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Zijn we uit een droom wakker 
geworden. 

We dachten dat de lucht in het 
buitengebied schoon en gezond 
was. 

De lucht in het buitengebied is niet 
schoner dan in de stad.



Historie - advies Gezondheidsraad

Wettelijke kaders: dieraantallen, volksgezondheid

Uitkomsten onderzoeken Gezondheid en veehouderij

Reacties

Het speelveld: Kennis en inzichten tbv afweging vanuit 3 ‘werelden’

Dilemma vergunningverlening

Handelingsperspectief

Relatie met de geurverordening

Doorwerking in de ruimtelijke ordening

Inhoud
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2009 - 2011

Historie / advies Gezondheidsraad
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Verkennend onderzoek

IVG: intensieve veehouderij en 

gezondheid

vaker longontsteking

minder astma

complicaties bij COPD en astma

2012 Gezondheidsraad

gemeente: geurnormen

Adviesgrenswaarde: 30 EU/m3

Rijk: Ontwikkel endotoxinen 

toetsingskader

2012 - 2016 Vervolgonderzoek 1

• VGO: Veehouderij en gezondheid 

omwonenden

Vervolgonderzoek 2

• Emissiemetingen en verspreiding 

endotoxinen

7 juli 2016: resultaten vervolgonderzoek gepubliceerd + brief aan Tweede Kamer
symposium RIVM over VGO onderzoek



Max. blootstelling: 30 EU / m3 (endotoxinen units)

aanvaardbaar geacht door de gezondheidsraad

afgeleid van norm voor arbeidsomstandigheden: 90 EU/m3 / 8 uur blootstelling

1/3e van 90 = 30 EU voor 24 uurs blootstelling

geen rekening gehouden met gevoelige groepen

Adviesgrenswaarde Gezondheidsraad
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Algemeen aanvaard wetenschappelijk inzicht:

Endotoxine = celwandresten gram negatieve bacteriën = biologisch agentia � luchtwegen 

mens zeer gevoelig voor � goede indicator voor stoffen uit stallen die negatieve invloed 

hebben op luchtwegen

Endotoxine blootstelling: negatieve gezondheidseffecten op werkenden 

(blijkt uit heel veel onderzoeken)



Geen wettelijke kaders om volksgezondheid �veehouderij te toetsen

Jurisprudentie: 

- volksgezondheid meewegen

- gebruik maken van recente wetenschappelijke inzichten

Roeien met de riemen die we hebben:

� recente wetenschappelijke inzichten

� jurisprudentie zal bepalend zijn: pseudowetgeving

Vervolgonderzoeken: 2017

- nieuwe wetenschappelijke inzichten: bijv. regionale risicokaarten

- meer en betere handvatten voor toetsing

- jurisprudentie zal nog bepalend blijven: tot toetsingskader wettelijk is verankerd

- Omgevingswet 2019 (?)

Wettelijk kader 
Volksgezondheid en veehouderij
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Gemeente heeft geen ‘knop’ om dieraantallen te reguleren

milieurecht (vergunning) is gebaseerd op emissies en belasting c.q. blootstelling

ruimtelijke plannen 

- aantal dieren: niet ruimtelijke relevant (jurisprudentie) 

- omvang bouwblok-bestemmingsplan: enige grip op aantal dieren

Wetsvoorstel Dieraantallen

rond de kerst 2016 naar de Tweede Kamer

plafond dieraantallen op gebiedsniveau

- verminderen dieren geen optie, vanwege aantasten vergunde rechten

provincie bevoegd gezag: regie

Wettelijk kader
Dieraantallen
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Geen wettelijk kader � uitgaan van wetenschappelijke inzichten

Gezondheidseffecten aangetoond

VGO onderzoek

Tot 1 km rond pluimveebedrijven

Veedichte gebieden (meer dan 15 veehouderijen binnen 1 km)

- ongeachte type veehouderij

Endotoxinen onderzoek

adviesgrenswaarde Gezondheidsraad (30 EU / m3)

Individuele pluimveebedrijven: tot 500 meter overschrijding

Individuele varkensbedrijven: geurnormen voorkomen nieuwe overschrijdingen

NB. Bestaande overschrijdingen blijven

Cumulatie?

Uitkomsten recente onderzoeken

- wetenschappelijke inzichten
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Onderzoekers: emissies verminderen

Sector: emissies verminderen, rendabele bedrijfsvoering

Rijk: geen stop, wel plan van aanpak met sector, Wet dieraantallen

Provincie: geen voorbereidingsbesluit, wel ondersteuning gemeenten bij 

voorkomen knelpunten

Belangengroepen: minder dieren, actie

Burger: Omwonenden: zorgen, wat doet de gemeente om ons te beschermen -

actie - in beroep tegen vergunningen

Gemeenten: hoe nu verder?

Reacties
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Het speelveld - Kennis en inzichten 
tbv. Afweging vanuit 3 ‘werelden’
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Software

Papier
Systemen

Hardware

Tastbaar
Materieel

Mindware

Psycho-
sociaal

Input 
beleids-
proces

Effecten gezondheid omwonenden
verminderde longfunctie

Maatregelen
emissiereductie

ruimtelijke ordening
vergunningverlening

Perceptie, emotie, gedrag
Onzekerheid, zorgen

Economie

Doelen

Wetten en regels
normen

risico analyse
scenario’s

kosten en baten

Handelingsperspectief



Zorgen omwonenden � bedrijfsontwikkeling veehouderij

Veel risicovolle aanvragen zullen voor de rechter komen

weigeren: lastig, toetsingskader onvoldoende concreet

verlenen: lastig bij toename emissies 

- gezondheidsonderzoeken betrekken bij de besluitvorming

verlenen en later actualiseren ogv. nieuwe inzichten

- aanpassen vergunning (BBT): lastig gelet op jurisprudentie

Uitstel besluitvorming risicovolle ontwikkeling (aanvraag)

Awb 4.15: met schriftelijke toestemming veehouder

Awb 4.14: mededeling gemeente, uitstel in afwachting van aanvullend onderzoek tbv. 

zorgvuldige besluitvorming

- juridisch houdbare weg? Wat gaat de rechter er van vinden?

Dilemma bij risicovolle aanvragen
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Lange termijn aanpak (sector, Rijk, provincie, VNG)

plan van aanpak emissievermindering - Best beschikbare technieken

brief Tweede kamer: november 2016

Voor nu:

• geen stop, standstil of concrete toetsingskaders vanuit Rijk of provincie

• probleem gezondheidsrisico’s veehouderij op het ‘bordje’ van gemeenten 
(vergunningverlening en ruimtelijke ordening)

Actie: wat de gemeente kan doen:

bij lopende en nieuwe vergunningaanvragen of meldingen

Vermijden dat de gezondheidsrisico’s voor omwonenden groter worden:

- voorkomen nieuwe knelpunten 

- voorkomen bestaande knelpunten vergroten

Handelingsperspectief
- achtergrond en doelstelling
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niet onnodig veehouderijen op slot zetten

alleen met risicovolle aanvragen aan de slag :

beoordelen of een initiatief - aanvraag risicovol is (zie volgende sheets)

Omgevingsdienst schakelt gemeente in

overleg met de veehouder : belang toekomst bestendig bedrijf

- uitleg problematiek

- aanpassen plan: standstil of emissiereductie

- schriftelijk instemmen met uitstel van de besluitvorming (max. tot 1 sept. 2017)

Gemeente bepaalt hoe verder:

- afweging: maatschappelijke insteek � financieel-juridische risico’s

NB. Gemeente NBr. kan ondersteuningsteam inschakelen

Handelingsperspectief bij risicovolle 

aanvragen - hoofdlijn
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Beoordelen risicovolle aanvragen  (1)
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Uitgangspunten :

Fijnstof-emissie c.q. daaraan gebonden endotoxinen

Rapport endotoxinenemissies (bijlage N + aanvulling Erbrink)

Relatie fijnstofemissie - blootstelling endotoxinen - afstand (modellering) 

Voorkomen grotere of nieuwe knelpunten

Toename emissie ongewenste

Standstil of emissiereductie

Diersoorten

Intensieve veehouderij (varkens en pluimvee)

Overige diersoorten niet : beperkte fijnstof-emissie



Beoordelen risicovolle aanvragen  (2)
- systematiek
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Toename emissie fijn stof

Individuele beoordeling

Adviesgrenswaarde GR
- Bestaand of nieuw knelpunt

Cumulatie beoordeling

Endotoxine risicogebied

Ja
Toename emissie fijn stof 

ongewenst

Overleg gemeente met
veehouder

Nee
Vergunning verlenen



Beoordelen risicovolle aanvraag (3)
- individuele beoordeling
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Individuele beoordeling varkens en kippen 

Toets aan adviesgrenswaarde Gezondheidsraad 

(30 EU/m3)

afstandsgrafiek hanteren: bronsterkte fijn stof / endotoxinen -

aan te houden afstand om te voldoen aan 

adviesgrenswaarde Gezondheidsraad

Afstand object is kleiner dan aan te houden afstand 

• Huidige situatie � bestaand knelpunt

• Aanvraag � nieuw knelpunt

� toename emissies ongewenst 

� gemeente in overleg met veehouder over aanpassen 
plan of uitstel besluitvorming



Beoordelen risicovolle aanvraag (4)
- individuele beoordeling / afstand
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Afstandstabel vleeskuikens

Aantal dieren emissie fijn stof 
(PM10, kg per jaar) afstand (m)

36.364 800 174

72.727 1.600 256

109.091 2.400 298

163.636 3.600 353

218.182 4.800 401

272.727 6.000 463

454.545 10.000 619
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Cumulatie toets: als individueel geen knelpunt blij kt 

Endotoxinen Risicogebied (veedicht)

Meerdere veehouderijen rond gevoelig object 

Indicatie 15 of meer veehouderijen binnen een kilometer

Hoge achtergrondbelasting geur

Hoge fijn stof concentratie

Specifiek gevoelige omgeving (scholen, kinderdagverblijven, zorginstellingen)

Afstanden uit de individuele beoordeling (voldoen ruim of krap)

Beoordelen risicovolle aanvraag (5)
- cumulatie
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Geurnormen recent aangescherpt (geurverordening)

bedrijfsontwikkeling met toepassen van emissiearme systemen (geur)

in veel gevallen aannemelijk:

- emissiereductie geur � emissiereductie fijn stof / endotoxinen

- geen nieuwe knelpunten of vergroten van bestaande (volksgezondheid)

Geurbeleid /-normen gemeente: 

draagt bij aan vermijden grotere gezondheidsrisico’s voor omwonenden

Vangnet: voorgaande beoordeling risicovolle ontwikkelingen

voor de gevallen waar geurnormen niet leiden tot lagere emissie fijn stof / endotox.

in overleg met veehouder komen tot …. (zie voorgaande)

Relatie met de geurverordening
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Doorwerking in de ruimtelijke ordening
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Indicatieve risicocontouren volksgezondheid obv fijnstofemmissie
en omrekening naar adviesgrenswaarde voor endotoxinen



Gemeenten, GGD, Omgevingsdiensten en provincie

Doel:

Met raad en daad helpen bij de besluitvorming over vergunningen

Notitie: kennis en inzichten + onderbouwing + juridisch 

- Nieuwe kennis en inzichten verwerken (vervolgonderzoek lopen nog)

- motivering gezondheidseffecten uitwerken tbv. besluit over vergunningaanvragen (weigeren, 

uitstel …)

- Juridische hardheid: wetenschappelijke inzichten - wettelijke kaders - motivering

- Doorwerking in de ruimtelijke ordening

- Geitenhouderij

- ….

Gemeenten op de hoogte houden van de ontwikkelingen:

- onderzoek, kennis en inzichten

- Plan van aanpak emissievermindering (Sector, Rijk, Provincies)

Ondersteuningsteam Noord-Brabant
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Vragen?


