat is er met het
GGD-advies gedaan
Belangrijke
communicatiemomenten
Lessons learned:

Bedrijf N. vetsmelterij
bewoners, waarin de volgende informatie wordt besproken;
Er is al een dwangsommen opgelegd en geïnd van bedrijf N.
Bij twee controles bleek het bedrijf aan de voorschriften te
voldoen voor het afdichten van stankbronnen. Het waterschap
is op het moment metingen aan het doen om het aantal
lozingseenheden te bepalen dat door het bedrijf op de riolering
wordt geloosd.
‐ Volgend overleg met alle betrokken instanties: het blijkt dat
het bedrijf te veel en direct op de riolering loost zonder de
zuivering op het terrein te gebruiken.
‐ Handhaving door provincie waarbij lozingspunt wordt gesloten
en verzegeld. Aandachtspunt: ook al zou het bedrijf te veel
lozen, dan is het volgens gemeente toch vreemd dat er
rioolstank in de woningen te ruiken is. Mogelijk wordt dit
veroorzaakt door lekkages of geen afdoend waterslot in de
rioolaansluitingen van een aantal bewoners.
‐ Infoavond voor bewoners met communicatie over handhaving;
dit heeft tot gevolg gehad dat het bedrijf niet meer loost, maar
het afvalwater afvoert naar een daarvoor gespecialiseerde
installatie. Bovendien handhaaft de provincie op “Good
Housekeeping”. Bewoners wordt gevraagd klachten te blijven
melden, zodat het klachtenverloop kan worden gemonitord.
‐ Na 2/3 weken zijn de klachten sterk afgenomen. In de woning
op nummer 15 is het toilet gerenoveerd.
Welke klachten en op welke adressen, wat zijn
gezondheidsproblemen?
Wat is de oorzaak van de klachten volgens bewoners?
Welke partijen zijn betrokken?
‐ Inrichten van goed klachtensysteem bij provincie/gemeente.
‐ Gezamenlijk optrekken in communicatie.
‐ Onderzoek naar mogelijke oorzaken klachten (riool, bedrijf
N.).
‐ Geuroverlast en gezondheidsproblemen bewoners meenemen
in besluitvorming voor urgentie tot handhaving, naast
milieunormen.
Klachten worden op verschillende plekken gemeld. Traagheid in
handelen van handhaving.
Verbetering van klachtenregeling. Geeft vanuit
gezondheidsoogpunt urgentie aan handhaving.
Vergadering alle partijen.
Informatieavond bewoners met rondje klachten en verslag van
maatregelen.
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Omschrijving
casus 1
-wat ging er goed
-wat kan beter

Bedrijf N. vetsmelterij

Omschrijving
casus 2
Korte omschrijving
casus

Bedrijf biovergister

Welke vraag is aan
GGD gesteld en door
wie

Betrokken
organisaties/instanti
es/personen
Welke stappen zijn
ondernomen (GGD)

Klachteninventarisatie vanuit gezondheid.
GGD relatief laat betrokken, eerst alleen probleem bekeken op
mogelijke milieuovertreding.

Klachten van omwonenden naar aanleiding van plotselinge
toename van geurhinder (stank) rond biovergister van de
gemeente.
Melder is actief lid van de buurtcommissie van
vuilverwerkingsbedrijf X. Sinds 2011 staat er een
vergistingsinstallatie in de plaats R. , maar er is nu stankoverlast.
Het is een vieze zure penetrante lucht. Men wordt er wakker van
met keelpijn. Recent was de wethouder op werkbezoek en die had
hem gezegd contact op te nemen met de GGD. Men heeft
meldingen gedaan: twee in 2012, zeven in 2013, en al vijftig in
2014 sinds maart 2014. Men weet nu ook waar men moet
melden, namelijk de omgevingsdienst. Bedrijf X wil ook nog gaan
uitbreiden. Er zijn nu vijf tunnels en men wil naar zeven tunnels
gaan; dus van 30.000 naar 42.000 ton.
Gezondheidsklachten: Vriend was op bezoek en had last van
prikkende ogen. Hij vond het een formaldehydelucht. Ze zijn
samen naar het bedrijf gegaan en hebben er met de directeur
rondgelopen. Boven een filter rook men een ammoniaklucht. Men
heeft nu al een week elke dag last. Er is ook iemand van de
omgevingsdienst bij hem op bezoek geweest en er is een
inspectie geweest door de omgevingsdienst bij het bedrijf.
Vraag aan gemeenteraad: In hoeverre is de stankoverlast die zich
kenmerkt door een ‘zure penetrante lucht die op de keel slaat’ al
dan niet gegrond verontrustend voor de volksgezondheid? Kunt u
in uw antwoord meenemen hoe u tot die conclusie bent gekomen?
Bedrijf X, Gemeente, Omgevingsdienst, Buurtcommissie, Lokale
Partij stelt vragen in gemeenteraad, GGD.
‐
‐
‐
‐
‐
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Contact met bewoners(commissie).
Inventarisatie klachten bij woningen in de omgeving door
huisbezoek.
Contact omgevingsdienst (handhaving).
Contact gemeente.
Onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van
vrijkomende stoffen in de lucht en naar biofilter en
koolfilterinstalatie. Genoemd worden ammoniak en
zwavelverbindingen en bio-aerosolen.
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Omschrijving
casus 2
Welke informatie
was nodig voor het
advies van GGD

Korte omschrijving
advies GGD

Welke problemen
werden ondervonden
bij geven advies
Wat is er met het

Bedrijf biovergister
Bedrijfsvoering van installatie (gegeven door OD).
Rapport RIVM 60930028/2011 (Hagens, et al., 2011b).
Inzicht in klachten van bewoners; gemeld bij GGD, gemeente
en OD.
‐ Eerder ondernomen acties door gemeente en OD.
Antwoord aan gemeenteraad:
Deze geurhinder wordt gerelateerd aan de verwerking van gft tot
compost, waarbij er ook een vergistingsinstallatie in dit
verwerkingsproces is opgenomen. Tevens is er een houtkachel
geplaatst,onder andere voor verwarming van de gft in de
vergister. De geurhinder is windafhankelijk.
Overmatige geurhinder is onwenselijk, omdat dit het welbevinden
schaadt. Men wordt gehinderd om te doen wat men wil doen.
(Men kan bijvoorbeeld niet meer buiten rond het huis verblijven.)
Behalve dat geurende stoffen de reukzenuw prikkelen, kunnen
deze ook leiden totonder andere irritatie van keel, neus en ogen.
Over het algemeen worden veel stoffen al geroken bij heel lage
concentraties en wordt de grens niet overschreden vanwaar af de
stof een toxische werking heeft, maar is het een effect van de
geurhinder.
In 2011 is er door het RIVM een rapport uitgebracht over
gezondheidsaspecten van het wonen nabij composteerbedrijven.
Het betrof een literatuurstudie (Hagens, 2011b). De conclusie
luidde dat er weinig aanwijzingen zijn voor een verband tussen
het wonen in de buurt van een composteerbedrijf en het
voorkomen van gezondheidsklachten, maar dat er wel geurhinder
kan optreden.
De huidige frequentie en duur van de geurhinder is niet zozeer
verontrustend, als wel onwenselijk voor de gezondheid van
omwonenden. De geurhinder dient zo spoedig mogelijk tot een
incidenteel niveau te worden teruggebracht.
De GGD heeft regelmatig contact met de Omgevingsdienst over
deze casus en bemerkt dat deze dienst er samen met bedrijf X
hard aan werkt om de oorzaken van de overmatige geurhinder te
achterhalen en deze weg te nemen.
In beantwoording van de gemeente zegt men toe: vervanging van
het biofilter, betere afzuiging, deuren dichthouden, toevoeging
van stoffen om ammoniakgeur te neutraliseren (good
housekeeping).
Handhaving door OD: beëindiging van opslag van
voorgecomposteerd gft-afval in de buitenlucht.
Terugkoppeling vanuit gemeente.
‐
‐
‐

Verzonden aan gemeenteraad.
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Omschrijving
casus 2
GGD-advies gedaan
Belangrijke
communicatiemomenten
Lessons learned:
-wat ging er goed
-wat kan beter
Omschrijving
casus 3
Korte omschrijving
casus

Welke vraag is aan
GGD gesteld en door
wie
Betrokken
organisaties/instanties
/personen
Welke stappen zijn
ondernomen

Bedrijf biovergister

Contact met OD en gemeente.
Terugkoppeling met klager en bewonerscommissie.

Beschikbaarheid RIVM-rapport.
Contact OD.
Overzicht van klachten in de tijd en weersomstandigheden.
Bedrijf diervoeder producent
Een bedrijf dat diervoeders produceert, wil uitbreiden.
Aangrenzend aan het terrein bevindt zich een woning waarin een
jong gezin woont. Bewoners ervaren nu al geuroverlast. Overdag
moeten al regelmatig de ramen dicht.In verband met de
uitbreiding heeft het bedrijf een geurmeting gedaan, maar dit
was ’s nachts. In het bijbehorende ontwerp-bestemmingsplan
staat een en ander over geur genoemd. Volgens het onderzoek
zou het bedrijf aan de geurnorm voldoen.
Mevrouw vraagt de GGD:
‐ Waarom is het geuronderzoek ’s nachts uitgevoerd?
‐ Zal de geurhinder in de toekomst erger worden?
Twee ambtenaren van de gemeente: vergunningverlener en ROmedewerker.
‐
‐
‐

‐
‐

Welke informatie was
nodig voor het advies
van GGD
Korte omschrijving
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‐
‐
‐
‐

Huisbezoek. Situatie bekeken en met mevrouw gesproken
over geurhinder en gezondheid.
GGD neemt ontwerp-bestemmingsplan door.
Gesprek met gemeente met twee gesprekspunten:
o Wat is de oorzaak van de geurhinder?
o Hoe wordt gegarandeerd dat er in de toekomst geen
of minimale geurhinder is?
Het gespreksverslag is besproken in de gemeenteraad en
opgenomen als zienswijze namens het gezin.
Terugkoppeling en uitleg aan mevrouw:
o Over de geurnorm: voldoen aan de geurnorm
betekent niet dat er nooit sprake is van geuroverlast.
Een x-aantal dagen per jaar kan het stinken.
o Geuroverlast blijven melden bij gemeente
(handhaver).
Informatie over geur en gezondheid (welbevinden, hinder).
Ontwerp-bestemmingsplan.
Aanvullende informatie van de gemeente.
Informeer bewoners: duidelijkheid geven!
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Omschrijving
casus 3
advies GGD

Bedrijf diervoeder producent
‐
‐
‐

Welke problemen
werden ondervonden
bij geven advies
Wat is er met het
GGD-advies gedaan
Belangrijke
communicatiemoment
en
Lessons learned:
-wat ging er goed

-wat kan beter
Omschrijving
casus 4
Korte omschrijving
casus

Welke vraag is aan
GGD gesteld en door
wie
Betrokken
organisaties/instanties
/personen
Welke stappen zijn
ondernomen

Voorkom geurhinder zoveel mogelijk: geen of minimale
geurhinder in de toekomst.
Zorg dat bewoners klachten kunnen melden.
Handhaving op orde.

Het verslag van het overleg gaat deel uitmaken van de
zienswijzennota die ter besluitvorming aan de gemeenteraad
wordt voorgelegd.
‐ Vooraf goed in beeld brengen wat precies het probleem is
van de vraagsteller.
‐ Resultaten van het overleg met de gemeente rechtstreeks
terugkoppelen aan mevrouw: duidelijkheid!
Gezamenlijk advies van de GGD en de gemeente. Samen op één
lijn; dat maakt communicatie met bewoners helder. Het hele
proces is prettig en efficiënt verlopen.
N.v.t.
Bedrijf afvalverwerker
Een burger met luchtwegklachten woont vlakbij een
afvalverwerkingsbedrijf. Hij ruikt de afvalverbrandingslucht en
maakt zich zorgen over zijn gezondheid. Het bedrijf valt in de
categorie zware industrie. In de vergunning staat: ‘bouw-, sloopen bedrijfsafval’ waar brandstof van wordt gemaakt. Het afval
kan van alles zijn: plastic, hout, metaal, pvc, staal, cement.
Handhaving van het bedrijf ligt bij de Provincie. Uit navraag van
de GGD blijkt dat meerdere bewoners klachten over geuroverlast
melden bij de provincie.
Kunnen mijn gezondheidsklachten veroorzaakt worden door het
bedrijf?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Gemeente.
Bedrijf.
Provincie.
Bewonersgroep.
Telefonisch contact met melder en met de contactpersoon
van de bewonersgroep.
Op huisbezoek bij bewoner.
Bezoek aan het afvalverwerkingsbedrijf.
Overleg tussen gemeente en GGD. Doel: elkaar bijpraten en
duidelijk maken wat de GGD kan doen.
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Bedrijf afvalverwerker
Gesprekken met betrokkenen, bedrijf, gemeente en provincie.

Een gesprek met (vertegenwoordigers van) de omwonenden
van het bedrijf (met name met degenen die hinder ervaren).
‐ Een zorgvuldig communicatieproces met alle relevante
partijen:
o Het werken met een klankbordgroep van
omwonenden en wijkvertegenwoordigers.
o Het uitvoeren van een scan leefbare wijken.
‐ Heldere klachtenregistratie.
‐ Het meten van geur.
‐ Het monitoren van de beleving van mensen in de wijk door
middel van vragenlijstonderzoeken en/of een internetpanel.
‐ Het analyseren van het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning van het bedrijf in relatie tot de
gezondheid.
De casus loopt nog.
‐

De casus loopt nog.
De casus loopt nog.

De casus loopt nog.

Overlast cafetaria
De buren van een nieuwe cafetaria ondervinden geuroverlast
van de baklucht die vrijkomt uit de cafetaria. Het is zo erg dat zij
de ramen, deuren en ventilatieroosters van de woning
dichthouden. Alles met elkaar beginnen er nu
gezondheidsklachten te ontstaan. Als gemeente maakt men zich
zorgen over enerzijds de geuroverlast van de cafetaria en
anderzijds het gebrek aan ventilatie en de gevolgen ervan voor
de bewoners. De gemeente wil de oorzaak van de
gezondheidsklachten achterhalen en vraagt daarom advies aan
de GGD.
Gemeente vraagt de GGD wat de oorzaak is van de
gezondheidsklachten die de bewoners toeschrijven aan de komst
van de nieuwe cafetaria.
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‐
‐
‐
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‐
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‐
‐

GGD.
Gemeente, afdeling handhaving.
Bewoners in de buurt van de cafetaria.
GGD is op huisbezoek geweest. Serieuze luchtwegklachten
van twee bewoners. Door geurhinder wordt niet geventileerd.
GGD mailt bevindingen naar gemeente.
Gemeente wil geurhinder inventariseren d.m.v. enquête.
Gemeente vraagt GGD om enquête op te stellen.
GGD maakt enquête.
Enquête wordt verspreid in omgeving van de snackbar (tot
een straal van honderd meter). Doel: inzichtelijk krijgen of er
meer mensen zijn die overlast hebben van de snackbar.
18 van de 51 verzonden enquêtes zijn bruikbaar. Analyse
van de resultaten verwerkt in brief aan gemeente.
Inzicht in situatie ter plaatse.
Resultaten van de enquête.

De GGD beschouwt het sluiten van ramen
(ventilatievoorzieningen) vanwege (geur)overlast als een
symptoom van ernstige overlast. Dit vanwege het feit dat
voldoende ventilatie onontbeerlijk is voor een gezonde
binnenlucht in een woning. Alhoewel de overlast beperkt blijft tot
vijf adressen is de ernst voor de GGD wel aanleiding om
maatregelen ter vermindering te adviseren. Hierbij denken wij in
de eerste plaats aan overleg met de uitbater van de cafetaria
waarin kan worden bezien welke mogelijkheden er zijn om
geuroverlast door bijvoorbeeld eiwithoudend afval en baklucht te
verminderen.
‐ Meest notoire klager woonde bovenwinds.

Er zijn meerdere gesprekken geweest met de cafetaria. Niet
duidelijk is of er aanpassingenof iets dergelijks zijn gedaan.
‐ Wat kan de GGD doen: uitleg geven aan gemeente en
bewoners.
‐ Wat gaat de GGD doen: enquête opstellen.
Opvallend, er waren meer klachten:
‐ Over de straat, over het geluid van het verkeer in de straat.
Daarom deden mensen ook hun ventilatievoorzieningen
dicht.
‐ Over het parkeren bij de snackbar (overlast).
GGD heeft meerdere malen aangeboden om samen met de
gemeente, cafetaria en/of bewoners in gesprek te gaan. De
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Geurhinder door houtstook
Een seniorencomplex wordt sinds kort door middel van
houtstook verwarmd. De bewoners en buurtbewoners ervaren
geurhinder. Een mevrouw belt namens de buurtbewoners, naar
de GGD. Een aantal mensen is namens de wijk bij de gemeente
op gesprek geweest. De bewoners zijn niet tevreden over de
gang van zaken, want de gemeente heeft toegezegd te gaan
handhaven. De buurtbewoners merken daar echter niets van.
Mevrouw geeft ook aan dat haar kinderen niet buiten kunnen
spelen, want dan krijgen ze brandende ogen.
Bewoners willen weten wat kan worden gedaan om de overlast
te stoppen.
Buurtbewoners, GGD, gemeente, RUD-expert
luchtverontreiniging en bedrijven, woningcorporatie.
De GGD heeft contact opgenomen met de gemeente en
geïnformeerd naar de acties die de gemeente ondernomen heeft
en welke mogelijkheden de gemeente heeft. Het blijkt dat er
meetgegevens van de stofemissie beschikbaar zijn in het kader
van handhaving Activiteitenbesluit. De GGD heeft de
meetgegevens bekeken. Die blijken aan de eisen voor fijn stof te
voldoen. Volgens de RUD wordt ook voldaan aan de eisen van
het Activiteitenbesluit met betrekking tot de stofuitstoot. Daarop
concludeerde de GGD dat er wettelijk gezien geen middelen zijn
om te handhaven. ‘Harde middelen’ om wat te doen aan de
reductie van de overlast zijn er niet.
Daarom heeft de GGD deze casus verder als een
geurhinderprobleem opgepakt. De GGD heeft een huisbezoek
gebracht aan de bewoners. De situatie is besproken en er is
gevraagd naar de klachten die de bewoners ervaren. Ook is de
geurhinder in kaart gebracht door vragen te stellen over de
frequentie en de mate van geurhinder. De bewoners is gevraagd
een dagboekje bij te houden.
Na overleg tussen GGD en de beleidsmedewerker van de
gemeente vond een gesprek plaats tussen de bewoners, de
betrokken wethouder, de beleidsambtenaar en de GGD. Daarbij
is afgesproken dat de wethouder met de eigenaar van het
seniorencomplex gaat praten en verzoekt om (vrijwillige)
maatregelen ter vermindering van de overlast. Aansluitend
kwam een gesprek tot stand tussen de bewoners/buurtbewoners
en de eigenaar van het seniorencomplex.
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Geurhinder door houtstook
Een bezoek aan de vragensteller, zodat de situatie goed in beeld
is bij de GGD.
Informatie over de stappen die de gemeente heeft genomen om
zicht te krijgen op de situatie.
Informatie over de inhoud van het Activiteitenbesluit.
Door de geurhinder kunnen stress- en gezondheidsklachten
ontstaan. Daarom adviseert de GGD om met alle betrokken
partijen in gesprek te gaan. In dit geval gaat het om de
gemeente, bewoners en de woningcorporatie die het
seniorencomplex verhuurt. Daarbij is het advies gegeven om te
bemiddelen tussen de betrokken partijen.
Geen.

Is overgenomen.
GGD gaat op bezoek bij bewoners en geeft uitleg over:
‐ De gevolgen voor de gezondheid;
‐ De wettelijke (on)mogelijkheden om maatregelen af te
dwingen;
‐ Mogelijke vervolgstappen, meer in het bijzonder: overleg
met gemeente en eigenaar houtstookinstallatie.
‐ Overleg tussen gemeente, (buurt)bewoners en GGD.
Het overleg bleek effectief.
De gemeente had beter zelf en in een eerder stadium de GGD
kunnen inschakelen. Het overleg had dan eerder plaats kunnen
vinden, zodat de emoties niet zo hoog opliepen.
Nieuwbouw op < 250 m. afstand van een varkenshouderij
Gemeente X wil ten noorden van een bestaande varkenshouderij
een nieuwbouwwijk realiseren. Een andere varkenshouderij is al
door de gemeente opgekocht.
Gemeente X wil hierover advies van de GGD. Wat zijn de
mogelijke, te verwachten gezondheidseffecten voor de nieuwe
bewonersten gevolge van geur?
Gemeente X (projectleider nieuwbouw, beleidsambtenaar milieu
en r.o.), varkensboer.
GGD heeft een gesprek gehad over de ins en outs van de
plannen met de gemeente (ambtelijk). GGD heeft bij de
gemeente informatie opgevraagd over de plannen, over de
geurcontouren van de bestaande varkenshouderij en de
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Nieuwbouw op < 250 m. afstand van een varkenshouderij
cumulatiekaart van de overige agrarische bedrijven in een straal
van ongeveeréén kilometer van de nieuwbouwlocatie.
GGD heeft bezoek gebracht aan de locatie om zo een goed beeld
te kunnen vormen van de mogelijke geurhinder en wat dit zou
kunnen betekenen voor toekomstige bewoners.
Ook heeft de GGD een gesprek gehad met de varkenshouder.
Emissiegegevens geur van varkenshouderij en gegevens over
het luchtwassysteem, gegevens over de gemeentelijke
nieuwbouwplannen en over het beleid van de gemeente met
betrekking tot het opkopen van bedrijven in het buitengebied.
Gemeente wil een groene woonwijk realiseren met de volgende
ambities: aantrekkelijk milieu, mooi wonen en een
aantrekkelijke belevingswaarde.
GGD adviseert de gemeente om het bedrijf waar mogelijk te
verplaatsen of uit te kopen. Het bedrijf zelf wil graag op een
nieuwe locatie het bedrijf verder uitbouwen.
Ook al voldoet het bedrijf aan de omgevingsvergunning, dan
nog is er een reële kans dat toekomstige bewoners regelmatig
geurhinder zullen ervaren door de bestaande
varkenshouderij.Het bedrijf ligt immers aan de zuidkant van de
nieuwbouw, op minder dan 250 meter afstand daarvan. Een
dergelijk bedrijf past niet bij een nieuwbouwwijk met een hoge
belevingswaarde. Ook vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke
ordening is het realiseren van nieuwbouw, dicht bij een
intensieve veehouderij, niet aan te bevelen.
Omdat de gemeente aangaf nu niet over de financiële middelen
te beschikken om dit bedrijf uit te kopen, heeft de GGD ook een
alternatief advies opgesteld. De GGD adviseert de gemeente bij
het doorzetten van haar nieuwbouwplannen om voldoende
afstand te houden tussen het bedrijf en de nieuwbouw,
minimaal 250 meter. Daarnaast adviseert de GGD de gemeente
om het bedrijf goed te controleren, met name op het
functioneren van de luchtwassers. Belangrijk is dat de gemeente
zorgt voor een goede relatie met dit bedrijf om indien nodig met
elkaar tot afspraken te komen, als er in de toekomst
geuroverlast door omwonenden wordt gemeld.
Op basis van wetgeving kan de gemeente deze nieuwbouw
realiseren. De GGD heeft de gemeente aan de hand van
voorbeelden uit de praktijk (elders in het land) duidelijk
gemaakt dat er ondanks het voldoen aan de geurnormen
regelmatig klachten zijn van omwonenden over geurhinder.
De gemeente bleek niet bereid om na te denken over het
uitkopen van de varkenshouderij, ondanks het feit dat de
gemeente wel andere bedrijven heeft uitgekocht.
Bij het bezoek aan de varkenshouderij bleek dat de gemeente

RIVM Rapport 2015-0106

Omschrijving
casus 7

Wat is er met het
GGD-advies gedaan

Belangrijke
communicatiemoment
en
Lessons learned:
-wat ging er goed
-wat kan beter
Omschrijving
casus 8
Korte omschrijving
casus
Welke vraag is aan
GGD gesteld en door
wie
Betrokken
organisaties /
instanties / personen
Welke stappen zijn
ondernomen

Welke informatie was
nodig voor het advies
van GGD
Korte omschrijving
advies GGD

Nieuwbouw op < 250 m. afstand van een varkenshouderij
hier al jaren niet was geweest, niet voor een controlebezoek en
ook niet om de plannen toe te lichten en hierover met de
varkenshouder te overleggen.
Gemeente heeft ervoor gekozen om haar plannen door te zetten
en het bedrijf te laten zitten. Wel heeft de gemeente er voor
gekozen om de afstand van 250 m. tussen het bedrijf en de
nieuw te bouwen woningen te respecteren.
Afstemming met zowel de gemeente (qua milieu en ruimtelijk
beleid) en het gesprek met de varkenshouder.

Actualisatie bestemmingsplan buitengebied
Gemeente Y wil bestemmingsplan buitengebied actualiseren.
Hiervoor wordt een planMER opgesteld. Er is een notitie
reikwijdte en detailniveau opgesteld.
GGD wordt om advies gevraagd over deze notitie reikwijdte en
detailniveauten behoeve van de planMER.
Gemeente Y, afdelingen r.o., milieu en economie.

GGD heeft een overleg over deze vraag gehad met de gemeente
(ambtelijk). De GGD heeft vervolgens een bezoek gebracht aan
het buitengebied en de notitie reikwijdte en detailniveau
bestudeerd.
Een beeld verkrijgen van het buitengebied en de betreffende
notitie reikwijdte en detailniveau.
GGD heeft uitgelegd welke aspecten van belang zijn als het gaat
over intensieve veehouderijen in het buitengebied en op welke
wijze de gemeente hierin kan sturen.
Wat betreft geur heeft de GGD het volgende geadviseerd:
‐ Houdt een minimale afstand van 250 m. aan tussen
vestigingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijen en
burgerwoningen en andere gevoelige bestemmingen (zoals
agrarische kinderopvang).
‐ In het bestemmingsplan zou onderscheid gemaakt kunnen
worden tussen gebieden met hoge, gemiddelde en lage
achtergrondconcentraties voor wat betreft geur. Aan deze
gebieden kunnen dan leefomgevingskwaliteiten worden
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Overleg met de gemeente over de bedoelingen van het
bestemmingsplan en waarom men nu wil actualiseren.

Vraag de gemeente wat er uiteindelijk met het advies van de
GGD is gedaan en of de gemeente hiermee uit de voeten kon.
Advies over Plan- en BesluitMER uitbreiding
varkenshouderij
Een varkenshouderij wil uitbreiden en heeft hiervoor een
Plan- en BesluitMER laten opstellen.
Gemeente Z vraagt de GGD om te adviseren over deze MER.

Gemeente Z (milieu-adviseur gemeente) en opsteller Plan- en
BesluitMER (adviseur initiatiefnemer).
De GGD heeft de Plan- en Besluit MER bestudeerd. Ook heeft
de GGD de locatie van de varkenshouderij bezocht om zich
een beeld te vormen hoe dit bedrijf ligtten opzichte van
burgerwoningen en andere bedrijven.
Locatie en de MER.

In de Plan- en BesluitMER worden drie alternatieven
beschreven: voorkeursalternatief, variant en het MMA (meest
milieuvriendelijke alternatief).
De opsteller van de MER concludeert dat alle drie de
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Advies over Plan- en BesluitMER uitbreiding
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alternatieven voldoen aan de wet- en regelgeving wat betreft
geur (en voor andere thema’s) en dat het MMA het beste
alternatief is, wanneer wordt gekeken naar de maatgevende
aspecten (ammoniak, geur en fijn stof). Ook wordt gesteld
dat het MMA geen directe meerwaarde vormt voor de
uitvoering van het project. Het MMA zou vooral aanzienlijk
meer kosten voor energie en water tot gevolg hebben.
GGD constateert dat de berekende geuremissie bij het MMA
dramatisch lager is dan bij het voorkeursalternatief. Ook zal
bij de keuze voor het voorkeursalternatief de
achtergrondblootstelling in het betreffende gebied met
meerdere varkenshouderijen flink stijgen. Dit zal een
duidelijke vermindering van de kwaliteit van leven in het
betreffende gebied tot gevolg kunnen hebben. Daarbij heeft
de GGD ook verwezen naar een recent rapport van de
Gezondheidsraad (nov. 2012).
Op basis van bovenstaande adviseert de GGD de gemeente
om in overleg te treden met de initiatiefnemer om samen te
zoeken naar mogelijkheden die meer recht doen aan het MMA
en waardoor de geurtoename beperkt kan blijven.
GGD kan niet beoordelen of het voorkeursmiddel financieel
veel aantrekkelijker is dan het MMA. Ook heeft de GGD geen
kennis van zaken over hoe de uitbreiding zo gerealiseerd zou
kunnen worden dat er meer recht wordt gedaan aan het MMA
zonder dat er te veel extra kosten moeten worden gemaakt.
Gemeente heeft de GGD meegedeeld dat zij in overleg gaat
met de initiatiefnemer. Het is niet bij de GGD bekend wat er
uiteindelijk uit dit gesprek is voortgekomen.

Vraag de gemeente de GGD te informeren over het vervolg
van dit gesprek en traject.
Uitbreiding kern met 10-12 woningen rond
varkensbedrijf
Gemeente overweegt de kern in het dorp A uit te breiden met
10-12 woningen. Deze woningen zijn bedoeld voor de eigen
bewoners van deze kleine kern.
De wettelijke geurhindercontour van 3 ouE/m3 ten gevolge
van een varkenshouderij valt over deze nieuwbouwlocatie.
Het varkensbedrijf heeft een paar jaar geleden een
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Uitbreiding kern met 10-12 woningen rond
varkensbedrijf
vergunning verkregen om uit te breiden. De uitbreiding is
echter nog steeds niet gerealiseerd. In de nieuwe situatie valt
de geurcontour van 3 ouE/m3 nog steeds over deze
nieuwbouwlocatie. De mate van overschrijding is echter
geringer.
Gemeente vraagt de GGD of deze geplande woninguitbreiding
onevenredige risico’s oplevert voor de volksgezondheid.
Gemeente (ruimtelijk beleid en milieu) en varkensboer

GGD heeft de locatie ter plekke bekeken teneinde een goed
beeld te krijgen van de mogelijke overlast en geurhinder.
GGD heeft ontvangen informatie van de gemeente
(nieuwbouwplan, geurcontouren varkenshouderij) bestudeerd
en heeft hierover een gesprek gehad met de betreffende
ambtenaar van de gemeente.
Zie hierboven beschreven.
Daarnaast heeft de GGD gevraagd of er geurhinderklachten
zijn geuit door omwonenden van het bedrijf. Deze waren niet
bij de gemeente bekend.
GGD heeft in haar advies de nadrukkelijke wens van de
gemeente betrokken om deze 10-12 nieuwbouwwoningen te
realiseren.
GGD heeft duidelijk gemaakt wat de gezondheidseffecten
kunnen zijn van blootstelling aan geurhinder. Ook heeft de
GGD duidelijk gemaakt dat de ervaren hinder niet alleen
afhankelijk is van de blootstelling, maar ook van de
‘waardering’ van de geurhinder. Mogelijk accepteren de
bewoners van deze kern meer geurhinder dan mensen van
elders. Daarnaast heeft de GGD het feit betrokken dat het
hier gaat over jongeren die in deze kern zijn opgegroeid en
hier graag willen blijven wonen en dan in een eigen nieuwe
woning.
In het advies is ook de onduidelijkheid betrokken of het
bestaande varkensbedrijf in stand zal blijven. Mogelijk ziet de
agrariër onvoldoende (financieel) perspectief om het bedrijf in
stand te houden of zelfs uit te breiden.
Alles overwegende heeft de GGD de gemeente geadviseerd
om met de omwonenden van het bedrijf, de toekomstige
bewoners van de nieuwbouw en de agrariër om tafel te gaan.
Uiteindelijk gaat het namelijk om het afwegen van het behoud
en versterken van de leefbaarheid van de kern A door
nieuwbouw tegen het niet accepteren van een mindere
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Uitbreiding kern met 10-12 woningen rond
varkensbedrijf
kwaliteit van het leefmilieu door geurhinder.
Het is aan de gemeente om te kijken of er voldoende
draagvlak is in de gemeenschap voor realisatie van de
nieuwbouw. Daarna kan de gemeente een geurverordening
opstellen om de bouw van de woningen mogelijk te maken.
Mocht de nieuwbouw worden gerealiseerd, dan zal de
gemeente de bewoners moeten informeren over de keuze die
is gemaakt.
De nadrukkelijke wens van de gemeente om hier nieuwbouw
te realiseren, terwijl nu niet kan worden voldaan aan de
geurwetgeving.
Gemeente is hierover nog steeds in overleg met de
belangenvereniging van het dorp. Er is nog geen besluit
genomen. Mogelijk maakt de provincie bezwaar tegen deze
plannen.
GGD heeft de gemeente medewerking bij het consulteren van
omwonenden, toekomstige bewoners en het bedrijf zelf
aangeboden.

Gezondheidstoets bij individuele vergunningverlening
veehouderij
In gemeente X is veel onrust over uitbreidingen van
veehouderijen. Daarin speelt de geschiedenis met de Qkoortsepidemie een rol. Daarnaast wordt er geurhinder ervaren
door bewoners. Gemeenteraad wil voor iedere individuele
vergunning een integraal gezondheidsadvies van de GGD.
Daaronder valt ook het aspect geur. Dit heeft de gemeente in
haar lokaal beleid (notitie onder bestemmingsplan) vastgesteld.
De uitwerking hoe de gezondheidstoets eruit moest zien, stond
nog niet vast.
De gemeente vroeg aan de GGD: beoordeel de
vergunningaanvragen met betrekking tot de impact op
gezondheid en doe een uitspraak over wanneer de geurbelasting
onacceptabel is voor de voorgrond- en/of achtergrondbelasting.
GGD, gemeente.

Omdat niet omschreven was op welke criteria de vergunningen
beoordeeld moesten worden, heeft GGD ervoor gekozen om te
werken met het Aanvullend toetsingsinstrument - Een risicoinventarisatie en –evaluatie voor gezondheid bij veehouderij
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Gezondheidstoets bij individuele vergunningverlening
veehouderij
(Nijdam et al., 2013). Onderdeel van dit toetsingsinstrument is
een toets voor geur op voorgrondbelasting én
achtergrondbelasting.
De te nemen stappen:
-Ondernemer dient aanvraag in. De gemeente levert daarvoor een
lijst met benodigde gegevens aan.
‐ De GGD doet een ontvankelijkheidstoets (is alle benodigde
informatie aangeleverd? ) en zo nodig levert ondernemer meer
informatie aan.
‐ Per aspect beoordeelt en adviseert de GGD. Op verzoek van
deze gemeente beoordeelt de GGD een aanvraag als wel/niet
acceptabel. De adviezen van de GGD worden door de
gemeente meegewogen in haar considerans. In deze
gemeente bereiden de gemeenteambtenaren voor iedere
aanvraag een raadsvoorstel voor.
‐ De raad beslist over iedere aanvraag.
Voor iedere aanvraag werd voor geur gevraagd om de
voorgrondbelasting én de achtergrondbelasting inzichtelijk te
maken, naast andere aspecten uit het toetsingsinstrument. Dit
gaat om locatiespecifieke informatie.
Er is een algemeen format opgesteld door de GGD. Hieronder
staan de belangrijkste passages voor het aspect geur.
Toetsingscriteria geur:
‐ Werk volgens het ALARA-principe en maak daarbij onderscheid
tussen voorgrond- (individueel bedrijf) en
achtergrondbelasting (cumulatief), maar ook tussen
concentratiegebied en niet-concentratiegebied. Een toe/afname van de geurbelasting wordt beoordeeld als een
verslechtering/verbetering.
‐ Hanteer de gezondheidskundige advieswaarden: de situatie is
onacceptabel, wanneer dit meer dan 12% geurgehinderden
veroorzaakt vanwege de agrarische historie en functie van het
buitengebied. In het algemeen wordt pas bij 20% gehinderden
de situatie als onacceptabel beschouwd (NeR; Nijdam et al.,
2013).
‐ Vooruitlopend op de duiding van het onderzoek hanteert de
GGD de advieswaarden van 4,7 ouE/m3 (12%) en 10,3 ouE/m3
(20%) voor de achtergrondbelasting (zie Geelen et al., 2015)
en betrekt zij deze uitgangspunten ook bij de beoordeling van
de voorgrondbelasting.
‐ Bij ontwikkelingen met dieren zonder (wettelijke)
emissiefactor wordt als gezondheidskundige advieswaarde een
afstand van minstens honderd meter tot de dichtstbijzijnde
gevoelige bestemming aangehouden, conform de norm uit de
VNG-handreiking 'Bedrijven en milieuzonering'.
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Gezondheidstoets bij individuele vergunningverlening
veehouderij
In de regio Brabant is het Aanvullend toetsingsinstrument
opgesteld (Nijdam et al., 2013), omdat er nog geen landelijk
vastgesteld beoordelingskader was.
Vooruitlopend op het duidingsonderzoek worden de resultaten van
Geelen et al. (2015) wel al betrokken in de beoordeling van geur.
De GGD-adviezen vormen een essentieel onderdeel van de
afweging van de gemeente om een vergunning te verlenen of te
weigeren.
Daarnaast heeft de gemeente ook de geurgebiedsvisie
geactualiseerd; daarin zijn de gezondheidskundige afwegingen
expliciet betrokken.
Essentieel hierbij is de wens van de gemeenteraad om een aparte
gezondheidstoets onderdeel te laten zijn van de
vergunningenprocedure. Dit is verankerd in het bestemmingsplan
met bijbehorende notitie.
De rollen en verantwoordelijkheden van beide partijen uit elkaar
halen:
GGD  gezondheidskundige beoordeling en aangeven van de
grens waarboven de geur onacceptabel is.
Gemeente  afweging ten opzichte van andere belangen in de
lokale situatie.
Er is een eenduidige werkwijze ontwikkeld tussen GGD, gemeente
en ondernemers. De adviezen over geur zijn nu verankerd in de
gemeentelijke geurverordening en in provinciale verordening
ruimte. Inmiddels voert de gemeente zelf de beoordeling uit.
Verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden verhelderen.
Gemeentelijke geurgebiedsvisie/-verordening geurnormen
en verruimen minimumafstanden
In gemeente X wordt de gemeentelijke geurgebiedsvisie en
geurverordening herzien. Hierbij is veel aandacht voor een goed
proces waarbij zoveel mogelijk stakeholders vertegenwoordigd
zijn. De GGD is uitgenodigd als adviseur van het projectteam en
klankbordgroep. De uitgangspunten van de gezondheidstoets zijn
in het proces meegenomen en daarin zijn zowel de geurnormen
als ook de minimumafstanden herzien.
De gemeente vroeg aan de GGD om advies bij de herziening van
de geurgebiedsvisie en geurverordening.
Gemeente, twee geurexperts Omgevingsdiensten, GGD, lokale
afvaardiging ZLTO, lokale afvaardiging natuur &
milieuorganisaties, Wmo-adviesraad, burgers.
‐ Er is gekozen voor een nieuwe geurgebiedsvisie, omdat
evaluatie van het gemeentelijk geurbeleid en de uitgevoerde
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Gemeentelijke geurgebiedsvisie/-verordening geurnormen
en verruimen minimumafstanden
GES laten zien dat er lokale knelpunten zijn met geur.
‐ Een aanhoudingsbesluit om te voorkomen dat er nog
vergunningen verleend konden worden onder de ‘oude’
geurverordening.
‐ Het projectteam is samengesteld uit professionals van
gemeente, omgevingsdiensten en GGD.
‐ Op voordracht van het projectteam is het Plan van aanpak
‘herziening geurgebiedsvisie en geurverordening’ vastgesteld
door de gemeenteraad.
‐ Klankbordgroep ingesteld met een brede vertegenwoordiging.
‐ Vanuit de projectgroep en klankbordgroep is erop
aangedrongen dat de gemeenteraad en B&W het eens waren
over de doelstellingen waaraan de geurgebiedsvisie moest
voldoen (onder andere voor een hoger beschermingsniveau in
het buitengebied, aanpassen minimale afstanden voor
melkveehouderij en nertsenhouderij, wegnemen belangrijkste
geurknelpunten, een belangrijke rol voor gezondheid).
‐ De GGD-presentatie met toelichting over de relatie tussen
geur en geurhinder, milieumodellen en hoe de actuele
gezondheidssituatie in de gemeente meespeelt.
‐ Per gebiedstype (zoals woonkernen, recreatiegebieden,
buitengebied) is een passende geurnorm onderzocht, werd
een indeling in geurklassen gemaakt (optimaal –
aandachtsklasse - niet aanvaardbaar) en er werd met diverse
scenario’s gewerkt.
‐ De geurnormen zijn gebaseerd op hinderpercentages van 12%
en 20% en de relaties uit Bijlage 6&7 van de Handreiking
Wgv. Het onderzoek van Geelen et al. (2015) was toen nog
niet gepubliceerd.
‐ Er zijn geurberekeningen uitgevoerd voor alle geurgevoelige
objecten, rekening houdend met alle veehouderij in de
gemeente en in een straal van twee kilometer rondom de
gemeentegrenzen.
‐ Voor melkrundveehouderijen zijn emissiewaarden van de
Universiteit Wageningen gebruikt om de afstanden te bepalen
tot een geurgevoelig object (ten behoeve van de
vergunningverlening).
‐ De geurevaluatie: geurberekeningen en geurklassen
resulteerden per scenario in de kwalificatie van alle
geurgevoelige objecten als ‘optimaal’, ‘aandachtsklasse’ of
‘niet aanvaardbaar’.
‐ Het advies van de GGD vormde een integraal onderdeel van
de geurgebiedsvisie.
‐ De projectgroep lichtte de ontwerp-geurgebiedsvisie,
procedure, standpunten en adviezen van de klankbordgroep
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Lessons learned:

-wat ging er goed

Gemeentelijke geurgebiedsvisie/-verordening geurnormen
en verruimen minimumafstanden
toe in de gemeenteraad.
‐ Toelichting op relatie tussen geur en gezondheid.
‐ De uitgangspunten van de GGD, waaronder de 12% en 20%
uit de NeR en het Aanvullend toetsingsinstrument, gaven
kader om de geur te kunnen beoordelen.
‐ Vraag de gemeenteraad om heldere doelstellingen voor de
geurgebiedsvisie.
‐ Definieer gebiedstypen en beschouw welk beschermingsniveau
daarbij acceptabel kan zijn (gebaseerd op 12% en 20%
geurhinder als grens waarboven de hinder als onacceptabel
beschouwd kan worden).
‐ Het doen van extra geurberekeningen voor melkveehouderij is
erg informatief. Staffeling van minimumafstanden naar gelang
bedrijfsomvang helpt om geuroverlast in de toekomst te
beperken.
‐ Breng nieuwe inzichten over geurbelasting en geurhinder in
beeld en betrek deze bij de definitieve besluitvorming.
‐ Ontwikkel aanvullend beleid voor geuremissies als gevolg van
de verstrekking van brijvoer.
‐ Hanteer grenswaarden voor de achtergrondbelasting.
‐ Onderneem actie in bestaande knelpuntsituaties (handhaving,
gesprek met klager en veroorzaker, uitwerken aanpak
knelpunten).
Ook geurprofessionals moeten soms overtuigd worden van de
meerwaarde van de GGD.
Onderdeel geworden van geurgebiedsvisie.
De toelichting op geur en gezondheid in startbijeenkomst. De
GGD kan brug slaan tussen de milieukundige technische
benadering en de beleving van burgers. Hierdoor beginnen alle
stakeholders op een benodigd kennisniveau.
‐ Het conceptadvies van de GGD met daarbij concrete
tekstvoorstellen voor de geurgebiedsvisie werd als separate
adviesbrief aan B&W opgesteld en is verstuurd aan
projectgroep en klankbordgroep. De GGD was een volwaardige
partner in het proces en de input werd overgenomen in de
uiteindelijke ontwerp geurgebiedsvisie.
Door de input van de GGD als aparte adviesbrief op te stellen kan
de GGD haar eigen standpunt duidelijk overeind houden naast het
compromis van een geurgebiedsvisie.
‐ Toelichting geur & gezondheid -->meerwaarde van de GGD
‐ Inhoudelijke inbreng: de afstanden voor melkveehouderij en
nertsenhouderij kunnen gestaffeld vastgesteld worden op
‐
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Gemeentelijke geurgebiedsvisie/-verordening geurnormen
en verruimen minimumafstanden
basis van geurberekeningen.
‐ Sturing op het proces.
Tijdens het proces van de geurgebiedsvisie hing het ‘nieuwe
geuronderzoek’ boven de markt. In actuele geurgebiedsvisies
kunnen de nieuwe relaties ook alvast meegenomen worden in het
proces en afwegingen in de geurgebiedsvisie. Juist de
geurgebiedsvisie biedt die ruimte.
Gemeentelijke geurgebiedsvisie/-verordening halvering
afstanden
Gemeente X wil in de nieuwe geurverordening de
minimumafstanden voor melkrundveehouderijen en
nertsenhouderijen halveren in heel de gemeente. Toen de
ontwerp-geurgebiedsvisie bij de wethouders voorlag, heeft de
wethouder volksgezondheid gevraagd om een GGD-advies door
een beroep te doen op de Wet Publieke Gezondheid. Dit heeft
geleid tot aanpassing van de geurgebiedsvisie ten bate van
gezondheid.
De wethouder volksgezondheid vroeg aan GGD in hoeverre de
halvering van minimumafstanden een negatieve invloed op
gezondheid kan hebben.
Gemeente, GGD (adviseur lokaal gezondheidsbeleid én adviseur
milieu & gezondheid).
‐
‐
‐

‐
‐

‐

‐
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De GGD heeft verzocht om een adviesgesprek met
ambtenaren r.o., milieu en volksgezondheid.
Vooruitlopend op het gesprek heeft de GGD een
‘gezondheidsparagraaf’ toegestuurd.
In het adviesgesprek heeft de GGD onderbouwd waarom de
GGD negatief staat tegenover het generiek halveren van
minimumafstanden in het gehele grondgebied van de
gemeente. Daarbij zijn alternatieve benaderingen geopperd.
Op verzoek van de gemeente is de inbreng van de GGD in het
adviesgesprek op schrift gesteld door de GGD.
Dat heeft tot vervolggesprekken, uitwisseling van gedachten
en tot aanpassingen in zowel advisering als ook
geurgebiedsvisie geleid.
Uiteindelijk is een collegespecial georganiseerd met
portefeuillehouders volksgezondheid, milieu en economische
zaken, en ambtenaren RO, milieu en volksgezondheid. Binnen
dit overleg is gezocht naar een compromis waarin partijen zich
kunnen vinden.
Uitkomsten zijn op schrift gesteld door ambtenaren RO,
milieu, volksgezondheid en GGD gezamenlijk.
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Gemeentelijke geurgebiedsvisie/-verordening halvering
afstanden
‐ Onderbouwing van de relatie tussen afstanden en
geurbelasting en andere gezondheidseffecten in algemene zin.
‐ Inzicht in de specifieke lokale situaties binnen de betreffende
gemeente.
‐ Inzicht in verschillende definitie van geurgehinderden (tussen
GGD en gemeente).
Uitgangspunten
‐ De GGD adviseert om terughoudend om te gaan met bouw
van woningen op korte afstand van blijvende veehouderijen in
afwachting van te hanteren afwegings- en toetsingskaders.
‐ De GGD adviseert om uitbreiding, omschakeling, nieuwbouw
binnen bestaand bouwblok of vergroting bouwblok van
(intensieve) veehouderijbedrijven die gelegen zijn op een
afstand van minder dan 250 meter van een woning, alleen toe
te staan wanneer deze niet leidt tot milieuhygiënische
belemmeringen en wanneer deze voor de gezondheid van
omwonenden aanvaardbaar is.
Advies
‐ Halveren van de afstandsnormen leidt tot een lager
beschermingsniveau voor burgers en krijgt landschappelijke
waarde van het open agrarisch gebied meer prioriteit dan het
beschermen van burgers in het buitengebied.
‐ Maak inzichtelijk onder welke voorwaarden een halvering van
afstandsnormen leidt tot een afname in geurbelasting. Maak
deze voorwaarden onderdeel van de geurverordening.
‐ Stel grenzen aan de ontwikkeling die mogelijk gemaakt wordt
tussen de wettelijke afstandsnorm en de gehalveerde afstand
(100-50 meter binnen bebouwde kom en 50-25 meter buiten
bebouwde kom).
‐ Leg geen koppeling tussen de uitstoot van ammoniak en geur;
dit is slechts een van de factoren die geur veroorzaakt. Als de
gemeente besluit om toch de ammoniakneutraliteit in te
stellen, adviseert de GGD om voor een gebiedsgerichte
benadering te kiezen.
‐ Overweeg om ontwikkeling van agrarische bedrijven op
afstand tussen de wettelijke afstandsnorm en de gehalveerde
afstand altijd door het college te laten beoordelen.
‐ Wanneer gekozen wordt voor halvering van afstandsnormen,
kies dan voor een gebiedsgerichte benadering.
Procesmatig
‐ Stel de geurgebiedsvisie op volgens het 17-stappenplan van
de Handreiking Wgv
(http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouwtuinbouw/geur-agrarisch/wet-geurhinder/handreiking-wet/).
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Gemeentelijke geurgebiedsvisie/-verordening halvering
afstanden
‐ Creëer draagvlak en betrek alle stakeholders, zodat zij vóór de
besluitvorming onderdeel van het proces worden.
‐ Neem bij de voorwaarden voor versoepeling van de afstanden
in de zone binnen 50-100 meter buiten de bebouwde kom en
25-50 meter binnen de bebouwde kom op dat er géén
toename van geurhinder en verspreidingsrisico’s van
infectieziekten mag zijn.
‐ ‘Uitbreiding mag niet gepaard gaan met toename van geur’:
De gemeente kan dat alleen bewerkstelligen/borgen, als er
met emissiefactoren gewerkt wordt. Anders kan het halveren
van afstanden eenvoudig leiden tot toename van
daadwerkelijke geur zonder dat hierop gereguleerd kan
worden.
‐ Er zijn wel mogelijkheden om geur bij de grondgebonden
veehouderij door te rekenen; zie voorbeelden uit andere
gemeenten in Brabant (bijvoorbeeld gemeente Landerd).
‐ Geef beperkingen aan voor de omvang van de ontwikkelingen
tussen de wettelijke afstandsnorm en de gehalveerde afstand
(100-50 meter binnen bebouwde kom en 50-25 meter buiten
bebouwde kom).
Het duurde enige tijd voor gemeente en GGD op één golflengte
zaten. De definitie van geurgehinderde verschilde tussen
gemeente en GGD. Ook het uitgangspunt van de GGD (relatie
afstand en geur/verspreidingsrisico’s IZ, daarom halvering niet
wenselijk) stond tegenover dat van de gemeente (aangezien de
wetgever halvering mogelijk maakt, werden geen nadelige
effecten verondersteld). De GGD werd laat ingevlogen in het
proces.
In een collegespecial is gezamenlijk besloten:
‐ Te kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak en de
uitbreidingsplannen specifiek per bedrijf in het college af te
wegen;
‐ Dat er een ‘tussenzone’ vastgelegd wordt, zodat limitering aan
uitbreiding komt vanwege ammoniakuitstoot.
‐ Er is gesproken over toepassing van Aanvullend
toetsingsinstrument (Nijdam et al., 2013) om invulling te
geven aan beoordeling van uitbreidingsplannen.
‐ Het moment dat de wethouder VGZ vroeg om advies van de
GGD. Anders had de geurverordening vastgesteld kunnen
worden zonder enige input vanuit GGD.
‐ Veelvuldige overlegmomenten in plaats van alleen schriftelijke
reactie.
‐ De collegespecial waar de GGD en gemeente samen met de
portefeuillehouders tot een gedragen uitkomst konden komen.
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Gemeentelijke geurgebiedsvisie/-verordening halvering
afstanden
‐ Verschil in definitie van geurgehinderden ophelderen.
‐ Omdat wetgever mogelijkheid biedt om afstanden te halveren,
dient de GGD haar argumenten goed voor het voetlicht te
brengen.
‐ De vraag van de wethouder VGZ om advies van de GGD.
‐ Door aanhoudend standpunten van GGD te benoemen, werd
er ruimte geforceerd om generieke halvering van afstanden te
voorkómen.
‐ Het telkens aangaan en openstaan voor overleg om te
voorkomen dat een schriftelijk verweer zonder begripsvorming
ontstaat.
‐ De collegespecial waar de GGD en gemeente samen met de
portefeuillehouders tot een gedragen uitkomst konden komen.
De GGD werd laat ingevlogen in het proces. Het lijkt beter én
zinvol om voortaan al in een eerder stadium vanuit
volksgezondheid te kunnen adviseren.
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Bijlage 3

Eerste beoordeling IPPC

Er zijn tabellen opgesteld waarmee geurimmissieconcentraties (98percentiel) op basis van de emissiesterkte, de schoorsteenhoogte en
–temperatuur geschat kunnen worden. De tabellen zijn opgesteld met
een ‘standaard’-emissie van 500 x 106 ouE/uur of 1.000 x 106 ge/uur.
a. Bepaal de totale geuremissie in ouE/uur of ge/uur
b. Bepaal de verhouding tussen de totale geuremissieconcentratie en de
standaardemissie.
Factor = Totale emissie (ouE/uur) / 500 x 106 (ouE/uur)
Factor = Totale emissie (ge/uur) / 1.000 x 106 (ge/uur)
of
c. Bepaal de temperatuur.
Er kan gekozen worden uit:
12 ºC
50 ºC
100 ºC



285 K
323 K
373 K

Is de temperatuur tussen 12 en 50 of tussen 50 en 100 ºC, kies
dan de laagste temperatuur, dus respectievelijk 12 of 50 ºC.
Is de temperatuur iets, circa 5 ºC, lager dan 50 ºC of 100 ºC, kies
dan voor de hoogste temperatuur, dus respectievelijk 50 of 100
ºC.

d. Bepaal de schoorsteenhoogte.
Er kan gekozen worden uit:
5 m.
10 m.
15 m.
20 m.
25 m.
30 m.
50 m.
Ligt de schoorsteenhoogte tussen twee hierboven genoemde hoogten in,
kies dan voor de laagste schoorsteenhoogte.
e. Kies de tabel met de juiste temperatuur en lees in de rij van de
schoorsteenhoogte de concentraties op verschillende afstanden af. De
vetgedrukte concentraties geven de maximale concentratie aan.
Vermenigvuldig de concentraties telkens met de bij b. bepaalde
verhoudingsfactor.
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P98-immissieconcentraties voor verschillende schoorsteenhoogten (H), temperatuur en afstand
Standaardemissie: 1.000 x 106 ge/uur of 500 x 106 ouE/m3 (Fast, Mennen en Mooij, 2008)
Temperatuur: 285 K (12°C)
H
(m)
5
10
15
20
25
30
50

50

70

702,9
97,32
13,57
1,18
0,09
0,04
0,01

456,1
116,5
27,36
7,49
1,80
0,01
0,02

100
321,5
103,7
31,84
12,20
5,15
2,25
0,11

150
153,1
78,28
34,03
16,94
9,12
5,30
0,45

Temperatuur: 323 K (50°C)
H
(m)
5
10
15
20
25
30
50

50
8,13
1,47
0,02
0,02
0,01
0,01
0

70
23,22
7,87
1,63
0,04
0,02
0,02
0

100

150

25,87
12,45
5,12
2,00
0,82
0,36
0

26,95
16,97
9,58
5,05
2,38
1,20
0,04

200

Concentratie P98 in ge/m3, ouE/m3 of μg/m3 op afstand (m)
250
300
400
500
600
700
800
900

100,8
59,40
28,61
16,09
9,61
6,13
1,21

69,80
46,15
24,10
14,5
9,33
6,27
1,67

52,15
36,8
20,54
12,66
8,60
6,00
1,91

32,85
25,18
15,74
9,80
7,03
5,25
1,98

23,03
18,55
12,73
7,85
5,75
4,42
1,88

17,12
14,26
10,54
6,51
4,77
3,78
1,72

13,39
11,4
8,90
5,60
4,07
3,24
1,57

10,85
9,40
7,60
4,96
3,51
2,80
1,43

9,04
7,93
6,62
4,46
3,09
2,47
1,32

Concentratie P98 in ge/m3, ouE/m3 of μg/m3 op afstand (m)
200
250
300
400
500
600
700
800
900
100
0
22,04
18,12
14,96
10,60 6,98
6,19
5,05
4,26
3,66
3,17
16,02
14,12
11,98
8,98 6,91
5,48
4,47
3,79
3,28
2,87
10,3
10,02
9,07
7,13 5,72
4,64
3,85
3,25
2,81
2,45
6,54
6,77
6,57
5,58 4,60
3,76
3,27
2,80
2,44
1,90
4,00
4,63
4,77
4,34 3,74
3,17
2,75
2,40
2,11
1,88
2,42
3,13
3,45
3,33 3,03
2,65
2,31
2,05
1,83
1,63
0,41
0,79
1,08
1,37 1,39 1,31
1,20
1,10
1,02
0,95

100
0
7,68
6,79
5,83
4,03
2,77
2,20
1,21

125
0
5,50
4,85
4,42
3,28
2,18
1,71
0,99

150
0
4,24
3,70
3,54
2,78
1,83
1,40
0,83

200
0
2,86
2,44
2,44
2,18
1,39
1,03
0,62

250
0
2,21
1,79
1,82
1,69
1,14
0,83
0,49

125
0
2,38
2,15
1,87
1,63
1,44
1,29
0,77

150
0
1,90
1,70
1,50
1,30
1,16
1,06
0,64

200
0
1,34
1,22
1,06
0,93
0,83
0,75
0,47

250
0
1,02
0,94
0,83
0,72
0,64
0,57
0,37

300
0
0,82
0,75
0,67
0,59
0,52
0,47
0,30
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300
0
1,66
1,40
1,43
1,40
0,96
0,70
0,40
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Temperatuur: 373 K (100°C)
H
(m)
5
10
15
20
25
30
50

50
1,82
0,01
0
0,01
0,01
0
0
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70

100

150

6,80
2,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0

13,31
8,05
4,41
0,88
0,34
0,13
0,01

13,39
8,36
4,78
2,47
1,14
0,50
0,02

Concentratie P98 in ge/m3, ouE/m3 of μg/m3 op afstand (m)
200
250
300
400
500
600
700
800
900
100
0
12,88
11,63
10,07 7,58
5,93
4,72
3,86
3,26
2,80
2,42
9,18
8,98
8,20 6,51
5,15
4,23
3,51
2,80
2,57
2,44
6,07
6,30
6,16 5,29
4,36
3,61
3,07
2,63
2,29
2,01
3,90
4,43
4,53 4,17
3,61
3,06
2,62
2,29
2,03
1,79
2,40
3,07
3,35 3,27
2,95
2,58
2,26
1,98
1,76
1,58
1,41
2,07
2,44 2,57 2,38
2,15
1,92
1,71
1,54
1,39
0,19
0,46
0,73 1,05
1,16 1,11
1,04
0,95
0,88
0,79

125
0
1,79
1,66
1,53
1,37
1,24
1,11
0,68

150
0
1,42
1,32
1,21
1,11
1,02
0,93
0,57

200
0
1,00
0,93
0,85
0,79
0,73
0,68
0,42

250
0
0,76
0,71
0,65
0,60
0,56
0,52
0,33

300
0
0,62
0,57
0,53
0,48
0.45
0,42
0,27

RIVM Rapport 2015-0106

Bijlage 4

Geurkaarten

Figuur 1. Geurkaart Provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl, 2014).

RIVM Rapport 2015-0106

Figuur 2. Indicatieve geurkaart (PBL, 2009).
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Bijlage 5

Relaties tussen de geurbelasting en (ernstige)

hinder (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)
Voor alle diersoorten; 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))

Pagina 103 van 111

RIVM Rapport 2015-0106

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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Bijlage 6

Activiteiten waarvoor geurvoorschriften zijn

opgenomen in het Activiteitenbesluit

Voor de volgende activiteiten zijn geurvoorschriften opgenomen in het
Activiteitenbesluit (Infomil, 2015a):
 rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI);
 rioolgemaal;
 op- en overslag;
 voedingsmiddelen (bereiden en bewerken voedingsmiddelen,
slachten of vleesbewerking);
 agrarische bedrijven (opslaan agrarische bedrijfsstoffen, opslaan
van drijfmest en vloeibare bijvoedermiddelen, bereiden van
brijvoer, composteren);
 grafische processen (zeefdrukken, offset, flexodruk);
 afleveren brandstof;
 onderhoud en reparatie (motorrevisie);
 parkeergarage;
 rubber of kunststof;
 papier;
 metaal;
 steen (aanbrengen van lijm, hars of coating op steen of beton);
 hout en kurk (reinigen, lijmen en coaten van hout en kurk);
 textiel (lassen, lijmen en coaten van textiel).
In Bijlage 6 van de Handreiking geur zijn voor deze activiteiten
verwijzingen naar de voorschriften in het Activiteitenbesluit aangegeven
(Infomil, 2014d). Ook op de website van Infomil zijn de
geurvoorschriften voor elke activiteit aangegeven (Infomil, 2015a).
Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven
toestemming van het bevoegd gezag nodig, voordat ze kunnen starten
met deze activiteiten. Deze ‘toestemming vooraf’ wordt
‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ (OBM) genoemd. De OBM
bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag kan
geen voorschriften aan de OBM verbinden.
De activiteit verwerken van polyesterhars is de enige activiteit waarvoor
op basis van het aspect geur een OBM moet worden opgesteld, omdat in
deze inrichtingen styreen wordt geëmitteerd. Styreen heeft een zeer
lage geurdrempel en is al bij zeer lage concentraties te ruiken. De kans
op geurhinder is dan ook reëel. Daarom dient vooraf extra aandacht
besteed te worden aan de geuraspecten van het verwerken van
polyesterhars. Het bevoegd gezag beoordeelt of deze activiteit voldoet
aan het aanvaardbare hinderniveau via het stappenschema in
hoofdstuk 3 van de Handreiking geur. Voldoet de activiteit niet aan het
aanvaardbare hinderniveau, dan wordt geen OBM afgegeven en mag het
bedrijf de activiteit niet uitvoeren (Infomil, 2014d).
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Tabel 1 Bedrijfstakken en de toetsingswaarden in de bijzondere regelingen uit de
NeR en het Activiteitenbesluit.

Bedrijfstak
Asfaltmenginstallaties
Beschuit- en
banketindustrie
Bierbrouwerijen
Grote brouwerijen
(>200.000 hl bier)
Cacaobonenverwerkende
industrie

Toetsingswaarden1
Bestaande situatie
2 ouE/m3 (P98),
10 ouE/m3 (P99,99)
Richtinggevende waarde:
10 ge/m3 (P98) (12%
gehinderden)
3 ge/m3 (P98)
signaleringswaarde

5 ouE/m3 (P98)
milieuhygiënische
referentiewaarde
Compostering van
1,5 ouE/m3 (P98)
groenafval in de open
3 ouE/m3 (P99,5)
6 ouE/m3 (P99,9)
lucht
Diervoederbedrijven
1,4 ouE/m3 (P98)
GFT-compostering
6 ge/m3 (P98)
3 - 6 ge/m3 (P98) uitsluitsel
geven of hinder
aanvaardbaar is
Groenvoerdrogerijen
5 ge/m3 als P98
Koffiebranderijen
7 ge/m3 (P98)
Rioolwaterzuiveringsinstall
3 ge/m3 (P98)
2
aties (RWZI)
7 ge/m3 (P98): ter plaatse
van verspreid liggende
bebouwing

Vleeswarenbedrijven (incl.
vleesbereiding)

5 ge/m3 (P98)
1,9 - 5 ge/m³ (P98):
bevoegd gezag moet
afwegen of meer
maatregelen nodig zijn

Nieuwe situatie
1 ouE/m3 (P98)
5 ouE/m3 (P99,99)

3 ge/m3 (P98) grenswaarde
2,5 ouE/m3 (P98)

0,7 ouE/m3 (P98)
3 ge/m3 (P98)
1 - 3 ge/m3 (P98) uitsluitsel
geven of hinder
aanvaardbaar is

Installaties die na januari
1996 zijn opgericht of na
deze datum gewijzigd zijn:
0,5 ouE/m3 (P98) ter
plaatse van geurgevoelige
objecten
1 ouE/m3 (P98) bij
geurgevoelige objecten
buiten de bebouwde kom en
op (gezoneerde)
bedrijventerreinen
1,9 ge/m³ (P98)

1

: NeR, bijzondere regeling.

2

: Deze bijzondere regeling van de NeR is in januari 2013 ingetrokken en opgenomen in

het Activiteitenbesluit.
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Bijlage 7

Dagboekje

Instructies:
 Hinder/stank graag altijd noteren, ongeacht welke dag of op welk moment van de dag het is!
 Graag in ieder geval zoveel mogelijk waarnemen op de vaste momenten (begin van de ochtend, eind van de
middag).
 Waarnemingen van een geur/stank op andere momenten van de dag worden ingevuld onder ‘Eigen meting, pieken’.
 Elk formulier in het dagboek is bedoeld voor één week.

 Doe de waarnemingen altijd bij uw eigen woning, op uw eigen perceel!
 Concentreer u op de voor u bekende geur(en) waar u hinder van ondervindt; andere geuren noteren bij ‘Bijzonderheden’.
 Neem voor elke waarneming tien minuten de tijd (als dat kan)! NB: een enkele geurwaarneming in die tien







minuten is GEEN waarneming. De stelregel is dat bij meer dan zes keer de geur waarnemen in die tien minuten in de eerste
kolom ‘Ja’ moet worden ingevuld.
Vul alle kolommen in als u in de eerste kolom ‘Ja’ invult; de kolom Lengte/duur is facultatief bij waarnemen op de vaste
momenten.
U mag altijd opmerkingen of bijzonderheden in de laatste kolom noteren; heeft u die niet, dan mag de kolom natuurlijk leeg
blijven.
Bent u er een dag of een weekeinde niet, geen probleem! Zet dan een streepje of ‘afwezig’ onder opmerkingen of
bijzonderheden.
Mate van Hinder scoort u op een schaal van 0 tot 10: u bent door de geur 0= niet, tot 10=extreem gehinderd,
gestoord of geërgerd.
De Lengte/duur scoort u bij ‘eigen meting, pieken’: 1=kort, minuten, 2=geregeld, perioden per uur, 3=langdurig, uren
achtereen.
De vierde kolom is om te noteren wat u ruikt (scherp, zurig, weeïg, etc.) en waar u denkt dat de geur van afkomstig is.
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Geurdagboek
MAANDAG

Week:

Naam:

Adres:

Geur
Ja / Nee

Mate hinder
Score 0 - 10

Lengte/duur
Score 1 – 3

Omschrijving karakter
geur / vermoedelijke bron:

Geur
Ja / Nee

Mate hinder
Score 0 - 10

Lengte/duur
Score 1 – 3

Omschrijving karakter geur
/ vermoedelijke bron:

Opmerkingen /
bijzonderheden

Vaste meetmomenten
Ochtend, 7-8 uur
Middag, 17-18 uur
Eigen meting, pieken
1.
Uur
2.
Uur
3.
Uur

DINSDAG
Vaste meetmomenten
Ochtend, 7-8 uur
Middag, 17-18 uur
Eigen meting, pieken
1.
Uur
2.
Uur
3.
Uur

Bron: Van Belois (2015)

Opmerkingen /
bijzonderheden
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Bijlage 8

Overzichtskaarten GGD-gezondheidsenquêtes

De kaarten zijn gemaakt door het RIVM voor de situatie in de periode
2008-2010. De gegevens zijn afkomstig uit de Nationale Monitor
Volksgezondheid van de GGD’en in Nederland. Niet alle GGD’en hebben
de vraag over geurhinder gesteld, waardoor de gegevens voor een deel
van de Nederlandse gemeenten beschikbaar zijn. De hinderkaarten zijn
gepubliceerd in de Atlas Leefomgeving (zie:
https://www.atlasleefomgeving.nl/).

Figuur 1. Percentage van de bevolking ernstig gehinderd door geur van
bedrijven en industrie.
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Figuur 2. Percentage van de bevolking ernstig gehinderd door geur van
landbouw en veeteelt.
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Figuur 3. Percentage van de bevolking ernstig gehinderd door geur van kachels
en open haarden.
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