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Rapport in het kort 

Twee studies naar geurbelasting-geurhinder relaties nader beschouwd 

Bureau GMV (Gezondheid, Milieu & Veiligheid) van de GGD’en Brabant/Zeeland  en het Institute for 

Risk Assessment Sciences (IRAS) hebben de blootstellingresponsrelatie tussen gemodelleerde 

cumulatieve geurbelasting en het optreden van geurhinder nader onderzocht binnen de 

Academische werkplaats milieu & gezondheid. De gevonden blootstellingresponsrelatie  in het 

recente GGD/IRAS onderzoek zijn afwijkend van het onderzoek dat eind jaren 90 door PRA Odournet 

(PRAO)werd uitgevoerd, en die in de bijlage van de Handreiking wet geurhinder veehouderij zijn 

opgenomen.  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft verzocht om beide 

onderzoeken nader te beschouwen naar overeenkomsten en verschillen, met als doel om inzicht te 

krijgen in oorzaken die het verschil tussen de studies kan verklaren. 

  

Systematische vergelijking 

In het duidingsonderzoek zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen de onderzoeken 

geïdentificeerd voor de relevante stappen in de oorzaak-effectketen, te weten: activiteiten, 

milieudruk, blootstelling en effect op de gezondheid (in dit geval ervaren geurhinder). Onzekerheden 

en variaties in de verschillende stappen in deze oorzaak-effect keten leiden tot deviaties van 

gemodelleerde geurbelasting en/of geurhinder schattingen  en daardoor tot deviaties van 

blootstellingsresponserelaties. Waar mogelijk is voor de verschillen tussen de studies de relevantie 

en de effecten op de blootstellingresponsrelatie ingeschat op basis van literatuur of beperkte 

nieuwe berekeningen.  

Daarnaast is meer in algemene zin beschouwd hoe keuzes in modelberekeningen van geurbelasting 

en veranderingen in manieren van vaststellen van geurhinder van belang  zijn bij vaststelling van 

geurbelasting en beoordeling van blootstellingresponsrelaties.  

  

Geen precieze schattingen verschillen tussen studies 

Verschillen in aannames en keuzes in milieumodellering, en de mate van toepassing en effectiviteit 

van emissie-reducerende maatregelen zijn kenmerken die de verschillen tussen de beide studies ten 

dele kunnen verklaren. Daarnaast spelen verschillen in vraagstelling en de invloed van persoonlijke 

en/of contextuele kenmerken mogelijk ook een rol. Omdat er slechts beperkte informatie is, kan er 

op dit moment geen precieze schatting geven worden hoeveel van het verschil verklaard kan 

worden en hoe groot het effect van de individuele kenmerken is. Om een ordegrootte schatting te 

verkrijgen zou een nested Monte Carlo simulatie uitgevoerd kunnen worden.  

  

Algemene bevindingen 

Onzekerheidsanalyse 

Ook in bredere context is er onvoldoende wetenschappelijke basis om te kunnen voorspellen hoe 

berekende geurbelasting zal veranderen als gevolg van keuzes en/of aanpassingen in 

modelparameters van het geurverspreidingsmodel, zowel voor voorgrond als ook voor cumulatie 

situaties. Naast veranderingen in emissiefactoren zelf, zijn tijdsafhankelijke variatie in emissie, 

effecten van warmte inhoud en gebouwinvloed belangrijke modelparameters die verspreiding van 

emissies bepalen. Aanbevolen wordt om een gedegen onzekerheidsanalyse uit te voeren met behulp 

van Monte-Carlo simulaties om keuzes van modelparameters in de toekomst beter te onderbouwen.  



 
 

 

Blootstellingresponserelaties 

Ten slotte is het zeer belangrijk te beseffen dat blootstellingresponsrelaties een resultante zijn van 

de op basis van een bepaald model berekende geurbelasting  en de ervaren geurhinder. Zo is de 

geurhinder-systematiek van de WGV gebaseerd op een bepaalde manier van berekening van 

geurbelasting in combinatie met bepaalde aannames in geurhinder bepaling. 

Blootstellingresponsrelaties zullen derhalve opnieuw bepaald moeten worden wanneer er 

wijzigingen in keuzes en aannames in de geurbelastingmodelering doorgevoerd worden, zoals door 

aangepast verspreidingsmodel en veranderingen in modelparameters.   

  



 
 

Synopsis 

Two studies odor-odor relationships closer look 

The office  of Health, Environment and Safety of the GGD Brabant / Zeeland and the Institute for Risk 

Assessment Sciences (IRAS) have studied the exposure-response relationship between cumulative 

modelled odor exposure and the occurrence of odor nuisance within the Academic workplace 

environment and health. The observed exposure-response relationship in this recent GGD / IRAS 

study is different from the research performed in the late 90s by PRA Odournet (PRAO) , which is 

included in the annex  guide of the law on livestock farming and odor. The Ministry of Infrastructure 

and Environment (I & M) has requested to examine similarities and differences between both 

studies, in order to gain insight into causes that might explain the difference between the studies. 

  

Systematic comparison 

In this interpretation study, we have systematically identified similarities and differences between 

the studies for the relevant steps in the cause-effect chain, namely: activities, environmental 

pressure, exposure and health effects (in this case experienced odor annoyance). Uncertainties and 

variations in the different steps in this cause-effect chain will lead to deviations of modelled odor 

exposure and / or odor annoyance estimates and hence to deviations of exposure-response 

relationships. Where possible, the relevance and impact of differences between the studies on the 

exposure-response relationship was estimated based on literature or limited new calculations.  

 

In addition, a more general reflection is given with respect to choices in modelling of odor exposures 

and changes in odor annoyance determination, and how this will affect odor exposure levels and 

assessment of exposure-response relationships. 

 

No exact estimates of differences between studies 

Differences in assumptions and choices of environmental model, and the degree of application and 

effectiveness of emission-reducing measures are characteristics that may partly explain the 

differences between the two studies. In addition, differences in questions on odor annoyance and 

the influence of personal and/or contextual characteristics may also play a role. Because only limited 

information is available, no precise estimates can be given of how much of the difference between 

the studies can be explained and how large the effect of individual characteristics are. Through 

nested Monte Carlo simulation an order of magnitude estimate could be obtained. 

 

General outcomes 

Uncertainty Analysis 

In general there is insufficient scientific knowledge to predict how modelled odor exposure will 

change as a result of choices and/or changes in model parameters of the odor dispersion model, for 

both foreground and also for accumulation situations. In addition to changes in emission factors 

themselves, key model parameters that determine distribution of emissions are time-dependent 

variation in emission, effects of heat content and building influences. It is recommended to conduct 

a thorough uncertainty analysis using Monte-Carlo simulations, in order to better support choices of 

model parameters in the future. 



 
 

Exposure-response relationship 

Finally it is crucial to understand that exposure-response relationships are a resultant from modelled 

odor exposure through a given model and perceived odor annoyance. For example, the odor-

annoyance system of the law on livestock farming and odor is based on a particular way of 

calculating odor exposure in combination with certain assumptions in determining odor annoyance. 

Exposure response relationships should therefore be reassessed when choices and assumptions of 

odor-exposure models are changed, e.g. when the distribution model and/or model parameters are 

adapted.  
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1. Inleiding 

 

Aanleiding 

Bureau GMV (Gezondheid, Milieu & Veiligheid) van de GGD’en Brabant/Zeeland  en het Institute for 

Risk Assessment Sciences (IRAS) hebben de blootstellingresponsrelatie tussen gemodelleerde 

cumulatieve geurbelasting en het optreden van geurhinder nader onderzocht binnen de 

Academische werkplaats milieu & gezondheid (Geelen et al., 2015). Vooruitlopend op publicatie, zijn 

resultaten gepresenteerd aan medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). 

De gevonden geurbelasting-geurhinder relaties in het recente GGD/IRAS onderzoek zijn afwijkend 

van het onderzoek dat eind jaren 90 door PRA Odournet (PRAO)werd uitgevoerd (Bongers et al., 

2001),en die als bijlage in de Handreiking wet geurhinder veehouderij (Wgv) zijn opgenomen. Dit 

wordt geïllustreerd in figuur 1. Daarin zijn de relaties weergegeven tussen gemodelleerde 

cumulatieve geurbelasting en , waarin het optreden van geurhinder volgens de bijlage 7 van de wet 

geurhinder en veehouderij (Wgv) in vergelijking met de recente blootstellingresponsrelaties (voor de 

verschillende geurhindervraagstellingen) in het GGD/IRAS onderzoek (zie hoofdstuk 2). De 

vraagstelling hoe vaak hinder voorkomt, waarbij de antwoordcategorieën soms & vaak aangeduid 

worden als het voorkomen van hinder, lijkt het meest op de vraagstelling van het PRAO onderzoek. 

Wanneer deze vraagstelling aangehouden wordt is de blootstellingresponscurve met circa een factor 

10 op de dosis-as verschoven ten opzichte van de waarden in de Wgv. Het ministerie heeft een 

duidingsonderzoek verzocht naar de verschillen. 

 

Figuur 1. Geurbelasting-geurhinder curves zoals opgenomen in de wgv voor meerbron situaties en 

volgens het GGD/IRAS onderzoek voor de vraagstelling hoe vaak hinder voorkomt (hinder 

(soms&vaak)); en bepaling van geurhinder volgens de mate van geurhinder (hinder (mate) en 

ernstige hinder (mate)). 
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Plan van aanpak 

In de milieukunde wordt de oorzaak-effect keten van een milieuproblematiek samengevat in 

verschillende processtappen. Voor het optreden van geurhinder als gevolg van geurbelasting door 

veehouderijen is dit aangeduid in figuur 2 Veehouderijen (activiteiten) stoten allerlei stoffen uit in 

het milieu waaronder geurstoffen (emissie/milieudruk). Deze uitstoot verspreidt zich in de 

leefomgeving resulterend in een bepaalde concentratie in het milieu 

(geurconcentratie/milieukwaliteit). De hoeveelheid veehouderij bedrijven in de woonomgeving, hun 

ligging en emissie en de meteorologische condities bepalen de blootstelling (geurbelasting) van een 

woning. Geurbelasting kan resulteren in een effect op de bewoners, in dit geval het optreden van 

geurhinder (effect). Hoe geurbelasting beleefd wordt kan sterk verschillen van persoon tot persoon 

en van bron tot bron, dit wordt weergegeven met de factor perceptie. In het geval van geurhinder 

zou perceptie ook als intermediaire factor tussen blootstelling en effect geplaatst kunnen worden.  

 

Figuur 2. Grafische weergave van de oorzaak-effect keten voor geurbelasting van veehouderijen in 

relatie tot geurhinder. In het blauwe kader zijn de te beschouwen factoren in het kader van de 

relatie geurbelasting en geurhinder weergegeven. 

 
 

 

In het onderhavig duidingsonderzoek zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen de 

onderzoeken door PRA Odournet en GGD/IRAS geïdentificeerd voor de relevante stappen in de 

oorzaak-effectketen, te weten activiteiten, milieudruk, blootstelling, effect op de gezondheid (in dit 

geval ervaren geurhinder) en perceptie. Waar mogelijk wordt voor de verschillen tussen de studies 

de relevantie en de effecten op de blootstellingresponsrelatie ingeschat op basis van literatuur of 

nieuwe berekeningen.  

 

 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de methoden van de twee studies kort gepresenteerd (Hoofdstuk 2), met als 

doel om de relevante methodologische aspecten van beide onderzoeken kort te beschrijven. Dit 

hoofdstuk streeft geen volledigheid na voor wat betreft de beschrijving van de onderzoeken; 

daarvoor kunnen de rapportages van beide onderzoeken geraadpleegd worden (Geelen e.a. 2015, 

Bongers e.a. 2001). Hoofdstuk 3 is een overzichtstabel waarin de verschillen en overeenkomsten van 

de twee studies opgesomd worden aan de hand van de stappen in de oorzaak-effect keten van 

milieuproblematiek. In hoofdstuk 4 wordt de relevantie van de verschillen met betrekking tot het 
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optreden van een verschuiving de van de blootstelling, respons en/of de 

blootstellingsresponsrelaties onderzocht.  Welke ten slotte samengevat worden in hoofdstuk 5.  

Het dient opgemerkt te worden dat het onderhavige onderzoek vooral gericht was op een nader 

beschouwing en duiding van de gevonden verschillen, het onderzoek heeft niet ten doel om alle 

invloeden op het optreden van geurhinder of in relatie tot geurbelasting-geurhinder relaties volledig 

te beschrijven en uit te diepen.  Het onderzoek toont geeft echter ook aanknopingspunten 
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2. Globale beschrijving van de twee studies 

 

 

Academische werkplaats GGD/IRAS 

 

Selectie & werving van de onderzoekspopulatie: 

Tijdens de winterperiode in 2012/2013 zijn 27,844 mensen gevraagd om een korte papieren 

vragenlijst in te vullen in een groot dwarsdoorsnedeonderzoek in het kader van een groot onderzoek 

naar veehouderij en gezondheid in de provincies Noord-Brabant en Limburg (VGO). Optreden van 

geurhinder is één vraag binnen deze vragenlijst (zie bijlage 1 voor de aanbiedingsbrief en de gehele 

vragenlijst). Het GGD/IRAS onderzoek is uitgevoerd bij een aselecte steekproef van cliënten van 21 

huisartspraktijken in Oost-Brabant en Noord-Limburg in de leeftijd van 18-70 jaar. De mensen 

woonden in landelijk gebied (geen kernen/gemeenten met meer dan 30.000 inwoners) en random 

werd één cliënt per huisadres benaderd. Personen die aangaven op een ‘veehouderij’ te wonen 

en/of te werken werden van deelname uitgesloten. De deelnemers in dit GGD/IRAS onderzoek zijn 

vergelijkbaar met de in het PRA onderzoek omschreven populatie van niet-agrariërs, woonachtig in 

concentratiegebied met geurbelasting afkomstig van meerdere bronnen. Een aantal van 13,791 

deelnemers heeft minimaal een gedeelte van de geurhinder vraag beantwoord, resulterend in een 

respons van 50%. 

 

Geurbelasting verspreidingsberekeningen: 

Verspreidingsberekeningen ten behoeve van de bepaling van de geurbelasting vonden plaats op 

basis van het Nieuw Nationaal Model (NNM model) in de vorm van het software-pakket Stacks+, met 

als input de geuremissie en de ligging (x,y-coördinaten) van de veehouderij bedrijven zoals deze 

voorkomen in het provinciale bestanden/databases vergunningen veehouderij’ van de provincies 

Noord-Brabant en Limburg.  

Voor dit GGD/IRAS onderzoek is gerekend met de default broneigenschappen zoals in V-Stacks 

gebied, te weten: 

 ST-hoogte: Schoorsteenhoogte 5 m; 
 GemGebH: Gemiddelde gebouwhoogte 6m; 
 ST-bindiam: Schoorsteenbinnendiameter 0,5 m; 
 ST-uittree: Uittree snelheid van de schoorsteen -default 4 m/s; 
 E-Vergund: Vergunde geuremissie van de bron [in ouE/s]; 
 Warmte-inhoud: geen;  
 emissieduur : continu. 

Er is gerekend met de beperkte gebouwmodule om de berekening van V-Stacks, zoals deze ook in de 

vergunningverlening gebruikt wordt, zo dicht mogelijk te benaderen. 

 

De geurbelasting wordt uitgedrukt als het 98-percentiel van de uurgemiddelde geurconcentratie 

(aantallen odour units in een kubieke meter lucht (ouE/m3)). Dat betekent dat deze - met een 

verspreidingsmodel - berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van het aantal 

beschouwde uren niet wordt overschreden.  
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De cumulatieve geurbelasting (gecombineerde belasting van meerdere omliggende veehouderij 

bedrijven) op het woonadres van de respondent is berekend door veehouderijen binnen een straal 

van 2000m van de respondent mee te nemen in de berekeningen. 

In het GGD/IRAS onderzoek is de cumulatieve geurbelasting van een respondent apart berekend 

voor: 

 geur alle diertypen : berekening omvat alle soorten veehouderijen met een 
geuremissiefactoren,  

 geur varkens: berekening omvat alleen veehouderijen/stallen met een geuremissie factor 
van varkens  

 geur pluimvee: berekening omvat alleen veehouderijen/stallen met een geuremissie factor 
van pluimvee, 

 rundvee; berekening omvat alleen veehouderijen/stallen met een geuremissie factor van 
rundvee (per definitie omvat dit geen melkvee, want melkvee heeft geen geuremissie factor) 
.   

De geurbelasting is bepaald in Europese odour units (ouE). Per definitie is 1 ouE gelijk aan 2 

geureenheden (ge), de eenheid die voor de totstandkoming van de Europese norm voor 

geurmetingen (2003) in Nederland werd gebruikt 

 

 

Bepaling van geurhinder: 

Geurhinder is bepaald aan de hand van een papieren vragenlijst, met een vraag over de frequentie 

van geurhinder (hoe vaak) en met een vraag in welke mate geurhinder ervaren wordt 

Geurhinder is bepaald aan de hand van een papieren vragenlijst, met een vraag over de frequentie 

van geurhinder (hoe vaak) en met een vraag in welke mate geurhinder ervaren wordt (Figuur3). 

Vergelijkbaar met de internationale standaard van geluidhinder, werd respondenten gevraagd om 

de mate van ervaren geurhinder te scoren op een continue schaal (score 1-10). Er werd onderscheid 

gemaakt tussen “enige hinder” (score 4-10), “hinder” (score 6-10) en “ernstige hinder” (score 8-10). 

Daarnaast is onderscheid gemaakt naar geurhinder door stallen van varkenshouderij, 

pluimveehouderij, rundveehouderij en is respondenten de mogelijkheid gegeven om hinder door 

mest uitrijden apart te scoren. Dit laatste om te voorkomen dat geurhinder door mest uitrijden 

onterecht aan stallen toegeschreven zouden worden. 

 

 

Bepaling van blootstellingresponsrelaties: 

De blootstellingresponsrelatie tussen geurbelasting en geurhinder werd bepaald middels logistische 

regressie analyse, met natuurlijk logaritme getransformeerde geurbelasting concentraties.  
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Figuur 3. Vraagstelling naar geurhinder voor verschillende geurbronnen gebruikt in het GGD/IRAS 
academische werkplaats onderzoek. “Hoe vaak hinder” is gedichotomiseerd naar “VGO: hinder 
(soms/vaak): ja/nee”; de mate van hinder is verdeeld in “enige hinder” (score 4-10), “hinder” (score 
6-10) en “ernstige hinder” (score 8-10). 

 
 
 

PRA Odournet 
 
Selectie van onderzoekspopulatie op basis van onderzoekslocaties 
Bij het PRAO onderzoek werden personen benaderd binnen vooraf geselecteerde onderzoekclusters 
welke uitgezocht waren op basis van geurbelasting en omgevingskenmerken. De onderzoekclusters 
waren zoveel mogelijk verspreid over heel Nederland gekozen. Er is onderscheid gemaakt in 
concentratiegebieden (met name delen van de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en 
Limburg) en niet-concentratie gebieden (de rest van Nederland). Om een zo representatief mogelijk 
beeld van de hindersituatie in Nederland te geven, is ernaar gestreefd in ieder cluster zowel de 
concentratiegebieden als de niet-concentratiegebieden te vertegenwoordigen. Tevens is getracht 
zowel één-bron-situaties. (de geurimmissie van de woning wordt bepaald door één bedrijf) als 
cumulatiesituaties (de geurimmissie van de woning wordt veroorzaakt door meerdere bedrijven) in 
gelijke mate te vertegenwoordigen. Er is naar gestreefd binnen ieder cluster tenminste 4 
verschillende locaties te selecteren. De onderzoekslocaties werden zodanig gekozen dat de te 
enquêteren woningen voldoen aan de criteria voor één van de clusters als beschreven in paragraaf 
3.4 en de randvoorwaarden als omschreven in paragraaf 4.5 van het PRA rapport. 
Er werden 10,000 adressen geselecteerd voor deelname, waarvan van 7,600 NAWT-gegevens 
(Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer) zijn verkregen van de PTT. De basis dataset bevat 
gegevens van 2303 respondenten, resulterend in een respons van 30%.  
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Geurbelasting verspreidingsberekeningen: 

Verspreidingsberekening vond plaats op basis van het LTFD- model (verspreidingsmodel voor 

luchtverontreiniging op regionale schaal, dat tot 1 januari 1999 gold als het Nationaal Model), met 

als input de geuremissie (zie paragraaf 4.4.2 PRAO rapport) en de ligging (x,y-coördinaten van het 

midden van de stallen) van het bedrijf/de bedrijven.  

Voor dit PRA onderzoek is gerekend met de volgende broneigenschappen: 

 bronhoogte : 2 m 
 gebouwinvloed : geen (door te rekenen met een bronhoogte van 2 m, wordt de invloed van 

omliggende gebouwen reeds verdisconteerd) 
 warmte-inhoud : geen (= 0 MW) 
 emissieduur : continu 

De cumulatieve geurbelasting van een respondent is berekend op basis van alle diertypen met 

geuremissiefactoren ten tijde van het onderzoek. De geurimmissie in cumulatiesituaties is berekend 

op basis van alle bedrijven in de omgeving van de woning; alleen bedrijven die een bijdrage van 

minder dan 5% hadden aan de totale immissie zijn buiten beschouwing gelaten (paragraaf 3.2.2 PRA 

rapport). De geuremissie is uitgedrukt in geureenheden. Per definitie is 2 geureenheden gelijk aan 1 

ouE. 

 

 

Bepaling van geurhinder: 

Het voorkomen van geurhinder is bepaald middels een TLO (telefonisch leefomgeving onderzoek). 

Huishoudens, die vooraf schriftelijk waren geïnformeerd over het aanstaande onderzoek, werden 

telefonisch benaderd om vragen te beantwoorden over onder andere de leefomgeving. Zie bijlage 1 

voor de volledige enquêtevragen. De vraag om hinderscores te bepalen was als volgt: De respondent 

wordt gevraagd hoe frequent hij/zij last heeft van verschillende zaken die de woonkwaliteit kunnen 

beïnvloeden, zoals hinder van vocht, lawaai, stank van landbouw, stank van bedrijven, stof en roet 

(vraag 10). De antwoordmogelijkheden zijn: zelden of nooit, soms of vaak. Vervolgens werd naar de 

mate van hinder gevraagd (vraag 11). De antwoordmogelijkheden op deze vraag zijn: nauwelijks of 

geen hinder, hinder of ernstige hinder. Hierna werd gevraagd naar de bron van de stank (vraag 12). 

De definitie van geurhinder zoals toegepast binnen het PRA onderzoek staat beschreven in figuur 4. 

 
 
Bepaling van blootstellingresponsrelaties: 

De blootstellingresponsrelatie tussen geurbelasting en geurhinder werd bepaald middels logistische 

regressie analyse, op basis van de natuurlijk logaritme getransformeerde geurbelasting 

concentraties.  
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Figuur 4. Vraagstelling naar en definitie van geurhinder van varkensstallen in het PRAO onderzoek 
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3. Verschillen en overeenkomsten tussen de studies 

Tabel 1 bevat voor de verschillende processtappen in de oorzaak-effect keten een globale 

beschrijving van de verschillen en overeenkomsten tussen de twee studies.  Ook bevat de tabel 

vragen naar aanleiding van het duidingsonderzoek ten aanzien van de verschillen tussen de studies, 

maar ook ten aanzien van modellering van geurbelasting, vaststelling van geurhinder en vaststelling 

van blootstellingsrespons relaties in het algemeen. 

 

Factor in de oorzaak/effect keten GGD/IRAS onderzoek PRA Odournet onderzoek 

Activiteiten: 

Dierhouderij met geuremissie 

- Vergund vs werkelijk 
aanwezige dieren 

- Verschillende diertypen 
 

Alle veehouderijen met 

geuremissiefactoren zijn 

meegenomen met 

inachtneming van diertype. 

 

 

 

Additioneel aparte 

berekeningen voor geur door 

varkens, pluimvee en rundvee 

 

Gerekend met vergunde 

aantallen dieren 

Alle veehouderijen met 

bekende geuremissiefactoren 

zijn meegenomen (minder 

dan in 2012); veelal alleen 

varkens (persoonlijke 

communicatie Frans Vossen); 

alleen gelijksoortige geuren 

 

 

 

 

Gerekend met vergunde 

aantallen dieren 

Milieudruk 

Vaststelling van geuremissiefactoren 

voor verspreidingsmodellen 

- Gestandaardiseerde 
geuremissiefactoren 

- Stalsysteem/luchtwassers 
- Invloed van luchtwassers 

Gebruik gemaakt van 

standaard 

geuremissiefactoren 

- Hoe betrouwbaar? 
- Geen rekening met 

toename over tijd of 
zaagtand profiel 

- Systematische 
onder/overschatting? 

Effectiviteit van 

luchtwassers/stalsystemen 

aangenomen zoals 

opgenomen in de 

vergunningsdata  

-werken ze naar behoren? 

- effectiviteit? 

- effectiviteit over de tijd? 

- worden gebruikt? 

Gebruik gemaakt van 

gerapporteerde en officieuze 

emissiefactoren 

- Hoe betrouwbaar? 
- Geen rekening met 

toename over tijd of 
zaagtand profiel 

- Systematische 
onder/overschatting? 

Luchtwassers nagenoeg niet 

toegepast, en minder reductie 

in de factoren? 

 

Vergelijking emissiefactoren  

Milieukwaliteit 

Met verspreidingsmodellen wordt de 

verspreiding van de geur rondom 

een bron bepaald en belasting op 

woning niveau berekend 

- Verspreidingsmodellen 

Verspreidingsberekening op 

basis van STACKS met default 

waarden van V-Stacks gebied 

- Beperkte 
gebouwmodule 
geïncludeerd 

Verspreidingsberekening op 

basis van LTFD . 

- Geen gebouwmodule 
- Stalhoogte en 

emissiehoogte lager 
dan bij GGD/IRAS 
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- Gebouwmodule 
- Meteo 
- Ruwheid 

- Meteorologie op basis 
van 10 jarige 
gemiddelde 

- Ruwheidslengte op 
basis van interpolatie 

 

Is hedonische waarde geur na 

luchtwasser hetzelfde? 

 

 

- Meteo geen 
langdurige 
gemiddelde 

- Ruwheidslengte op 
basis van kaarten 
Wieringa 

Achteraf omrekening van 

blootstellingresponsrelatie op 

basis van geureenheden naar 

blootstellingresponsrelatie in 

OU op basis van V-Stacks 

(rapportage VROM 2007); 

geen standaard factor 2 

gebruikt 

Blootstelling 

Geurbelasting op woning niveau  

- Cumulatieve versus 
voorgrondbelasting 

- Verschillende bronnen 
 

Cumulatieve belasting van alle 

veehouderijen in diameter 

van 2 km van woning 

 

Aparte berekening 

cumulatieve belasting voor 

alle veehouderij, varkens, 

pluimvee en rundvee 

 

Geen info over één-bron of 

dominante bron situatie 

 

 

In eerste instantie alle 

blootstellingen meegenomen. 

Heeft het Invloed als 

blootstelling <0.1 OU niet 

meegenomen wordt in de 

berekeningen? 

Cumulatieve belasting van alle 

veehouderij waarbij 

veehouderijen met bijdragen 

<5% van totale belasting niet 

meegenomen worden 

 

 

 

 

Ook situaties met één bron of 

dominante bron 

doorgerekend 

 

Blootstelling <0,5 ge niet 

meegenomen in de 

berekeningen van de 

blootstellingresponsrelaties 

Effect 

Vaststellen van hinder tbv het 

vaststellen van een bloostelling-

hinder relatie 

- Benadering van deelnemers 
- Selectie van deelnemers 
- Hindervraagstelling 
- Verdeling van deelnemers 

over blootstelling? 
 

 

Aselecte steekproef van 

bewoners in Brabant /Noord 

Limburg , benaderd via brief 

van huisarts voor deelname 

aan gezondheidsonderzoek 

waar geurhindervraag in zat 

 

Concentratiegebied Brabant 

en Limburg 

 

 

 

Selectie populatie voor 

deelname op basis van 

verwachte blootstelling, 

benaderd voor telefonisch 

interview voor leefomgeving 

onderzoek 

 

Deelnemers verspreid door 

Nederland 

(concentratiegebied en niet 

concentratiegebied) 
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Schriftelijke vragenlijst 

 

Vraagstelling naar frequentie 

en mate van hinder op basis 

van internationale 10-delige 

schaal  

 

 

Vraagstelling gevraagd naar 

hinder van stallen (varkens, 

pluimvee en rundvee apart) 

en mest uitrijden 

 

 

Verdeling van deelnemers 

over blootstellingscategorieën 

nog niet nader beschreven 

Telefonisch interview (TLO) 

 

Vraagstelling naar hoe vaak 

voorkomen van stank 

En mate van hinder (geen 

/nauwelijks hinder, hinder, 

ernstige hinder) 

 

Alleen wanneer als bron van 

de hinder “door varkens” en 

“door stallen” gerapporteerd 

werd meegenomen als 

gehinderd  onderschatting? 

 

Inclusie van minimaal 100 

deelnemers per 

blootstellingscategorie  

Perceptie/Contextuele factoren 

Verschillende factoren bepalen in 

hoeverre ruiken van geur in meer of 

mindere mate geurhinder 

veroorzaakt. Belangrijkste zijn 

perceptie van een persoon, 

grondhouding ten aanzien van 

veehouderij, frequentie van de geur, 

angst voor gezondheidseffecten, 

verwachting over geurbelasting in de 

toekomst, vertrouwen in de 

bron/overheid (zie ook Smeets & 

Fast, 2006) 

Deelnemers onderzoek zijn 

vergelijkbaar met niet-

agrariërs in concentratie-

gebied in het PRAO 

onderzoek.  

 

Binding met agrarische sector 

minder dan ten tijde van 

PRAO onderzoek? 

Mensen accepteren minder 

dan ten tijde van PRAO 

onderzoek? 

Grondhouding tov 

veehouderij negatiever? 

 

Informatie over 

werken/wonen op boerderij. 

In later stadium informatie 

beschikbaar voor subset van 

de populatie over 

grondhouding tov veehouderij 

en andere contextuele 

eigenschappen 

Verschillen in 

blootstellingresponscurves 

onderzocht en beschreven 

voor bewoners in 

concentratiegebied versus 

niet concentratiegebied en 

voor agrariërs en niet 

agrariërs, en voor 1-bron en 

meer bron situaties. 

Verschillen tussen binnen en 

buiten de bebouwde kom 

wonen ook onderzocht, maar 

geen verschil aangetoond. 

 

 

Geen informatie over 

contextuele eigenschappen 

anders dan wel of niet 

agrariër zijn. 

Andere factoren Is geurbeleving hetzelfde onafhankelijk van bron? 

Uit andere landen relaties bekend? 
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4. Relevantie voor geurbelasting-geurhinder relaties ten 

aanzien van verschillen PRAO en GGD/IRAS en in het 

algemeen 

 

In  dit hoofdstuk wordt de relevantie van verschillen ten aanzien van geurbelasting-geurhinder 

relaties in het kader van verschillen tussen het PRAO en GGD/IRAS onderzoek en verschillen ten 

aanzien van methodiek ten aanzien van effecten op geurbelasting-geurhinder relaties in het 

algemeen besproken. 

  

Activiteiten & milieudruk 

Geuremissiefactoren 

In beide onderzoeken zijn alle veehouderijen met geuremissiefactoren opgenomen in de berekening 

van de geurbelasting. Ten tijde van het PRAO onderzoek betrof dit veelal voorlopige emissiefactoren 

zoals beschreven in bijlage II van het PRAO rapport, en werd de geurbelasting uitgedrukt in 

geureenheden. In het GGD/IRAS onderzoek betreft dit de emissiefactoren zoals opgenomen in de 

vergunningendata van de provincies Noord-Brabant en Limburg welke overeenkomstig zijn met de in 

de Staatscourant gepubliceerde emissiefactoren, en werd de geuremissie uitgedrukt in ouE. De 

onderbouwing van de huidige emissiefactoren zijn beschreven in de rapportage van Ogink (2010, 

http://edepot.wur.nl/146661). In het algemeen zijn de geuremissiefactoren van het PRAO 

onderzoek, wanneer deze omgerekend worden naar odour units (1 ouE = 2 ge), behoorlijk 

vergelijkbaar met de waarden zoals in het rapport van Ogink (zie bijlage 2). Het lijkt dus niet 

aannemelijk dat verschillen in hoogte van emissiefactoren als zodanig een grote verschuiving in 

blootstellingresponsrelatie hebben bewerkstelligd. Echter grootste verschillen treden op wanneer 

voor een diercategorie emissie-reducerende maatregelen worden toegepast. Ten tijde PRAO 

onderzoek werden emissie-reducerende maatregelen nog nauwelijks toegepast, ten tijde van het 

GGD/IRAS onderzoek was dit veel meer het geval.  

 

In beide onderzoeken is gebruik gemaakt van de op dat moment bekende standaard 

geuremissiefactoren, welke In grote lijnen vergelijkbaar zijn. Deze geuremissiefactoren 

representeren jaargemiddelde stalgemiddelde waarden waarmee de aanzienlijke spreiding (variatie) 

in geuremissie die bestaat tussen stallen met vergelijkbare stalsystemen maar ook variatie over de 

tijd (zie Ogink en Lens, 2001) niet wordt meegenomen.  

Variatie tussen dieren en stalsystemen ontstaat doordat het ene varken niet hetzelfde is als het 

andere, en de ene stal niet als de andere. Door deze variatie in bronnen uit te middelen is er een 

emissie verkregen voor "het gemiddelde dier in de gemiddelde stal". Voor een random dier in een 

random stal kan de P98 op basis van de “gemiddelde geuremissie” dan zowel een over- als 

onderschatting vormen. 

Daarnaast varieert de emissie van een bepaald dier in een bepaalde stal over de tijd. Het ene uur is 

er waarschijnlijk een andere emissie dan het andere uur, en ook varieert de emissie over dagen met 

de groeicyclus van de dieren. De zaagtandprofielen bij pluimvee als gevolg van variatie in licht en 

donker periodes (zie Winkel et al 2013) zijn een voorbeeld van de variatie over de tijd. In de huidige 

rekensystematiek wordt alleen de temporele variatie in atmosferische condities (temperatuur, 

http://edepot.wur.nl/146661
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windsterkte, windrichting) meegenomen in de berekening van de P98. Als ook de temporele variatie 

in emissie wordt meegenomen (bijvoorbeeld het zaagtandprofiel bij pluimvee), zal dat waarschijnlijk 

leiden tot meer temporele variatie per locatie. Ervan uitgaande dat het gemiddelde per locatie 

ongeveer gelijk blijft (of dit zo is, is nog onduidelijk) en de totale temporele variatie dus toeneemt, 

dan is te verwachten dat ook de P98 toeneemt.  

Als laatste is er ook nog sprake van onzekerheid (kennisgebrek over de werkelijke waarden van 

parameters en de variatie in die parameters), maar dat staat los van een eventuele onder- of 

overschatting van de P98. Om inzicht te krijgen in de totale variantie en in hoeverre deze 

veroorzaakt wordt door onzekerheid en variatie tussen dieren en stalsystemen versus variatie over 

de tijd (zaagtandprofiel), zou een nested Monte Carlo simulatie uitgevoerd kunnen worden.  

 

Door gemiddelde emissiefactoren te gebruiken, wordt de variantie ten gevolge van variabiliteit en 

onzekerheid in de emissiefactoren buiten beschouwing gelaten. De variantie die voortkomt uit 

variatie tussen stallen, dieren of uit onzekerheid (en die niet wordt meegenomen in de 

modelberekeningen) zal waarschijnlijk niet leiden tot (grote) over- of onderschatting van de 

werkelijke P98 waarde. Echter, de variantie die voortkomt uit de variatie van emissies over de tijd 

(en die niet wordt meegenomen in de modelberekeningen) zal waarschijnlijk wel leiden tot een 

onderschatting van de werkelijke P98 waarde. Dit geldt weliswaar voor beide onderzoeken; maar 

het is aannemelijk dat de variatie over de tijd (zaagtandprofiel) groter is geworden door de 

schaalvergroting. Dat zou er toe kunnen leiden dat de onderschatting van de werkelijke P98 ten 

gevolge van het hanteren van gemiddelde emissiefactoren over de tijd tegenwoordig groter is. 

 

Luchtwassers en emissie reducerende stalsystemen - toepassing 

Concrete gegevens over hoe vaak luchtwassers en/of andere emissie reducerende maatregelen 

werden toegepast ten tijde van het PRAO onderzoek zijn niet beschikbaar. In het algemeen geldt dat 

deze nog niet gangbaar waren. Ten tijde van het GGD/IRAS onderzoek zijn luchtwassers en/of 

emissie reducerende maatregelen meer gangbaar. Het reducerende rendement van luchtwassers is 

afhankelijk van het type luchtwasser (chemisch, biologische of combinatie luchtwassers) en varieert 

–op papier- tussen de 30 en 85%. De geuremissie die per dier wordt toegekend bij toepassing van 

luchtwassers, is daardoor lager dan die ten tijde van het PRAO onderzoek; echter, de dieraantallen 

per bedrijf zijn meestal ook toegenomen, wat deze verlaging geheel of deels te niet zal doen. 

 

Luchtwassers- handhaving & effectiviteit: 

In de expert bijeenkomst rees twijfel over de toepassing en effectiviteit luchtwassers ten aanzien van 

geuremissie reducering.  

Bij de berekening van de geurbelasting wordt ervan uitgegaan van dat de luchtwassers zoals 

omschreven in de vergunningverlening ook daadwerkelijk aanwezig zijn en toegepast worden. Uit 

eerder handhavingsonderzoek van de provincie Noord-Brabant beschreven in Van Bruggen e. a. 

(2014), is echter gebleken dat dit niet zo is. Volgens deze rapportage bleek dat in 2009 een 

aanzienlijk deel (40%) van de luchtwassers van stalsystemen, waarvoor een milieuvergunning is 

verleend, niet aanstaat of niet aanwezig is. In 2012 was dit gedaald tot 16%, de verwachting is dat 

deze daling verder doorzet, door strengere handhaving en doordat elektronische monitoring 

verplicht wordt voor nieuwe luchtwassers en vanaf 1 januari 2016 ook voor bestaande systemen. In 

het kader van ammoniak emissie berekeningen wordt geschat dat het aandeel bedrijven met een 



14 
 

‘afwijkende situatie’ ten aanzien van luchtwassers in 2013 circa 12% bedraagt (persoonlijke 

communicatie Addo van der Pull, RIVM). Derhalve zal er in het GGD/IRAS onderzoek bij circa 12% 

van de bedrijven met luchtwassers een onderschatting zijn van de werkelijke geuremissies. 

  

Daarnaast is er discussie over de effectiviteit van de luchtwassers ten behoeve van geurreductie. Bij 

metingen van Odournet voor een grote keten van varkensbedrijven in 2006/2007 werd maximaal 

35% geurverwijderingsrendement bepaald voor een systeem met combinatie van chemische wasser 

en biofilter, terwijl dit 70% zou bedragen volgens de erkenning van het systeem (persoonlijke 

communicatie Frans Vossen, PRA Odournet). Ook in het expert-overleg was de mening dat reducties 

van maximaal 30-40% haalbaar zijn, en hogere reducties niet realistisch zijn. De eerdere 

gerapporteerde hogere reductiefactoren (>50%) zijn vastgesteld op basis van Duits onderzoek, en 

werden en worden niet bevestigd met Nederlands onderzoek. Het Duitse onderzoek wordt thans 

minder betrouwbaar beschouwd op basis van recente studies welke laten zien dat sommige typen 

olfactometers - met name die olfactometers die gebruikt zijn in de studies die hoge reductiefactoren 

vastgesteld hebben – resulteren in te lage c.q. niet representatieve geurconcentraties. Dit is een 

gevolg van een korte aanbiedingstijd (Jonassen e.a 2012, Hansen e.a. 2013). Het effect is 

waarschijnlijk sterker bij lagere concentraties met als consequentie te hoge berekende 

rendementen. Bij luchtwassers met een vastgesteld geur-emissie reductie tot circa 45% treedt dit 

effect niet of in mindere mate op. 

 

Om een inschatting te kunnen maken hoe dit de resultaten van een studie beïnvloedt is het 

allereerst noodzakelijk te weten hoeveel bedrijven/stallen met dergelijke luchtwassystemen in het 

GGD/IRAS onderzoek betrokken zijn. Hiertoe zijn de vergunningen van de veehouderij bedrijven in 

het onderzoeksgebied van het GGD/IRAS onderzoek nader bekeken (zie bijlage 3). Opvallend is dat 

het aantal bedrijven met een hoog-rendement (>70%) luchtwasser in de omschrijving van het 

stalsysteem groter is dan het aantal bedrijven/stalsystemen dat hieronder geclassificeerd wordt op 

basis van de betreffende geuremissie waarde. Dit komt doordat de omschrijving van het stalsysteem 

primair de reductie in fijn stof en/of ammoniak emissie weergeeft en niet de reductie in geur 

emissie. (zie http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-

tuinbouw/ammoniak/rav/stalbeschrijvingen/)  Dit houdt in dat de geuremissie in de 

vergunningverlening conservatief wordt toegekend, dus een relatief hoge geuremissie factor toekent 

voor stalsystemen.   

Op basis van de geuremissiewaarde heeft 12% van de varkensstallen en 0% van de pluimvee- en 

rundveestallen een luchtwasser met een geuremissie rendement groter dan 45% (zie tabel 2 en 

bijlage 3). Op basis van de omschrijving van het stalsysteem is het aandeel bedrijven bij 

varkenstallen 32%, en 2% voor rundvee en pluimvee stallen. 

 

Als we aannemen dat de geuremissie in werkelijkheid maximaal 40% bedraagt dan zal de 

geuremissie voor een individueel bedrijf met een dergelijke luchtwasser circa een factor 2 tot 4 

hoger zijn (zie kader).  Hoe groot het effect is voor een woning is afhankelijk van het aandeel 

bedrijven met dergelijke luchtwassers en hoe hoog de relatieve bijdrage van de geurbelasting van 

dergelijke bedrijven is in relatie tot de rest van de geurbelasting voor de betreffende woning. Het izs 

niet mogelijk om hiervoor een inschatting te maken, daar hiervoor te veel aannames gedaan moeten 

worden.  
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Tabel 2. Overzicht van aantal en percentage van bedrijven in  het onderzoeksgebied van het 

GGD/IRAS onderzoek met een hoog rendement (>45%) luchtwassers volgens omschrijving en 

volgens toegekende geuremissie voor het stalsysteem (zie bijlage 3).  

 

Totaal 
bedrijven 

Bedrijven met emissie reductie 
>45% in omschrijvinga 

Bedrijven met emissie 
reductie >45% in OU/s b 

 
N N % N % 

Pluimvee 385 8 2.1% 1 0.0% 

Rundvee 543 11 2.0% 1 0.2% 

Varkens 3235 1040 32.1% 330 10.2% 

a Reductie >45% op basis van omschrijving in bestand (voor details zie bijlage 3) 

b Reductie >45% op basis van geuremissie factor (voor details zie bijlage 3) 

 

 

Hedonische waarde: 

Er is weinig tot niets bekend over òf de toepassing van luchtwassers de hedonische waarde (de 

(on)aangenaamheid) van een geur beïnvloedt. De hedonische waarde of aard van de geur wordt niet 

standaard bepaald in Nederland. PRA Odournet heeft enkele gegevens bij eerder genoemde 

metingen aan combi wassers bij varkensstallen in 2006/2007. De invloed van de wassers op de 

hedonische waarde van de afgasstroom bleken erg klein: de verschillen tussen de hedonische 

waarde van ingaande en uitgaande lucht waren veel kleiner dan de (geschatte) meetonzekerheid 

van hedonische metingen. Daarnaast was er ook geen tendens te zien: de ene keer was de ingaande 

geur iets minder onaangenaam, de andere keer de uitgaande geur. Overigens er wel sprake van een 

andere aard van de geur. (persoonlijke communicatie Frans Vossen PRA Odournet).  

Een verschil in hedonische waarde lijkt naar alle waarschijnlijkheid niet van toepassing en zal dus 

niet de blootstellingresponsrelatie doen verschuiven. 

 

Berekening factor verschil in emissie en verschil in belasting als gevolg van mindere 

effectiviteit luchtwassers ten aanzien van geur 

Verschil in emissie: 

Stel de geuremissie van bedrijf zonder luchtwassers is 1000 OUE.  

Wanneer er 85% reductie verondersteld wordt door een luchtwasser bedraagt de emissie: 

(1-0.85)*1000 = 0.15*1000 = 150 OUE.  

Wanneer de luchtwasser in de praktijk echter 40% effectief is dan bedraagt de emissie: 

(1-0.4)*1000 = 0.6*1000 = 600 OUE. 

De emissie is dan 600/150 = 0.6/0.15 = 4 x zo hoog. 

 

Verschil in belasting: 

Dit betekent niet dat ook de belasting voor iedere respondent ook 4x zo hoog is, 

aangezien slechts een klein deel van de bedrijven (~10%) een dergelijk luchtwasser heeft, 

maar het kan wel meerdere bedrijven rond een individuele woning betreffen. Ook is het 

van belang wat de relatieve bijdrage in geurbelasting van de bedrijven met luchtwassters 

is ten opzichte van de totale belasting. Omdat hierover geen reëele aannames  te doen 

zijn, is het niet mogelijk om het verschil in belasting in te schatten  
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Vergunde aantallen dieren versus aanwezige aantallen dieren: 

In beide onderzoeken is gerekend met de vergunde aantallen dieren. Dit geeft mogelijk een 

overschatting van de geurimmissie omdat de vergunning voor meer dierplaatsen wordt aangevraagd 

dan de daadwerkelijk bezetting. Dit geldt echter voor beide onderzoeken en zal dus niet het verschil 

in blootstellingresponsrelaties  tussen de beide studies kunnen verklaren.  

 

 

Cumulatieve geuremissie berekeningen van verschillende diertypen: 

In het GGD/IRAS onderzoek is de cumulatieve geurbelasting van alle diertypen (alle diersoorten met 

een geuremissiefactor), en apart voor varkens, pluimvee en rundveehouderij berekend. Hierbij zijn 

alle betrokken veehouderijen in een straal van 2km betrokken en is gemodelleerd met Stacks+ met 

de invoerparameters van V-Stacks. In het PRAO onderzoek is, voor het onderzoek betreffende hinder 

van varkens, cumulatieve geurimmissie veelal berekend op basis van varkenshouderijen (zie 

hoofdstuk 2 voor details). In de wgv is dit vertaald naar een zelfde blootstellingresponsrelatie 

ongeacht diertype. In het GGD/IRAS onderzoek, maar ook in een eerdere Duitse studie werden 

echter verschillen in blootstellingresponscurves afhankelijk van diertypen gevonden ( Geelen e.a. 

2015, Sucker e.a. 2006).  

 

 

Milieukwaliteit & Blootstelling 

Verschillen in verspreidingsmodellen 

Berekeningen tussen LTFD en V-Stacks (de twee toegepaste milieumodellen) kunnen verschillen 

opleveren in de uiteindelijke berekende geurbelasting. 

Het gaat hierbij dan om verschillende invoergegevens: 
1. Ruwheidlengte: Met LTFD is een vaste waarde van 0,3 m gebruikt, in STACKS is 

gedifferentieerde waarden toegepast. Lagere ruwheden geven wat hogere concentraties: bij 
deze verschillen in de orde van grootte van 10% 

2. Uitstroomsnelheid ventilatiegassen. LTFD kent deze invoerparameter niet; in STACKS is een 
waarde van 4 m/s gebruikt: dat geeft lagere concentraties, afhankelijk van de emissiehoogte 
en brondiameter geschat 10-30% lager. 

3. Gebouwdimensies: LTFD kent deze parameter niet; er is een vaste emissiehoogte van 2 m 
toegepast; in STACKS is de vereenvoudigde gebouwcorrectie gebruikt. Dit resulteert in 
verschillen, afhankelijk van stalhoogte en emissiehoogte (iha lagere concentraties voor V-
Stacks). 

En verschillen in methodiek: 

 LTFD rekent met een verouderde systematiek van stabiliteitsklassen voor het weer; STACKS 
rekent met uurwaarden van weersituaties, die beter recht doen aan de fysische 
werkelijkheid. De verbeterde methodiek is in NNM/STACKS toegepast. Afhankelijk van de 
bronhoogte geeft dit voor STACKS lagere concentraties: hoge bronnen: factor 2 tot 5; lagere 
bronnen tot factor 2, zie onderstaande figuur. 

 LTFD gaat uit van een lineair verband tussen jaargemiddelde en 98-percentielwaarde. Dat 
geldt strikt genomen alleen voor alzijdige blootstelling en een mix van alle brontype en –
hoogtes. V-Stacks kent deze beperkingen niet en is daardoor meer realistisch.  
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Het is dus moeilijk op basis van de theorie te voorspellen wat het effect is van de verschillende 
verspreidingsmodellen op de uiteindelijke geurbelasting en dus de vastgestelde 
blootstellingresponsrelatie. 

 
 
 
Pragmatische omrekening 

Daarnaast is in het verleden een pragmatische omrekening van LTFD naar V-Stacks toegepast (zie 
rapportage VROM07A3) om de blootstellingresponscurves verkregen met LTFD uit het PRAO 
onderzoek om te zetten naar blootstellingresponsrelaties voor V-Stacks. Er wordt hierbij niet een 
vaste omrekening factor gehanteerd, maar een uiteenlopende omrekening afhankelijk van gebied 
(wel of niet concentratiegebied) en bron belasting (1-bron of meer-bron situaties). De omrekening is 
gebaseerd op een gemiddelde verhouding in geurbelasting berekend via V-Stacks en LTFD voor de 
onderzochte gebieden, en niet op een omrekening voor de individuele woonadressen gevolgd door 
een bepaling van de blootstellingresponsrelatie. Omdat in het GGD/IRAS onderzoek de vergelijking 
met de hinderpercentages uit de handreiking wgv getrokken wordt, wordt in principe een 
vergelijking gemaakt met de pragmatisch naar V-Stacks omgerekende blootstellingresponsrelaties. 
Hierdoor zijn de verschillen tussen de verspreidingsmodellen mogelijk deels ondervangen. In 
hoeverre de pragmatische omrekening afdoende is, is echter nooit vastgesteld. 
 
Empirische vergelijking 

In een pilot studie ten behoeve van het GGD/IRAS onderzoek is eerder een vergelijking gemaakt 
tussen geurbelasting berekend via LTFD en via Stacks voor respondenten van een case-controle 
onderzoek binnen de intensieve veehouderij en gezondheid studie (IVG; Heederik & IJzermans 
2011). Tevens is voor beide modelberekeningen de geurbelasting – geurhinder relatie bepaald. De 
resultaten hiervan staan in figuren 5 en 6 weergegeven. Gemiddeld genomen is de geurbelasting 
berekend met Stacks iets hoger dan de geurbelasting bepaald met LTFD (figuur 4). De resulterende 
blootstellingresponscurve voor geurbelasting bepaald op basis van Stacks is iets minder steil, dan die 
voor LTFD (figuur 5). Het verschil tussen LTFD en Stacks resulteert echter niet in een verschuiving van 
de blootstellingresponscurve over de x-as. Een waarschuwing bij deze figuren is wel op zijn plaats, de 
figuren zijn opgenomen ter illustratie van de vergelijking van blootstellingresponscurves op basis van 
de twee verspreidingsmodellen, maar niet ter vergelijking van de hinder-percentages. De 
vraagstelling in het IVG onderzoek is niet 1-op-1 vergelijkbaar met de vraagstelling in het PRAO 
onderzoek en het GGD/IRAS onderzoek.  
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Figuur 5. Vergelijking tussen gemodelleerde geurbelasting op huisadressen van respondenten van het IVG-
onderzoek gemodelleerd met het LTFD model dan wel het Stacks model. LTFD-geurbelasting in geureenheden 
is omgezet naar odor units met de standaardverhouding 1 ouE=2 geureenheden.  
 

  
Figuur 6. Invloed van milieumodel: blootstellingresponsrelaties voor cumulatieve geurbelasting en geurhinder 
waarbij de geurbelasting gemodelleerd is met LTFD-model danwel Stacks. LTFD-geurbelasting in geureenheden 
is omgezet naar odor units met de standaardverhouding 1 ouE=2 geureenheden.  
NB. Aangezien de vraagstelling in het IVG onderzoek niet 1-op-1 vergelijkbaar is met de vraagstelling in het 
PRAO onderzoek en het GGD/IRAS onderzoek, kunnen de hinderpercentages uit deze figuur niet vergeleken 
worden met het de hinderpercentages uit PRAO en het GGD/IRAS onderzoek.  
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Andere aspecten met betrekking tot milieumodellen 

Er is voorts een aantal aspecten dat noch in LTFD noch in V-Stacks zijn toegepast, maar die wel de 
blootstelling (soms sterk) kunnen beïnvloeden: 

1. Effect van warmte emissie op de 98-percentielwaarden. 
Tot nog toe wordt steeds -conservatief-geen warmte-emissie verrekend, terwijl het duidelijk 
is dat de warmte-inhoud van de ventilatielucht een concentratieverlagend effect kan 
hebben. STACKS kan hier mee rekenen; in V-Stacks is dit niet toegepast. De warmte emissie 
die vrijkomt uit deze stallen (ventilatielucht is wat warmer dan de buitenlucht) maakt dat de 
stoffen in de atmosfeer een stukje stijgen. Uit verkennende modelberekeningen door KEMA 
met STACKS volgt dat de berekende concentraties veel lager kunnen zijn (tot maximaal een 
factor 10) als warmte emissie wordt meegenomen (Verhees&Erbrink, 2014).  

2. Variabele geuremissie (afhankelijk van moment in de groeicyclus (bij vleeskuikens) en 
afhankelijk van dag/nacht ritme).  
De verkennende studie van KEMA op basis van modelberekeningen laat zien dat werkelijk 
optredende variabele emissies van geur in plaats van een vaste jaaremissie, een verschil in 
berekende geur 98-p waarden van een factor 2 à 3 (lager) kan opleveren, waarbij dan wel 
tegelijkertijd een toename in de P99.9 waarden optreedt. Dit verschil werd alleen gevonden   
als aangenomen wordt dat het geuremissiepatroon eenzelfde variatiepatroon kent als de 
PM10-emissie, of dit in de praktijk ook zo is, is niet bekend.  Het wordt niet gevonden 
wanneer aangenomen wordt dat de geuremissie varieert met het ventilatiedebiet.  (Verhees 
& Erbrink, 2014). 

Bovenstaande laat zien dat veranderingen in parameters en aannames ten aanzien van input 

parameters van de verspreidingsmodellen van invloed zijn op de berekende geurbelasting. Het is 

niet goed te voorspellen hoe veranderingen uitpakken voor alle situaties.  Tot nu toe is vaak voor 

een aantal voorbeeldsituaties onderzocht wat voor effect een verandering in de geurmodellering 

heeft op de geurbelasting. Het is zeer aannemelijk dat veranderingen in 

blootstellingsresponserelatie zullen optreden wanneer de geurbelasting op een andere manier 

bepaald wordt. Het is daarom aan te bevelen om bij doorvoering en toepassing van veranderingen in 

verspreidingsmodellen, opnieuw de blootstellingsresponse relatie ten aanzien van geurhinder te 

bepalen. Hiervoor zou gebruik gemaakt kunnen worden van het GGD/IRAS onderzoek  door voor de 

respondenten de geurbelasting op basis van het aangepaste verspreidingsmodel te bepalen en dit te 

relateren aan de gerapporteerde hinder.  

 

 

Blootstelling, Effect & Perceptie 

Benaderingswijze van de populatie 

In het PRAO onderzoek zijn de deelnemers eerst schriftelijk en vervolgens telefonisch benaderd voor 

deelname aan een leefomgevingsonderzoek. De vraag naar voorkomen van geurhinder is een 

onderdeel van het telefonisch leefbaarheidsonderzoek (TLO), dat ook naar andere 

leefomgevingsfactoren vraagt (zie bijlage VII rapportage Bongers 2001 voor het volledige interview). 

Potentiele deelnemers werden geselecteerd op basis van blootstellingsniveau. In het GGD/IRAS 

onderzoek is een steekproef van de algemene populatie benaderd voor een schriftelijke enquête ten 

behoeve van een onderzoek naar veehouderij en gezondheid. Potentiele deelnemers zijn random 

geselecteerd uit het patiëntenbestand van een aantal huisartsenpraktijken in het onderzoeksgebied. 

Het patiëntenbestand van een huisarts bevat alle huishoudens die bij de betreffende praktijk 

aangesloten zijn. Per woonverband werd 1 deelnemer geselecteerd voor deelname. Potentiele 



20 
 

deelnemers ontvingen een brief van de huisarts met een aankondiging van het onderzoek en de 

vragenlijst. De geurhinder vraag is een van de vragen in het onderzoek (zie bijlage 1 voor de 

aanbiedingsbrief en vragenlijst). Het is niet ongebruikelijk dat hinder onderdeel is van een 

gezondheidsonderzoek, zo ook in bijvoorbeeld de gezondheidsmonitors van de GGD (zie bv Van Poll 

2014). 

De benaderingswijze voor beide onderzoeken is verschillend en kunnen ieder op hun eigen manier 

bijdragen aan vertekening van de onderzoeksresultaten. Bij een telefonisch interview kan er bias 

optreden doordat bepaalde mensen (ouderen, niet-werkenden) die vaker thuis zijn beter bereikbaar 

zijn en dus meer vertegenwoordigt in de populatie.  In hoeverre dit is opgetreden in het PRAO 

onderzoek is niet bekend.  Of er een verschil in rapportage van symptomen of hinder optreedt bij 

benadering van personen voor onderzoek via de huisarts als onderdeel van een 

gezondheidsonderzoek ten opzichte van een andere manier van benadering is niet bekend. Het 

aantal deelnemers in de GGD/IRAS studie is echter zeer groot (>13000), en er zijn geen aanwijzingen 

dat er grote verschillen zijn in leeftijd en afstand tot veehouderij tussen deelnemers die wel en niet 

aan het onderzoek deelnamen.  

 

TLO versus vragenlijst onderzoek 

De dataverzameling van de beide onderzoeken is verschillend. In het PRAO onderzoek is een 

telefonisch leefomgevingsonderzoek uitgevoerd, en het GGD/IRAS onderzoek is middels een 

schriftelijke vragenlijst afgenomen. Er zijn, zover bekend, geen studies, die verschillen, die hierdoor 

kunnen ontstaan, onderzocht hebben. Het is dus niet te zeggen wat voor effect dit heeft op de 

geurhindercurves.  

 

Verdeling van de populatie over blootstellingsniveaus 

In het PRAO onderzoek zijn de deelnemers gezocht op basis van de blootstelling. Hierbij werd de 

blootstelling van een gebied bepaald en werd er gestreefd naar deelname van minimaal 100 

personen per blootstellingscategorie. In het GGD/IRAS onderzoek is een steekproef van de algemene 

populatie benaderd. De frequentieverdeling van aantallen deelnemers van het GGD/IRAS onderzoek 

en van het PRAO onderzoek over blootstellingscategorieën en gerapporteerde geurhinder staat 

omschreven in bijlage 4 voor alle geurhindervragen, en voor geurhinder (soms/vaak) in tabel 3. Het 

GGD/IRAS onderzoek omvat voor alle diertypen en varkens minimaal 100 deelnemers per categorie 

met uitzondering van de hoogste blootstellingscategorieën. Voor pluimvee en rundvee geurbelasting 

zijn de aantallen per blootstellingscategorie kleiner, maar nog steeds aanzienlijk.  

 

Ter vergelijking worden ook de aantallen personen en hoe vaak zij hinder ervaren binnen de 

blootstellingscategorieën van het PRAO onderzoek weergegeven (Tabel 4). In het PRAO onderzoek 

zijn voor het concentratiegebied alleen gezamenlijke aantallen voor agrariërs en niet-agrariërs 

gerapporteerd.  
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Tabel 3. Aantallen respondenten per blootstellingscategorie en aantal (%) personen die aangeeft 

soms of vaak geurhinder te ervaren, apart voor alle diertypen (totaal), varkens, pluimvee en rundvee 

in het GGD/IRAS onderzoek. 

P98 
[OU/m3] 

alle diertypen   Varkens   Pluimvee   Rundvee 

N Hinder N Hinder N Hinder  N Hinder 

<0.1 214 14     (7 %) 
 

849 35   (4 %) 
 

6956 512   (7 %) 
 

5969 357   (6 %) 

0.1 - <0.5 542 54   (10 %) 
 

1301 119   (9 %) 
 

2923 394   (13 %) 
 

4822 389   (8 %) 

0.5 - <1 874 100   (11 %) 
 

1970 209   (11 %) 
 

1900 394   (21 %) 
 

1838 202   (11 %) 

1 - <2 2204 344   (16 %) 
 

3010 494   (16 %) 
 

1423 385   (27 %) 
 

890 139   (16 %) 

2 - <4 4474 1027   (23 %) 
 

4018 923   (23 %) 
 

477 195   (41 %) 
 

184 42   (23 %) 

4 - <8 3912 1365   (35 %) 
 

2072 689   (33 %) 
 

71 44   (62 %) 
 

57 8   (14 %) 

8 - <16 1197 582   (49 %) 
 

436 213   (49 %) 
 

29 22   (76 %) 
 

26 6   (23 %) 

16 - <32 201 212   (70 %) 
 

109 71   (65 %) 
 

6 5   (83 %) 
 

4 3   (75 %) 

32 - <64 63 43   (68 %) 
 

21 13   (62 %) 
 

6 4   (67 %) 
 

1 0   (0 %) 

>=64 10 6   (60 %)   5 3   (60 %)   0 0   ( %)   0 0   ( %) 

 

 

Tabel 4. Aantallen respondenten in blootstellingscategorie en aantal (%) personen die geurhinder 

rapporteert in het PRAO onderzoek (hinder: soms & vaak varkens). Een inschatting van de P98 in 

OU/m3 is verkregen met behulp van de standaard definitie waarbij 2 geureenheden gelijk is aan 1 

OU.  

C98  
[ge/m3] 

~ P98 
[OU/m3]  

totale populatie 
 

Concentratiegbied 
agrariërs  &  
niet-agrariërs 

N Hinder  
 

N Hinder 

< 0.5 <0.25 115  4    (3%) 
   0.5 - <1 0.25 - <0.5 139 6    (4%) 
 

6 1    (17%) 

1 - <2 0.5 - <1 319 10   (3%) 
 

19 0     (0%) 

2 - < 4 1 - <2 386 19    (5%) 
 

103 1    (1%) 

4  – < 8 2 - <4 438 48    (11%) 
 

147 8    (6%) 

8  – <16 4 - <8 433 69   (16%) 
 

169 15   (9%) 

16  - <32 8 - <16 285 57   (20%) 
 

160 19   (12%) 

32 -  <64 16 - <32 154 40   (26%) 
 

125 29  (23%) 

64 - <128 32 - <64 34 10   (29%) 
 

29 8   (28%) 

 

 

Effect van excluderen van lage blootstellingen op de blootstellingresponsrelaties 

De relaties geurbelasting – geurhinder van alle diertypen wordt vrijwel niet beïnvloed wanneer 

respondenten met geurbelasting <0.1 OU niet geïncludeerd worden (figuur 7). Bij geur door 

pluimvee en rundvee wordt de helling van de blootstellingresponscurve wel wat beïnvloed, maar er 

vindt geen grote verschuiving over de blootstellingsas plaats (figuur 8). In de vergelijking tussen de 

studies van PRAO en GGD/IRAS zijn daarom deelnemers met blootstelling <0.1 OU buiten 

beschouwing gelaten. 

 

  



22 
 

Figuur 7. Effect van excluderen van deelnemers met geurbelasting <0.1 OU op de 

blootstellingresponscurves voor de verschillende hinder definities en geurbelasting van alle 

diertypen. 

 
 

Figuur 8. Effect van excluderen van deelnemers met geurbelasting <0.1 OU op de 

blootstellingresponscurves van geur van varkens of pluimvee of rundvee. 

 
 

 

Gelaagdheid van vragen 

De gelaagdheid van de vraagstelling in het PRAO onderzoek is niet precies hetzelfde als in het 

GGD/IRAS vragenlijstonderzoek. In het PRAO onderzoek werd pas nadat aangegeven werd dat 

hinder door landbouw ervaren werd, gevraagd met welke type agrarisch bedrijf dit samenhangt. Als 



23 
 

hierbij varkens gemeld werden, werd nagevraagd waardoor de stank veroorzaakt werd. Als hierbij 

stallen genoemd werd, werd de hinder meegenomen in de bepaling van de geurblootstelling –

geurhinder relaties. Aangezien dit een getrapte procedure is, waarbij de volgende vraag alleen 

gesteld wordt wanneer de eerste vraag op een bepaalde manier beantwoord is, is het aannemelijk 

dat dit resulteert in onderrapportage van hinder ten opzichte van vraagstelling via een vragenlijst 

waarin direct gevraagd wordt naar geurhinder afkomstig van stallen.   

 

Formulering van vragen  

Naast de vraagstelling hoe vaak geurhinder van stallen voorkomt, welke het meest overeenkomt 

met vraagstelling zoals in het PRAO onderzoek, is in het GGD/IRAS onderzoek ook de mate van 

hinder nagevraagd middels een 10-puntsschaal vraagstelling.   Dit is niet van belang voor de 

vergelijking tussen het PRAO onderzoek en het GGD/IRAS onderzoek, maar omdat er in het 

GGD/IRAS onderzoek  ook enige hinder, hinder en ernstige geurhinder gerapporteerd wordt op basis 

van een 10-puntsschaal in plaats van een 11-puntsschaal zoals voorgesteld volgens de internationale 

standaard voor hindervraagstelling, wordt op de invloed hiervan gereflecteerd . 

Het gebruiken van een 10-puntsschaal in plaats van een 11-puntschaal heeft enige invloed op de 

populatieschattingen van enige hinder, en ernstige hinder omdat de afkapwaarden voor enige 

hinder (28% van de totale schaal) en ernstige hinder (72% van de totale schaal) niet samenvallen 

met een antwoordklasse (zie tabel 7). 

Tabel 7. Berekening van populatie schattingen voor enige hinder, hinder en ernstige hinder op basis 

van een 10-punt of 11-punt antwoordschaal. De antwoordklassen voor de populatie bepaling zijn 

omrand, het percentage deelnemers binnen de klasse dat meeweegt in de bepaling van het 

populatie hinderpercentage staat in de kolom. De antwoordklassen die meegenomen worden in de 

individuele bepaling voor hinder zijn grijs gearceerd.  

 berekening bij een 10-punts antwoordschaal berekening bij een 11-punts antwoordschaal 

  enige hinder hinder 
ernstige 
hinder 

 
enige hinder hinder 

ernstige 
hinder 

antwoord-
klasse range schaal 

afkappunt 
28 

afkappunt 
50 

afkappunt 
72 

range 
schaal 

afkappunt 
28 

afkappunt 
50 

afkappunt 
72 

1 0 - 10 0% 0% 0% 0-9 0% 0% 0% 

2 11 -20 0% 0% 0% 10-18 0% 0% 0% 

3 21 - 30 20% 0% 0% 18-27 0% 0% 0% 

4 31 - 40 100% 0% 0% 28-36 100% 0% 0% 

5 41 - 50 100% 0% 0% 37-45 100% 0% 0% 

6 51 - 60 100% 100% 0% 46-54 100% 45% 0% 

7 61 - 70 100% 100% 0% 55-63 100% 100% 0% 

8 71 - 80 100% 100% 80% 64-72 100% 100% 0% 

9 81 - 90 100% 100% 100% 73-81 100% 100% 100% 

10 91 - 100 100% 100% 100% 82-90 100% 100% 100% 

11 
   

  91-100 100% 100% 100% 
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Populatie schattingen van “enige hinder” zullen hierdoor iets onderschat worden, en voorkomen van 

“ernstige hinder” iets overschat, het verschil is echter niet heel groot (zie tabel 8).  

Tabel 8. Populatieschattingen van enige hinder, hinder en ernstige hinder voor de GGD/IRAS 

populatie op basis van de ISO classificatie en op basis van afkap op hele antwoord categorieën.  

 
Hinder van varkens hinder van pluimvee hinder van rundvee 

 
enige hinder hinder 

ernstige 
hinder enige hinder hinder 

ernstige 
hinder enige hinder hinder 

ernstige 
hinder 

volgens ISO 13.1 8.0 3.5 9.2 5.0 2.0 5.5 2.5 0.8 

95% CI 12.5 - 13.7 7.6 - 8.5 3.2 - 3.8 8.7 - 9.6 4.6 - 5.3 1.8 - 2.2 5.1 - 5.9 2.2 - 2.7 0.6 - 0.9 

hele categoriëen 12.6 8.0 3.9 8.7 5.0 2.2 5.2 2.5 0.9 

95% CI 12.0 - 13.1 7.6 - 8.5 3.6 - 4.3 8.2 - 9.2 4.6 - 5.3 2.0 - 2.4 4.8 - 5.5 2.2 - 2.7 0.7 - 1.0 

 

Voor de vaststelling van geurbelasting-geurhinder relaties wordt echter gebruik gemaakt van 

individuele schattingen van geurhinder, hierbij is het niet mogelijk om personen deels mee te laten 

wegen. Ook hiervoor geldt dat er minder personen als “enigszins gehinderd” en meer personen als 

“ernstig gehinderd” geclassificeerd zullen worden op basis van de hele antwoordklassen. De 

classificering van hinder” is bij een 10-punts antwoordschaal gebaseerd op een hele 

antwoordcategorie. Voor de vaststelling van de blootstellingresponsrelatie voor hinder is het dus 

een voordeel om met een 10-puntschaal te werken, aangezien daarbij de afkapwaarde (50%) 

samenvalt met een antwoordklasse.  

 

Mogelijke invloed van non-respons op de blootstelling-responsrelatie 

Zowel bij het PRAO onderzoek als bij het GGD/IRAS onderzoek is geen non-respons onderzoek 

uitgevoerd. In het GGD/IRAS onderzoek is er wel informatie beschikbaar over leeftijd, geslacht, 

afstand tot dichtstbijzijnde veehouderij. Deze zijn niet sterk verschillend tussen responders en non-

responders.  

 

Informatie over verschillen in persoonlijke en contextuele (niet-olfactometische) factoren tussen 

responders en non-responders zijn niet bekend.  Wanneer responders en non-responders verschillen 

in persoonlijke en/of contextuele (niet-olfactometrische) factoren én deze factoren geassocieerd zijn 

met de responsvariabele, kan dit de blootstellingresponscurve beïnvloeden.  Dit is eerder 

beschreven voor geluidhinder door vliegtuiggeluid (Houthuijs e.a., 2012). Op basis van de grote orde 

van het effect voor geluidshinder kunnen we een ruwe schatting afleiden voor de invloed van 

selectieve respons of non-respons op de blootstellingsresponsrelatie voor geurhinder .  

 

In figuur 9  staat geluidshinder rond Schiphol, gemeten in drie verschillende jaren, met en zonder 

kwantitatieve correctie voor non-respons weergegeven. Correctie voor non-response vond plaats op 

basis van een beperkt non-response onderzoek.  
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Figuur 9. Blootstellingsresponsrelaties voor geluidshinder in relatie tot geluidsbelasting van 

vliegvelden in 3 studies rond vliegvelden: effect van wel of niet corrigeren voor non-respons (bron: 

Houthuijs e.a., 2012) 

 
Uit de grafiek valt af te lezen dat de niet-gecorrigeerde (unadjusted) percentages per 5 dB categorie 

geluidsblootstelling duidelijk verhoogd zijn ten opzichte van de adjusted percentages. De verhoging 

kan ook gezien worden als een verschuiving van de blootstellingresponsrelatie over de x-as. Het 

verschil kan dan als in termen van blootstelling worden beschreven. In dit geval is dat in decibellen. 

Het resultaat (uitgebreid met een vierde vliegveld) is in tabel 5 beschreven. 

 

Tabel 5: Verschil in decibellen en als verhouding (factor) tussen blootstellingresponsrelaties wel en 

niet gecorrigeerd voor non-respons 

Luchthaven en jaartal In decibellen Als verhouding 

Gemiddeld 95% CI Gemiddeld 

Schiphol 1996 -5,9 [-6,9 ; -5,0] 3,9x 

Schiphol 2002 -2,9 [-4,1 ; -1,8] 1,9x 

Schiphol 2005 -3,6 [-4,8 ; -2,4] 2,3x 

Geilenkirchen 2007 -4,4 [-6,3 ; -2,5] 2,8x 

Overall -4,2  2,6x 

 

Gemakshalve wordt er vanuit gegaan dat voor zowel geluid- als geurhinder de wet van Fechner en 

Weber opgaat (wanneer fysische impulsen toenemen met constante verhoudingen, dan nemen de 

gewaarwordingen toe met constante verschillen). Vandaar dat de decibellen, welke een 10-log 

schaal vertegenwoordigen, zijn omgerekend naar een verhouding: 10^(dB/10), wat een factor 

verschil representeert.  Als er vanuit gegaan mag worden dat eenzelfde effect van non-respons 

opgaat voor de geurhinder-studie, dan is een eerste orde schatting, dat door het negeren van non-

respons verschuivingen mogelijk zijn in de blootstellingresponsrelaties die kunnen variëren tussen 

een factor 2 tot 4 in de blootstelling (uitgedrukt geureenheden en/of odor units). De verhouding 
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tussen de blootstellingresponsrelatie in 2012 en 2001 is ca. een factor 10 (zie figuur 1), zodat het 

niet waarschijnlijk is dat (verschillen in) selectieve non-respons alléén het verschil tussen de curves 

uit de onderzoeken kunnen verklaren.  Of de veronderstelling dat verschuivingen in geluidscurves in 

dezelfde mate ook opgaan voor geurhindercurves in de praktijk ook waar is, is niet bekend.   

 

Verschillen tussen groepen 

Verschillen tussen groepen kunnen op dezelfde wijze in beeld worden gebracht en worden 

berekend, bijvoorbeeld zoals in het PRAO onderzoek is vastgesteld (en in 2007 bewerkt naar odor 

units; zie figuur 10). Wanneer we meer-bron, concentratiegebied [niet-agrariërs] als referentie 

nemen, dan zijn de verhoudingen tussen subpopulaties uit te drukken als verhouding (tabel 6). 

 

Tabel 6. Verschil tussen blootstellingresponsrelaties voor de verschillende sub-populaties in het 

PRAO onderzoek: verhouding tussen geurconcentratie bij subpopulatie en bij referentiepopulatie bij 

gegeven hinderpercentage. 

Ten opzichte van  Als verhouding in dosis ten opzichte van 

referentie 

één-bron, niet-concentratiegebied 0,23 

één-bron, concentratiegebied [niet-agrariërs] 0,50 

meer-bron, niet-concentratiegebied 0,50 

meer-bron, concentratiegebied [niet-agrariërs] Referentie 

één-bron, concentratiegebied [agrariërs] 2,0 

meer-bron, concentratiegebied [agrariërs] 4,0 

 

Figuur 10. Verschillend verloop van de blootstellingresponscurves voor sub-populaties in het PRAO 

onderzoek 

 
 

Het maximale verschil tussen groepen binnen het PRA onderzoek varieert van een factor 2 tot 17,4 

(=4,0/0,23) verschuiving in blootstellingresponsrelatie. Waardoor in het PRA onderzoek dergelijke 

verschillen tussen de groepen zijn optreden is niet onderzocht. Voor het verschil tussen agrariërs en 
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niet-agrariërs zou binding met de agrarische sectorbedrijfstak van invloed kunnen zijn, maar voor de 

verschillen tussen concentratie-gebied en niet-concentratiegebied of één-bron or meer-bron 

situaties geldt dit niet. PRAO relativeerde de afwijkende relatie in cumulatiesituaties, door te 

suggereren dat de mensen in cumulatiesituaties meer tolerant zijn. Daarnaast benoemt PRAO dat de 

cumulatieve belasting om rekentechnische redenen (conservatief) hoog was ingeschat; hiervoor is 

echter niet gecorrigeerd. Het is daarom van belang om inzicht te verkrijgen in onderliggende 

factoren die verschillen tussen groepen kunnen verklaren.  

Het voorbeeld ondersteunt de bevindingen uit het eerder gepresenteerde geluidonderzoek dat 

verschuiving van de blootstellingresponsrelatie in de orde van een factor 2 tot 4 kunnen optreden 

doordat de samenstelling van de populatie tussen studies anders zijn en dus door de invloed van 

andere factoren binnen een studie. Het voorbeeld geeft ook aan dat een vergelijking van 

onderzoeken op verschillen in vóórkomen van persoonlijke en contextuele kenmerken zeer relevant 

is, wanneer blootstellingresponsrelaties worden vergeleken.  

 

Contextuele factoren 

Alhoewel de meerdere studies aangeven dat niet-olfactometrische factoren geassocieerd zijn met 

meer geurhinder, zoals angst voor gezondheidseffecten, verwachting over geurbelasting in de 

toekomst, weinig vertrouwen in de bron/overheid (samengevat in Smeets&Fast 2006), zijn er vrijwel 

geen studies die onderzocht hebben of de blootstellingresponscurve hierdoor verandert. Binnen het 

GGD/IRAS onderzoek kan worden vastgesteld dat een aantal factoren (bijvoorbeeld het hebben van 

astma of allergie, vrouw zijn en gestopt zijn met roken)  in enige mate  gerelateerd zijn met 

rapportage van meer geurhinder. De helling van de relatie tussen geurbelasting en geurhinder niet 

beïnvloed, echter indirect resulteert dit in een verschuiving van de blootstellingresponscurve over de 

blootstellings-as. Er zijn geen studies die een interactie-effect gerapporteerd hebben tussen 

geurblootstelling en een andere factor in relatie tot het optreden van geurhinder.  

 

Het blijft dus moeilijk om te voorspellen hoe en welke factoren verschillen tussen studies kunnen 

verklaren. In een briefrapport van het RIVM (2011) waarin onderzocht werd hoe verschillen in 

blootstellingresponsrelaties voor studies naar geluidshinder bij twee vliegvelden verklaard konden 

worden, bleek dat de meeste onderzochte persoonlijke en contextuele factoren slechts minimaal 

effect sorteren op het verschil tussen de twee blootstellingresponsrelaties voor de twee vliegvelden, 

of zelfs het verschil vergroten. Alleen de factoren houding ten opzichte van de bron en bezorgdheid 

bleken het verschil tussen de studies te verkleinen. Het is niet onwaarschijnlijk dat bezorgdheid ook 

een belangrijke factor is voor geurhinder Het is niet onvoorstelbaar dat door onder andere de 

recente uitbraak van Q-koorts in het onderzoeksgebied, de bezorgdheid ten aanzien van 

gezondheidseffecten ten aanzien van veehouderij in het gebied is toegenomen. Maar óf en hoe dit 

de blootstellingresponsrelatie verschuift is afhankelijk van de proportionele verschillen, en de 

sterkte van de relatie.  

 

Verkennende analyses effecten contextuele factoren  

Om hier inzicht in te verkrijgen is een eerste voorzichtige verkennende analyse uitgevoerd met een 

subpopulatie van circa 2000 personen van het GGD/IRAS onderzoek die deelgenomen hebben aan 

het vervolgonderzoek, waardoor er meer informatie beschikbaar is ten aanzien van contextuele 

factoren. Zo is onder andere bezorgdheid over gezondheidseffecten van geur door stallen nagegaan, 
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door middel van de vraag: ” Denkt u dat de geur van veehouderij(en) schadelijk is voor de 

gezondheid?, met als antwoord categorieën: “Nee”, “Ja”, Neutraal”.  In de subpopulatie beantwoord 

32% van de populatie deze vraag met “Nee”, 31% met “Ja” en 36% met “neutraal”, 1% heeft de 

vraag niet beantwoord.  

In vergelijking met de bron-populatie van het GGD/IRAS onderzoek (VGO screening ~ 13000 

personen) verschilt de subpopulatie (VGOsub) niet qua geslacht of voorkomen van 

luchtwegaandoeningen astma, allergie of COPD. De subpopulatie is iets ouder (50 vs 54 jaar), heeft 

gemiddeld hogere geurbelasting (Geometrische gemiddelde P98varkens 1.7 versus 2.4 ouE/m3) en 

rapporteert meer geurhinder (prevalentie geurhinder varkens (soms&vaak): 20.1 vs 29.9 %).  De 

analyses waarin het effect van bezorgdheid om geur op de blootstellingresponsrelatie onderzocht 

zijn daarom teruggewogen naar de bron-populatie (de ~13.000 deelnemers van de VGO 

screeningsvragenlijst). Resultaten zijn samengevat in figuur 11 A en B. 

 

Zowel de respons op de vraag omtrent schadelijkheid van geur van veehouderij als ook de interactie 

tussen deze vraag en de geurbelasting is significant positief geassocieerd met de mate van 

geurhinder. De hieruit resulterende blootstellingresponscurves verschillen dus ook significant in 

hellingshoek. De blootstellingresponsrelatie voor geurhinder is het steilst wanneer men denkt dat 

geur van veeehouderij schadelijk is voor de gezondheid, en het minst steil wanneer men denkt dat 

het niet schadelijk is. De populatie gemiddelde blootstellingresponscurve van de VGOsub populatie 

is vergelijkbaar met de curve wanneer men neutraal staat tegenover de schadelijkheid van geur 

(figuur 11A). Ter vergelijking is in figuur 11B ook de blootstellingresponscurve voor de 

VGObronpopulatie weergegeven, welke niet veel afwijkt van de relatie gevonden in de VGOsub 

populatie na terugweging. Wanneer er niet gecorrigeerd wordt voor de trekking van de sub-

populatie verschuift de blootstellingresponscurve een factor 2-4 naar links (donderrode lijn ; figuur 

12B), dit kan slechts ten dele verklaard worden door de mate van bezorgdheid.  
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Figuur 11 A. Verschillend verloop van A) de blootstellingresponscurves (+95% CI )voor subpopulaties 

in het GGD/IRAS onderzoek met verschillende mate van bezorgdheid om gezondheid van geur (nee, 

ja en neutraal). Ter vergelijking is ook de populatie gemiddelde curve (VGOsub) weergeven. Alle 

analyses zijn teruggewogen naar de ~13000 deelnemers van de VGO populatie. B. Zelfde curves als A 

zonder 95% CI plus de VGO blootstellingresponscurve (VGO) en de ongewogen 

blootstellingresponscurve voor de sub populatie (VGOsub ongewogen). 

 
  

A 

B 



30 
 

5. Overzicht beschreven effecten & aanbevelingen 

Onderstaande tabel vat de geschatte effecten op verschuiving van geurbelasting-geurhinder relaties 

door factoren in de oorzaak/effect keten samen.  

Factor in de oorzaak/effect keten Resulteert in verschillende 
blootstellingresponscurves 
tussen GGD/IRAS onderzoek 
en PRAO onderzoek 

Grootte effect  
en richting 

Activiteiten & 
Milieudruk 
 

Vergund vs werkelijk 
aanwezige dieren 
 
Cumulatieve geurbelasting 
berekening (verschillende 
diertypen) 
 
Gestandaardiseerde 
geuremissiefactoren 
 
Luchtwassers & 
stalsystemen 
-toepassing wel/slecht/niet 
-effectiviteit 
 
 
 
 
 
 
 
Hedonische waarde 

Nee, vergelijkbaar toegepast 
 
 
Onbekend, niet volledig te 
reconstrueren 
 
 
Nee, minimale verschillen 
tussen de onderzoeken 
 
Mogelijk : 
- Toepassing waarschijnlijk 

geen grote factor  
- Aannemelijk te hoge 

gerapporteerde reductie 
luchtwassers t.o.v. 
werkelijke reductie, wat 
resulteert in 
onderschatting van 
geurbelasting ter plekke. 

 
Nee 

Nvt 
 
 
? niet vast te stellen 
 
 
 
Nvt 
 
 
 
- ? niet vast te stellen 
 
- ? geurbelasting in te schatten 
m.b.v. nested-Monte-Carlo 
analyse. 
 
 
 
 
 
Nvt 

Milieukwaliteit 
 

Verspreidingsberekening op 
basis van STACKS met 
beperkte gebouwmodule of 
LTDF omgezet naar 
schatting voor V-Stacks 
gebied 

- mogelijk op basis van theorie, 
maar niet waarschijnlijk op 
basis van vergelijking in pilot 
studie 

- in theorie factor 2-4 lagere 
waarden Stacks -> verschuiving 
naar links over blootstellingsas, 
echter geen grote verschuiving 
over geurbelasting-as in pilot 
studie wel minder steile curve  

Blootstelling, Effect 
& Perceptie 

- minimum aantal 
respondenten in 
blootstellingsklassen  
 
 
- invloed non-respons  
 
 
 
 
- invloed persoonlijke & 
contextuele factoren 
 
 
 
 
 
- invloed vraagstelling 
gelaagdheid 

- bij PRAO in concentratie-
gebied klein aantal deelnemers 
in lage blootstellingsklassen. 
  
 
- misschien op basis van 
geluidshinder onderzoeken 
(kan voor beide onderzoek 
gelden) 
 
- waarschijnlijk, maar grootte 
van het effect moeilijk te 
schatten, afhankelijk van 
proportie deelnemers met de 
kenmerken 
 
 
- aannemelijke bron  
onderschatting PRAO tov 

- aantallen bij PRAO veel 
kleiner, daardoor grotere 
onbetrouwbaaarheid in 
schattingen  
 
- kan mogelijk  factor 2-4 
verschuiving naar links op geur-
as veroorzaken (kan voor beide 
onderzoeken gelden) 
 
- Factor onbekend, in 
GGD/IRAS aanvullend 
onderzoek komt factor 2-4 
verschuiving naar links ‘en 
rechts voor, afhankelijk van 
contextuele factor  
 
- Resulteert in verschuiving 
PRAO naar rechts over 
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- invloed vraagstelling 
schaal 
 

GGD/IRAS 
 
 
- nvt bij vergelijking met PRAO, 
anders ook niet  voor hinder 
door 10 vs 11 punt schaal -  

blootstelingsas, factor 
onbekend 
 
- nvt 

Andere factoren - geuremissie : verloop over 
dag en tijd & warmte 
emissie 
 
- aparte berekeningen per 
diertype 

- niet van toepassing bij 
vergelijking onderzoek 
 
 
- niet van toepassing bij 
vergelijking onderzoek, wel 
vergelijkbaar verschil in relaties 
per diertype beschreven in 
buitenlandse studie 

-  nested Monte-Carlo simulatie 
kan helpen ordegrootte van 
geurbelasting in te schatten 
 
- Nvt in vergelijking met PRAO 
 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er zeker verschuivingen in blootstellingsrespons relaties kunnen 

optreden als gevolg van verandering in emissiewaarden en populatie karakteristieken, echter een 

verschuiving van een factor 10 zal hierdoor naar alle waarschijnlijkheid niet geheel verklaard kunnen 

worden. Mogelijk speelt de factor tijd ook mee in de gevonden verschillen. Het PRAO onderzoek is 

uitgevoerd eind jaren 90. Het GGD/IRAS onderzoek is uitgevoerd in 2012, er zit dus een periode van 

13 jaar tussen de studies, waarin de conceptuele context waarschijnlijk veranderd is door een 

uitbraak van een zoönose in het onderzoeksgebied. Bij onderzoek naar geluidshinder rondom 

Schiphol is eveneens een tijds- of contextueel effect waargenomen. In de omgeving van Schiphol is 

in 1996, 2002 en 2005 de relatie tussen de geluidbelasting en het percentage ernstige hinder 

onderzocht, met redelijk vergelijkbare resultaten, maar wel een afwijking bij de laagste 

geluidbelastingklassen in het onderzoek van 2005.  Ook weken belasting-hinder relaties af, 

resulterend in meer hinder, van de Europees vastgestelde relaties voor ernstige hinder door 

vliegtuiggeluid  die op basis van eerder onderzoek waren vastgesteld (RIVM, 2005).  

Bovenstaand duidingsonderzoek onderschrijft dat er verschillen tussen de studies bestaan, welke 

mogelijk ten dele het verschil over de jaren kan verklaren, maar niet het gehele verschil. Ingeschat 

wordt dat verschillen in aannames en keuzes in milieumodellering, en de mate van toepassing en 

effectiviteit van emissie-reducerende maatregelen belangrijke kenmerken zijn die de verschillen 

tussen de beide studies ten dele kunnen verklaren. Daarnaast spelen verschillen in vraagstelling en 

de invloed van persoonlijke en/of contextuele kenmerken mogelijk ook een rol. Omdat er slechts 

beperkte informatie is, kan er op dit moment geen precieze schatting geven worden hoeveel van het 

verschil verklaard kan worden en hoe groot het effect van de individuele kenmerken is. Om een 

ordegrootte schatting te verkrijgen zou een nested Monte Carlo simulatie uitgevoerd kunnen 

worden.  

 

Het verdient aanbeveling om het GGD/IRAS onderzoek te herhalen in een ander veehouderij dicht 

gebied, en minder veehouderij dichte gebieden om inzicht te krijgen of de thans gevonden relaties 

algemeen geldig is of dat (eerder) gevonden verschillen tussen de subgroepen concentratiegebied 

en niet-concentratie gebied nog steeds bestaan. Hierbij is het noodzakelijk om een non-

responsonderzoek uit te voeren maar vooral ook om persoonlijke en contextuele eigenschappen te 

verzamelen.  
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Voor invloed van contextuele eigenschappen op de bloostellingsresponse relatie zijn op dit moment 

slechts beperkt gegevens voor handen.  Wat we wel kunnen concluderen is dat er verschillen in 

blootstellingsresponse curves bestaan voor subgroepen binnen populaties, waardoor deze worden 

veroorzaakt weten we niet.  Het is niet ongebruikelijk dat curves verschillend zijn voor subgroepen in 

populaties, denk bijvoorbeeld aan andere relaties voor blootstelling aan fijn stof bij mensen met 

luchtwegproblemen.  Hiermee kan rekening gehouden worden in regelgeving door grenzen dusdanig 

te stellen dat ook rekening gehouden wordt met gevoelige groepen en deze hier van profiteren.  

Ten aanzien van verspreidingsmodellen inclusief veranderingen in emissiefactoren door wel of niet 

gebruik en effectiviteit van luchtwassers, tijdsafhankelijke variatie in emissie en effecten van warmte 

inhoud kan geconcludeerd worden dat er vele factoren/parameters zijn die zullen resulteren in 

andere blootstellingsschattingen. Gedegen onderzoek naar de effecten van veranderingen in de 

input- en modelparameters op de schattingen van geurbelasting inclusief een robuuste 

onzekerheidsanalyse ontbreekt.  Gezien de vele mogelijke verandering van modelparameters en 

invoerparameters en de onzekerheid over hoe dit de modeluitkomsten beïnvloedt, is het aan te 

bevelen om hiervoor een gedegen onzekerheidsanalyse uit te voeren met behulp van Monte-Carlo 

simulaties. Hierdoor kunnen keuzes van modelparameters in de toekomst beter onderbouwd 

worden, welke daarna gevalideerd kunnen worden met een validatiestudie.  

Op dit moment is er onvoldoende wetenschappelijke informatie beschikbaar om te kunnen 

voorspellen hoe geurbelasting zal veranderen als gevolg van verandering in dispersieverspreiding 

modelparameters, zeker in het geval van cumulatie situaties.  Het verdient daarom aanbeveling om 

bij evaluatie van veranderingen van verspreidingsmodellen naast scenario’s voor voorgrondbelasting 

ook scenario’s voor cumulatieve belasting door te rekenen.  

Ten slotte is het zeer belangrijk te beseffen dat blootstellingresponsrelaties een resultante zijn van 

de op basis van een bepaald model berekende geurbelasting  en de ervaren geurhinder. Zo is de 

geurhinder-systematiek van de WGV gebaseerd op een bepaalde manier van berekening van 

geurbelasting in combinatie met bepaalde aannames in geurhinder bepaling. 

Blootstellingresponsrelaties zullen derhalve opnieuw bepaald moeten worden wanneer er 

wijzigingen in keuzes en aannames in de geurbelastingmodelering doorgevoerd worden, zoals door 

aangepast verspreidingsmodel en veranderingen in modelparameters.  Hiervoor kan de populatie en 

informatie van het GGD/IRAS onderzoek gebruikt worden door voor de respondenten de 

geurbelasting middels veranderde systematiek te berekenen en met deze nieuwe data de 

blootstellingsresponse relatie voor deze blootstellingschatting opnieuw te bepalen. Zo kunnen er 

bijvoorbeeld aanvullende berekeningen uitgevoerd worden, om te onderzoeken wat het 

daadwerkelijke effect  is op de cumulatieve geurbelasting en blootstellingsresponsrelatie wanneer er 

mindere grote effectiviteit van hoog rendement luchtwassers verondersteld wordt, of wanneer 

warmte-emissie of variabele emissie in het verspreidingsmodel ingebouwd wordt. 

De oplegnotitie behorende bij deze rapportage zal de beleidsconsequenties van de resultaten van 

het duidingsonderzoek nader bespreken 
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BijIage 1.  

Aanbiedingsbrief en screeningsvragenlijst onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden
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Enquête vragen PRAO onderzoek 
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Bijlage 2.  
Vergelijking geuremissiefactoren ten tijde van het PRA onderzoek in vergelijking met de huidige geuremissiefactoren (Ogink, 2010).  

 

Pra      Ogink    

Diersoort Stalsysteem 
UAV 
cat 

Geuremissie 
[ge/(s*dier)] 

Geuremissie 
[OU/(s*dier)]  RAV Omschrijving 

Geuremissie 
[OU/(s*dier)] 

Beschreve
n in tabel 

Rundvee          
Vleeskalveren (wit vlees) Conventioneel A4 74 37  A 4 Vleeskalveren tot 8 maanden 35.6 Tabel 1 
       - chemische luchtwasser (30% reductie) 24.9 Tabel 1 
       - biologische luchtwasser (45% reductie) 19.6 Tabel 1 
Vleesstieren Conventioneel A5 58.8 29.4  A 5 Vleesstierkalveren tot 6 maanden 35.6 Tabel 1 
      A 6 Vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 

24 maanden 
35.6 Tabel 1 

          Varkens          
Gespeende biggen Conventioneel D 1.1.13.1 12 6  D1.1 overige huisvesting 7.8 Tabel 7 
Gespeende biggen Groen Label D 1.1.1 t/m 11 10 5  D1.1 emissie arme huisv &luchtwassers < 45% 3.0 - 5.5. Tabel 7 
      D1.1 >45% luchtwasser 0.8 - 2.3 Tabel 7 
Kraamzeugen (incl biggen) Overige bedrijven D 1.2.14 36.2 18.1  D1.2 emissiearme en overige huisvesting 27.9 Tabel 9 
       luchwasser tot 45% reductie 15.3 - 19.5 Tabel 9 
       >45% reductive 4.2 - 8.4 Tabel 9 
Guste en dragende zeugen Overige bedrijven, individuele huisvesting D 1.3.9 38.2 19.1  D1.3 emissiearme en overige huisvesting 18.7 tabel 11 
Guste en dragende zeugen overige bedrijven, groepshuisvesting D 1.3.10 13.6 6.8   - lucthwasser tot 45% reductie 10.3 - 13.1 tabel 11 
        - >45% reductive 2.8 - 5.6 tabel 11 
Vleesvarkens Conventioneel D 3.1.1 45.2 22.6  D3 overige huisvesting 23 tabel 15 
Vleesvarkens Gedeeltelijk roostervloer; gehele dierplaats 

onderkelderd zonder stankafsluiter 
D 3.2.1. 45.2 22.6    - luchtwasser tot 45% reductie 12.7 - 16.1 tabel 15 

Vleesvarkens Mestopvang in en spoelen met NH3-arme 
vloeistof 

D 3.2.2. 21.9 10.95   - >45% reductive 3.5 - 6.9 tabel 15 

Vleesvarkens Koeldeksysteem (200% koeloppervlak) D 3.2.6. 22.1 11.05   emissiearme huisvesting 17.9 tabel 15 
Vleesvarkens Mestkelders met water- en mestkanaal D 3.2.7.1 19.5 9.75   - luchtwasser tot 45% reductie 9.8 - 12.5 tabel 15 
Vleesvarkens Chemisch luchtwassysteem (29% reductie) D 3.2.9.1 32.1 16.05   - >45% reductie 2.7 - 5.4 tabel 15 
Vleesvarkens Spoelgotensysteem met metalen driekant-

roosters 
D 3.2.12.2 21.9 10.95      

Vleesvarkens Spoelgotensysteem met andere dan metalen 
driekant-roosters 

D 3.2.13.2 21.9 10.95      

Vleesvarkens Overige bedrijven D 3.4 45.2 22.6      
Varkens, diverse Diverse groen label systemen diverse GL systemen 22.6 11.3      
            



43 
 

Pra      Ogink    

Diersoort Stalsysteem 
UAV 
cat 

Geuremissie 
[ge/(s*dier)] 

Geuremissie 
[OU/(s*dier)] 

 
RAV omschrijving 

Geuremissie 
[OU/(s*dier)] Bron 

Pluimvee          
Legkippen Mestbandbatterij met geforceerde 

mestdroging 
E 2.5.2. 0.68 0.34  E2 mestopslag onder de batterij 0.35 tabel 17 

Legkippen Grondhuisvesting E 2.6 0.51 0.255   -emmsiearm en overig 0.19 - 0.25 tabel 17 
Legkippen Volièrehuisvesting E 2.7 0.62 0.31   niet batterij huisvesting 0.34 tabel 17 
       - emmsiearm en overig 0.19 - 0.24 tabel 17 
Ouderdieren van vleeksuikens Volièrehuisvesting E 4.3 1.06 0.53  E4 emmsiearm en overig 0.93 tabel 19 
       - luchtwassers 0.51 - 0.65 tabel 19 
Vleeskuikens Conventioneel E 5.4 0.34 0.17  E5 emmsiearm en overig 0.24 tabel 19 
       - luchtwassers 0.13 – 0.17 Table 19 
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Bijlage 3. Overzicht van aantallen pluimvee, rundvee en varkensbedrijven met geuremissiefactoren betrokken uit het veehouderijbestand in een 

deel van het GGD/IRAS onderzoeksgebied.  

Bedrijven met luchtwassers zijn grijs  gearceerd wanneer de omschrijving  van het stalsysteem een emmissiereducerende maatregel omschrijft met 

een rendement van >45% . De omschrijving van het statlsysteem bevat echter de informatie behorende bij de RAV code en weerspiegelt niet de altijd 

de emissiereductie voor geur, maar kan ook alleen betrekking hebben op emissie van PM10 en/of ammoniak. De  geel gearceerde regels bevatten 

bedrijven waarvan de geuremissiefactor >45% . 

veesoort RAV_Code Omschrijving_stalsysteem 
Geur-

emissie 
(OU/s) 

Reductie 
geuremissie 

(%) 

N 
bedrijven 

N 
totaal 

emmissie 
reductie >45% 
omschrijving 

emmissie 
reductie >45% 

OU/s 

N % N % 

pluimvee E1.2 mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag (minimaal 2 maal per 0.18   1 385 8 0.021 1 0.003 

pluimvee E1.5.1 mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging 0.18   2   

  
    

pluimvee E1.5.2 mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,4 m3 lucht per opfokhen per uu 0.18   1   

  
    

pluimvee E1.7 grondhuisvesting (strooiselvloer, roostervloer) 0.18   5   

  
    

pluimvee E1.8.1 voliÃ¨re-opfokhuisvesting, minimaal 50% van de leef-ruimte is rooster, met daaronder een m 0.18   7   

  
    

pluimvee E1.8.2 voliÃ¨re-opfokhuisvesting, 65-70% van de leef-ruimte is rooster, met daaronder een mestban 0.18   4   

  
    

pluimvee E1.8.3.1 45-55% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband, mestbanden minimaal tweema 0.18   2   

  
    

pluimvee E1.8.5 voliÃ¨re-opfokhuisvesting, 55-60% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband 0.18   1   

  
    

pluimvee E1.10 biologisch luchtwassysteem, 70% emissiereductie, niet-batterijhuisvesting 0.1 44% 1   

  
    

pluimvee E1.100 overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting 0.18   3   

  
    

pluimvee E2.1 open mestopslag onder de batterij al dan niet voorzien van een mestschuif (flat-deck-kooie 0.69   1   

  
    

pluimvee E2.2 mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag (minimaal 2 maal per 0.35   2   

  
    

pluimvee E2.3 compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal daags door middel van mestschuiven en een cen 0.35   1   

  
    

pluimvee E2.4 batterij met geforceerde mestdroging (deeppitstal of highrise-stal, kanalenstal) 0.35   1   

  
    

pluimvee E2.5.1 mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging 0.35   8   

  
    

pluimvee E2.5.2 mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,7 m3 lucht per dier per uur. M 0.35   1   

  
    

pluimvee E2.5.5 mestbandbatterij met geforceerde mestdroging; verrijkte kooien met mestbandbeluchting (0,7 0.35   1   

  
    

pluimvee E2.7 grondhuisvesting van legrassen (circa 1/3 strooiselvloer + circa 2/3 roostervloer) 0.34   30   

  
    

pluimvee E2.9.1 grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun 0.34   15   

  
    

pluimvee E2.10 chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie; voliÃ¨re- en grondhuisvesting 0.25 26% 1   

  
    

pluimvee E2.11.1 voliÃ¨rehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte isrooster met daaronder een mestband. 0.34   15   

  
    

pluimvee E2.11.2. 45-55% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal tweema 0.34   12   

  
    

pluimvee E2.11.3 voliÃ¨rehuisvesting, 30-35% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0, 0.34   3   

  
    

pluimvee E2.11.4 voliÃ¨rehuisvesting, 55-60% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0, 0.34   1   

  
    

pluimvee E2.12.1 Scharrelstal in twee verdiepingen met mestbanden onder de roosters (twee maal per week afd 0.34   1   

  
    

pluimvee E2.12.2 Scharrelhuisvesting met frequente mest- en strooiselverwijdering 0.34   2   

  
    

pluimvee E2.100 overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting 0.34   25   
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pluimvee E2.101 overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting 0.35   1   

  
    

pluimvee E3.3 stal met mixluchtventilatie 0.18   4   

  
    

pluimvee E3.4 stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren 0.18   4   

  
    

pluimvee E3.100 ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken 0.18   13   

  
    

pluimvee E4.1 groepskooi voorzien van mestband en geforceerde mestdroging 0.93   1   

  
    

pluimvee E4.2 voliÃ¨rehuisvesting met geforceerde mestdroging 0.93   5   

  
    

pluimvee E4.3 voliÃ¨rehuisvesting met geforceerde mest- en strooiseldroging 0.93   2   

  
    

pluimvee E4.4.1 grondhuisvesting met mestbeluchting van bovenaf 0.93   19   

  
    

pluimvee E4.4.3 Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun 0.93   9   

  
    

pluimvee E4.4.4 grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers 0.93   1   

  
    

pluimvee E4.5 perfosysteem op gedeeltelijk verhoogde roostervloer 0.93   3   

  
    

pluimvee E4.8 grondhuisvesting, mestbanden onder de roosters, mestbanden minimaal tweemaal per week afdr 0.93   1   

  
    

pluimvee E4.100 overige bedrijven 0.93   30   

  
    

pluimvee E5.4 chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie, grondhuisvesting 0.17 29% 5   

  
    

pluimvee E5.5 grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling 0.24   3   

  
    

pluimvee E5.6 vleeskuikenstal met mixluchtventilatie 0.24   25   

  
    

pluimvee E5.7 biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie, niet-batterijhuisvesting 0.13 46% 1   

  
    

pluimvee E5.8 etagesysteem met mestband en strooiseldroging 0.24   1   

  
    

pluimvee E5.10 stal met verwarmingssysteem en ventilatoren 0.24   15   

  
    

pluimvee E5.11 stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar 0.24   10   

  
    

pluimvee E5.14 stal met indirect gestookte warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag 0.24   7   

  
    

pluimvee E5.100 overige huisvestingssystemen 0.24   36   

  
    

pluimvee E6.4.1a droogtunnel met geperforeerde banden (stalsysteem E1.5 en E1.8) 0   1   

  
    

pluimvee E6.4.2b droogtunnel met geperforeerde metalen platen, stalsytemen E2.5, E2.11, E2.12 en E4 0   2   

  
    

pluimvee E6.100a overige opslag van mest stalsysteem E1.5 en E1.8 0   1   

  
    

pluimvee E6.100b overige opslag van mest, stalsysteem E2.5, E2.11, E2.12 en E4 0   8   

  
    

pluimvee E6.1a mestdroogsystemen met geperforeerde doek, stalsysteem E1.5 en E1.8 0   1   

  
    

pluimvee E6.2a droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden), stalsysteem E1.5 en E1.8 0   1   

  
    

pluimvee E6.2b droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden), stalsysteem E2.5, E2.11, E2.12 en E4 0   2   

  
    

pluimvee F4.100 overige huisvestingssystemen 1.55   7   

  
    

pluimvee G1.100 overige huisvestingssystemen 0.49   1   

  
    

pluimvee G2.1.100 binnen mesten, overige huisvestingssystemen 0.49   2   

  
    

pluimvee G2.2 buiten mesten 0.49   4   

  
    

pluimvee J1 parelhoenders voor de vleesproductie 0.24   5   

  
    

pluimvee L1 struisvogelouderdieren 0   5   

  
    

pluimvee L2 opfokstruisvogels (0 tot 4 maanden) 0   1   

  
    

pluimvee L3 vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden) 0   1           

rundvee A4.1 mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie 24.9 30% 9 543 11 0.020 1 0.002 

rundvee A4.2 mechanisch geventileerde stal met een biologsch luchtwassysteem 70% emissiereductie 19.6 45% 1   
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rundvee A4.3 mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie 24.9 30% 1   

  
    

rundvee A4.100 overige huisvestingssystemen 35.6   214   

  
    

rundvee A6 vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie) 35.6   173   

  
    

rundvee A7 fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 0   145           

varkens D1.1.1.1 vlakke gecoate keldervloer met tandheugelschuifsysteem hokoppervlak maximaal 0,35 m2 5.4   2 3235 1040 0.320 330 0.102 

varkens D1.1.2.1 spoelgotensysteem met dunne mest en gedeeltelijk roostervloer hokoppervlak maximaal 0,35 m 7.8   8   

  
    

varkens D1.1.2.2 spoelgotensysteem met dunne mest en gedeeltelijk roostervloer hokoppervlak groter dan 0,35 7.8   6   

  
    

varkens D1.1.3.1 mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem maximaal 0,35 m2 0.18   1   

  
    

varkens D1.1.3.1 mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem maximaal 0,35 m2 5.4   36   

  
    

varkens D1.1.3.2 mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem groter dan 0,35 m2 5.4   49   

  
    

varkens D1.1.4.1 ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal hokoppervlak maximaal 0,35 m2 5.4   19   

  
    

varkens D1.1.4.2 ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal hokoppervlak groter dan 0,35 m2 7.8   8   

  
    

varkens D1.1.5.1 halfrooster met verkleind mestoppervlak (max. 60% van het totale hokoppervlak bestaat uit 7.8   1   

  
    

varkens D1.1.6.1 mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof hokoppervlak maximaal 0,35 m2 5.4   2   

  
    

varkens D1.1.8.1 gescheiden afvoer van mest en urine door middel van hellende mestband hokoppervlak maximaa 5.4   1   

  
    

varkens D1.1.9.1 biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie hokoppervlak maximaal 0,35 m2 4.3 45% 5   

  
    

varkens D1.1.9.2 biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie hokoppervlak groter dan 0,35 m2 4.3 45% 6   

  
    

varkens D1.1.10. chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie hokoppervlak groter dan 0,35 m2 5.5 29% 16   

  
    

varkens D1.1.10. chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie hokoppervlak maximaal 0,35 m2 5.5 29% 16   

  
    

varkens D1.1.11. koeldeksysteem (150% koeloppervlak) hokoppervlak groter dan 0,35 m2 5.4   11   

  
    

varkens D1.1.11. koeldeksysteem (150% koeloppervlak) hokoppervlak maximaal 0,35 m2 5.4   12   

  
    

varkens D1.1.12. opfokhok met schuine putwand hokoppervlak groter dan 0,35 m2 , emitterend mestoppervlak gr 5.4   16   

  
    

varkens D1.1.12. opfokhok met schuine putwand, emitterend mestoppervlak groter dan 0,07 m2, echter kleiner 5.4   6   

  
    

varkens D1.1.12. opfokhok met schuine putwand, emitterend mestoppervlak maximaal 0,07 m2, ongeacht groepsgr 5.4   3   

  
    

varkens D1.1.13 volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), em 5.4   12   

  
    

varkens D1.1.14. chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie hokoppervlak groter dan 0,35 m2 5.5 29% 40   

  
    

varkens D1.1.14. chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie hokoppervlak maximaal 0,35 m2 5.5 29% 18   

  
    

varkens D1.1.15. gecombineer luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser, ho 1.2 85% 17   

  
    

varkens D1.1.15. gecombineer luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser, ho 2 74% 11   

  
    

varkens D1.1.15. gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biol 1.6 79% 2   

  
    

varkens D1.1.15. gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en 2.3 71% 18   

  
    

varkens D1.1.15. gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser, h 1.2 85% 6   

  
    

varkens D1.1.15. gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser, h 2 74% 2   

  
    

varkens D1.1.15. gecombineerd luchtwassysysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) e 2 74% 4   

  
    

varkens D1.1.100 overige bedrijven hokoppervlak groter dan 0,35 m2 7.8   78   

  
    

varkens D1.1.100 overige bedrijven hokoppervlak maximaal 0,35 m2 0   1   

  
    

varkens D1.1.100 overige bedrijven hokoppervlak maximaal 0,35 m2 7.8   168   

  
    

varkens D1.2.1 spoelgotensysteem, spoelen met dunne mest 27.9   7   

  
    

varkens D1.2.3 vlakke, gecoate keldervloer met tandheugelschuifsysteem 27.9   1   
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varkens D1.2.5 mestgoot met mestafvoersysteem 27.9   8   

  
    

varkens D1.2.6 ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal 27.9   25   

  
    

varkens D1.2.10 biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie 15.3 45% 5   

  
    

varkens D1.2.11 chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie 19.5 30% 30   

  
    

varkens D1.2.12 koeldeksysteem (150% koeloppervlak) 27.9   20   

  
    

varkens D1.2.13 mestpan onder kraamhok 27.9   10   

  
    

varkens D1.2.14 mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok 27.9   15   

  
    

varkens D1.2.15 chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie 19.5 30% 49   

  
    

varkens D1.2.16 waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak 27.9   25   

  
    

varkens D1.2.17. gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemishe wasser (lamellenfilter) en w 8.4 70% 13   

  
    

varkens D1.2.17. gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser 4.2 85% 9   

  
    

varkens D1.2.17. gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser 7 75% 8   

  
    

varkens D1.2.17. gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biol 7 75% 5   

  
    

varkens D1.2.100 overige huisvestingssystemen 27.9   206   

  
    

varkens D1.3.1 smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen t 18.7   48   

  
    

varkens D1.3.2 mestgoot met combinatierooster en frequente mestafvoer (alleen toepasbaar bij individuele 18.7   5   

  
    

varkens D1.3.3 spoelgotensysteem met dunne mest 1.175   1   

  
    

varkens D1.3.3 spoelgotensysteem met dunne mest 18.7   16   

  
    

varkens D1.3.5 schuiven in mestgoot (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) 18.7   1   

  
    

varkens D1.3.6 biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie 10.3 45% 12   

  
    

varkens D1.3.7 chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie 13.1 30% 50   

  
    

varkens D1.3.8.1 koeldeksysteem 115% koeloppervlak 18.7   10   

  
    

varkens D1.3.8.2 koeldeksysteem 135% koeloppervlak 18.7   20   

  
    

varkens D1.3.9.1 groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met meta 18.7   17   

  
    

varkens D1.3.9.2 groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schu 18.7   4   

  
    

varkens D1.3.10 rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed 18.7   12   

  
    

varkens D1.3.11 chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie 13.1 30% 74   

  
    

varkens D1.3.12. gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en ge 10.3 45% 1   

  
    

varkens D1.3.12. gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en 5.6 70% 15   

  
    

varkens D1.3.12. gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biof 4.7 75% 6   

  
    

varkens D1.3.12. gecombineerd luchtwassysteem 85%emissiereductie met watergordijn en biologische wasser 2.8 85% 14   

  
    

varkens D1.3.12. gecombineerd luchtwassysteem 85%emissiereductie met watergordijn en biologische wasser 4.7 75% 13   

  
    

varkens D1.3.100 overige bedrijven groepshuisvesting 18.7   76   

  
    

varkens D1.3.101 overige bedrijven, individuele huisvesting 18.7   148   

  
    

varkens D2.1 biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie 12.7 32% 8   

  
    

varkens D2.2 chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie 16.1 14% 33   

  
    

varkens D2.3 chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie 16.1 14% 40   

  
    

varkens D2.4.1 gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en 5.6 70% 11   

  
    

varkens D2.4.3 gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biof 4.7 75% 3   
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varkens D2.4.4 gecombineerd luchtwassysteem 85%emissiereductie met watergordijn en biologische wasser 2.8 85% 6   

  
    

varkens D2.4.4 gecombineerd luchtwassysteem 85%emissiereductie met watergordijn en biologische wasser 4.7 75% 6   

  
    

varkens D2.100 overige bedrijven 18.7   231   

  
    

varkens D3.1.1 volledig roostervloer; hokoppervlak maximaal 0,8 m2 23   129   

  
    

varkens D3.1.2 volledig roostervloer hokoppervlak groter dan 0,8 m2 23   22   

  
    

varkens D3.2.1.1 gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter hokoppervla 23   124   

  
    

varkens D3.2.1.2 gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter hokoppervla 0   1   

  
    

varkens D3.2.1.2 gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter hokoppervla 23   65   

  
    

varkens D3.2.2.1 mestopvang in en spoelen met NH3-arme vloeistof (inclusief aanzuren) hokoppervlak maximaal 17.9   10   

  
    

varkens D3.2.3.1 koeldeksysteem met metalen driekantroostervloer (170% koeloppervlak) hokoppervlak maximaal 17.9   16   

  
    

varkens D3.2.4.1 mestopvang in met formaldehyde behandelde mestvloeistof in combinatie met metalen driekant 17.9   3   

  
    

varkens D3.2.5.1 mestopvang in water in combinatie met metalen driekant- roostervloer hokoppervlak maximaal 17.9   1   

  
    

varkens D3.2.5.2 mestopvang in water in combinatie met metalen driekant- roostervloer hokoppervlak groter d 17.9   1   

  
    

varkens D3.2.6.1 koeldeksysteem (200% koeloppervlak) met metalen roostervloer (maximaal 0,8 m2 emitterend m 17.9   27   

  
    

varkens D3.2.6.2 koeldeksysteem (200% koeloppervlak) met roostervloer anders dan metaal emitterend mestoppe 17.9   19   

  
    

varkens D3.2.6.2 koeldeksysteem (200% koeloppervlak) met roostervloer anders dan metaal emitterend mestoppe 23   1   

  
    

varkens D3.2.7.1 mestkelders met (water- en) mestkanaal met schuine putwand, met metalen driekantroosters o 17.9   34   

  
    

varkens D3.2.7.2 mestkelders met (water- en) mestkanaal met schuine putwand, met roosters anders dan metale 1.125   1   

  
    

varkens D3.2.7.2 mestkelders met (water- en) mestkanaal met schuine putwand, met roosters anders dan metale 17.9   70   

  
    

varkens D3.2.8.1 biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie hokoppervlak maximaal 0,8 m2 12.7 45% 9   

  
    

varkens D3.2.8.2 biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie hokoppervlak groter dan 0,8 m2 12.7 45% 16   

  
    

varkens D3.2.9.1 chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie hokoppervlak maximaal 0,8 m2 16.1 30% 35   

  
    

varkens D3.2.9.2 chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie hokoppervlak groter dan 0,8 m2 16.1 30% 72   

  
    

varkens D3.2.11. hok met gescheiden mestkanalenhokoppervlak groter dan 0,8 m2 23   6   

  
    

varkens D3.2.12. spoelgotensysteem met metalen driekantroosters hokoppervlak maximaal 0,8 m2 17.9   1   

  
    

varkens D3.2.13. spoelgotensysteem met roosters hokoppervlak groter dan 0,8 m2 17.9   4   

  
    

varkens D3.2.13. spoelgotensysteem met roosters hokoppervlak maximaal 0,8 m2 17.9   11   

  
    

varkens D3.2.14. chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie hokoppervlak groter dan 0,8 m2 16.1 30% 126   

  
    

varkens D3.2.14. chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie hokoppervlak maximaal 0,8 m2 16.1 30% 49   

  
    

varkens D3.2.15. gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biof 4.6 80% 2   

  
    

varkens D3.2.15. gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en 6.9 70% 50   

  
    

varkens D3.2.15. gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biof 5.8 75% 16   

  
    

varkens D3.2.15. gecombineerd luchtwassyteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser, ho 3.5 85% 43   

  
    

varkens D3.2.15. gecombineerd luchtwassyteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser, ho 5.8 75% 50   

  
    

varkens D3.3.2 overige huisvestingssystemen voor scharrel vleesvarkens 23   8   

  
    

varkens D3.100.1 overige bedrijven hokoppervlak maximaal 0,8 m2 0   2   

  
    

varkens D3.100.1 overige bedrijven hokoppervlak maximaal 0,8 m2 23   170   

  
    

varkens D3.100.2 overige bedrijven hokoppervlak groter dan 0,8 m2 23   123           
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Bijlage 4. Voorkomen van geurhinder en blootstelling in de GGD/IRAS en PRA studie 

 

Aantal respondenten (N) per geurbelastingscategorie, en aantal (N) en percentage(%) van de respondenten dat wel of niet geurgehinderd is op basis 

van de beide geurhindervragen in het GGD/IRAS onderzoek. 

 

Geurbelasting van alle typen veehouderij bedrijven en geurhinder van varkens, pluimvee of rundvee 

P98 totaal 

 

0 - <0.1 OU 0.1 - <0.5 OU 0.5 - <1.0 OU 1 - <2 OU 2 - <4 OU 4 - <8 OU 8 - <16 OU 16 - <32 OU 32 - <64 OU >=64 OU 

Hinder(soms/vaak) N 214 542 874 2204 4474 3912 1197 301 63 10 

 

ja  14  (7 %) 54  (10 %) 100  (11 %) 344  (16 %) 1027  (23 %) 1365  (35 %) 582  (49 %) 212  (70 %) 43  (68 %) 6  (60 %) 

 

nee 200  (93 %) 488  (90 %) 774  (89 %) 1860  (84 %) 3447  (77 %) 2547  (65 %) 615  (51 %) 89  (30 %) 20  (32 %) 4  (40 %) 

            

Mate van hinder N 212 542 871 2189 4425 3872 1169 289 62 10 

enige hinder ja 7  (3 %) 30  (6 %) 59  (7 %) 191  (9 %) 598  (14 %) 841  (22 %) 357  (31 %) 127  (44 %) 33  (53 %) 3  (30 %) 

 

nee 205  (97 %) 512  (94 %) 812  (93 %) 1998  (91 %) 3827  (86 %) 3031  (78 %) 812  (69 %) 162  (56 %) 29  (47 %) 7  (70 %) 

Hinder ja 5  (2 %) 11  (2 %) 39  (4 %) 107  (5 %) 356  (8 %) 535  (14 %) 246  (21 %) 95  (33 %) 26  (42 %) 2  (20 %) 

 

nee 207  (98 %) 531  (98 %) 832  (96 %) 2082  (95 %) 4069  (92 %) 3337  (86 %) 923  (79 %) 194  (67 %) 36  (58 %) 8  (80 %) 

ernstige hinder ja 2  (1 %) 4  (1 %) 16  (2 %) 53  (2 %) 156  (4 %) 267  (7 %) 148  (13 %) 54  (19 %) 14  (23 %) 0  (0 %) 

 

nee 210  (99 %) 538  (99 %) 855  (98 %) 2136  (98 %) 4269  (96 %) 3605  (93 %) 1021  (87 %) 235  (81 %) 48  (77 %) 10  (100 %) 

 

Geurbelasting en geurhinder van varkens 

P98 varkens 

 

0 - <0.1 OU 0.1 - <0.5 OU 0.5 - <1.0 OU 1 - <2 OU 2 - <4 OU 4 - <8 OU 8 - <16 OU 16 - <32 OU 32 - <64 OU >=64 OU 

Hinder (soms/vaak) N 849 1301 1970 3010 4018 2072 436 109 21 5 

 

ja  35  (4 %) 119  (9 %) 209  (11 %) 494  (16 %) 923  (23 %) 689  (33 %) 213  (49 %) 71  (65 %) 13  (62 %) 3  (60 %) 

 

nee 814  (96 %) 1182  (91 %) 1761  (89 %) 2516  (84 %) 3095  (77 %) 1383  (67 %) 223  (51 %) 38  (35 %) 8  (38 %) 2  (40 %) 

            

Mate van hinder N 836 1268 1921 2884 3784 1905 381 91 20 4 

enige hinder ja 20  (2 %) 71  (6 %) 125  (7 %) 297  (10 %) 577  (15 %) 445  (23 %) 135  (35 %) 47  (52 %) 13  (65 %) 1  (25 %) 

 

nee 816  (98 %) 1197  (94 %) 1796  (93 %) 2587  (90 %) 3207  (85 %) 1460  (77 %) 246  (65 %) 44  (48 %) 7  (35 %) 3  (75 %) 

hinder ja 14  (2 %) 37  (3 %) 73  (4 %) 183  (6 %) 365  (10 %) 300  (16 %) 90  (24 %) 34  (37 %) 9  (45 %) 1  (25 %) 

 

nee 822  (98 %) 1231  (97 %) 1848  (96 %) 2701  (94 %) 3419  (90 %) 1605  (84 %) 291  (76 %) 57  (63 %) 11  (55 %) 3  (75 %) 

ernstige hinder ja 5  (1 %) 15  (1 %) 23  (1 %) 77  (3 %) 182  (5 %) 161  (8 %) 56  (15 %) 17  (19 %) 6  (30 %) 0  (0 %) 

 

nee 831  (99 %) 1253  (99 %) 1898  (99 %) 2807  (97 %) 3602  (95 %) 1744  (92 %) 325  (85 %) 74  (81 %) 14  (70 %) 4  (100 %) 
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Bijlage 4 vervolg 

 

Geurbelasting en geurhinder van pluimvee 

P98pluimvee 

 

0 - <0.1 OU 0.1 - <0.5 OU 0.5 - <1.0 OU 1 - <2 OU 2 - <4 OU 4 - <8 OU 8 - <16 OU 16 - <32 OU 32 - <64 OU >=64 OU 

Hinder (soms/vaak) N 6956 2923 1900 1423 477 71 29 6 6 0 

 

ja  512  (7 %) 394  (13 %) 394  (21 %) 385  (27 %) 195  (41 %) 44  (62 %) 22  (76 %) 5  (83 %) 4  (67 %) 0  ( %) 

 

nee 6444  (93 %) 2529  (87 %) 1506  (79 %) 1038  (73 %) 282  (59 %) 27  (38 %) 7  (24 %) 1  (17 %) 2  (33 %) 0  ( %) 

            

Mate van hinder N 6824 2820 1795 1320 419 67 27 4 5 0 

enige hinder ja 331  (5 %) 258  (9 %) 223  (12 %) 225  (17 %) 112  (27 %) 30  (45 %) 16  (59 %) 2  (50 %) 3  (60 %) 0  ( %) 

 

nee 6493  (95 %) 2562  (91 %) 1572  (88 %) 1095  (83 %) 307  (73 %) 37  (55 %) 11  (41 %) 2  (50 %) 2  (40 %) 0  ( %) 

hinder ja 181  (3 %) 135  (5 %) 135  (8 %) 128  (10 %) 67  (16 %) 21  (31 %) 11  (41 %) 2  (50 %) 3  (60 %) 0  ( %) 

 

nee 6643  (97 %) 2685  (95 %) 1660  (92 %) 1192  (90 %) 352  (84 %) 46  (69 %) 16  (59 %) 2  (50 %) 2  (40 %) 0  ( %) 

ernstige hinder ja 65  (1 %) 74  (3 %) 60  (3 %) 55  (4 %) 30  (7 %) 12  (18 %) 6  (22 %) 1  (25 %) 1  (20 %) 0  ( %) 

 

nee 6759  (99 %) 2746  (97 %) 1735  (97 %) 1265  (96 %) 389  (93 %) 55  (82 %) 21  (78 %) 3  (75 %) 4  (80 %) 0  ( %) 

 

Geurbelasting en geurhinder van rundvee 

P98rundvee 

 

0 - <0.1 OU 0.1 - <0.5 OU 0.5 - <1.0 OU 1 - <2 OU 2 - <4 OU 4 - <8 OU 8 - <16 OU 16 - <32 OU 32 - <64 OU >=64 OU 

Hinder (soms/vaak) N 5969 4822 1838 890 184 57 26 4 1 0 

 

ja  357  (6 %) 389  (8 %) 202  (11 %) 139  (16 %) 42  (23 %) 8  (14 %) 6  (23 %) 3  (75 %) 0  (0 %) 0  ( %) 

 

nee 5612  (94 %) 4433  (92 %) 1636  (89 %) 751  (84 %) 142  (77 %) 49  (86 %) 20  (77 %) 1  (25 %) 1  (100 %) 0  ( %) 

            

Mate van hinder N 5877 4721 1790 855 174 57 23 4 1 0 

enige hinder ja 216  (4 %) 244  (5 %) 136  (8 %) 83  (10 %) 21  (12 %) 5  (9 %) 4  (17 %) 2  (50 %) 0  (0 %) 0  ( %) 

 

nee 5661  (96 %) 4477  (95 %) 1654  (92 %) 772  (90 %) 153  (88 %) 52  (91 %) 19  (83 %) 2  (50 %) 1  (100 %) 0  ( %) 

hinder ja 94  (2 %) 118  (2 %) 71  (4 %) 37  (4 %) 12  (7 %) 3  (5 %) 2  (9 %) 2  (50 %) 0  (0 %) 0  ( %) 

 

nee 5783  (98 %) 4603  (98 %) 1719  (96 %) 818  (96 %) 162  (93 %) 54  (95 %) 21  (91 %) 2  (50 %) 1  (100 %) 0  ( %) 

ernstige hinder ja 29  (0 %) 43  (1 %) 26  (1 %) 16  (2 %) 4  (2 %) 1  (2 %) 0  (0 %) 0  (0 %) 0  (0 %) 0  ( %) 

 

nee 5848  (100 %) 4678  (99 %) 1764  (99 %) 839  (98 %) 170  (98 %) 56  (98 %) 23  (100 %) 4  (100 %) 1  (100 %) 0  ( %) 
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Bijlage 4 vervolg 

 

Aantal respondenten (N) per geurbelastingscategorie, en aantal (N) en percentage(%) van de respondenten dat wel geurgehinderd is op basis van de 

beide geurhinderdefinities in het PRA onderzoek Dit betreft alleen geurhinder door varkens. Gegevens betreffende alle omgevingscategorieën 

(cocentratiegebied en niet concentratiegebied, agrariërs en niet agrariërs), en gegevens betreffende deelnemers in het concentratiegebied zijn apart 

weergegeven. 

 

Totale populatie PRA 

C98 veehouderij 

 

<0.5 ge 

~ <0.25 OU 

0.5 - <1.0 ge 

~0.25-0.5 OU 

1 - <2 ge 

0.5 – 1 OU 

2 - <4 ge 

1 - 2 OU 

4 - <8 ge 

2 – 4 OU 

8 - <16 ge 

4- 8 OU 

16 - <32 ge 

8-16 OU 

32 - <64 ge 

16-32 OU 

64 - <128 ge 

32-64 OU 

Hinder (soms/vaak) N 115 139 319 386 438 433 285 154 34 

 

ja   4  (3%) 6  (4%) 10  (3%) 19  (5%) 48  (11%) 69  (16%) 57  (20%) 40  (26%) 10  (29%) 

 

          

Mate van hinder N 115 139 319 386 438 433 285 154 34 

ernstige hinder ja 0  (0%) 0  (0%) 2  (0.6%) 1  (0.3%) 5  (1.1%) 7  (1.6%) 9  (3.2%) 5  (3.2%) 1  (2.9%) 

 

 

Concentratiegebied 

C98 veehouderij 

Hinder (soms/vaak) 

 

<0.5 ge 

~ <0.25 OU 

0.5 - <1.0 ge 

~0.25-0.5 OU 

1 - <2 ge 

0.5 – 1 OU 

2 - <4 ge 

1 - 2 OU 

4 - <8 ge 

2 – 4 OU 

8 - <16 ge 

4- 8 OU 

16 - <32 ge 

8-16 OU 

32 - <64 ge 

16-32 OU 

64 - <128 ge 

32-64 OU 

agrariërs en niet agrariërs N 

 

6 19 103 147 169 160 125 29 

 

ja  

 

1  (17%) 0   (0%) 1  (1%) 8  (6%) 15  (9%) 19  (12%) 29 (23%) 8  (28%) 

 

          

Niet agrariërs N ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 

ja 

 

20% 0% 1% 6% 10% 13% 28% 29% 

Agrariërs N ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 ja  0% 0% 0% 5% 4% 6% 4% 20% 
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