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Het buitengebied van de gemeente 

Nederweert wordt gekenmerkt door 

een hoge dichtheid aan veehouderijen, 

voornamelijk pluimveebedrijven, ver-

weven met bebouwing. Op een aantal 

woningen wordt de norm voor fijn stof 

(PM
10

) overschreden. Deze woningen 

liggen in de invloedssfeer van meerdere 

bedrijven. Daarbij is er sprake van een 

hoge achtergrondconcentratie. De over-

schrijdingen van de norm zijn dan ook 

hardnekkig.

Met de huidige beoordelingsmethodiek 

voor PM
10

 voor vergunningverlening 

van veehouderijen (zie kader) is het 

voor de gemeente nu niet goed moge-

lijk de vergunde PM
10

 belasting inzich-

telijk te maken en kunnen nieuwe nor-

moverschrijdingen in de toekomst niet 

uitgesloten worden. Ook de NSL 

Monitoringsrapportages, waarin wordt 

gerapporteerd over een gepasseerd jaar, 

geven de gemeente geen goed inzicht 

in de vergunde belaste situatie en 

onvoldoende mogelijkheid proactief te 

sturen op het voorkomen van nieuwe 

knelpunten. In opdracht van de provin-

cie Limburg1 is door ingenieursbureau 

Tauw een nieuwe alternatieve beoorde-

lingsmethodiek uitgewerkt: het 

gebiedsgericht model. We gaan in dit 

artikel eerst in op de methodiek van 

het gebiedsgericht model zelf en de uit-

komsten ervan. Daarna bespreken de 

voor- en nadelen ten opzichte van de 

huidige beoordelingsmethode en de 

NSL Monitoring.

Het gebiedsgericht model is uitgewerkt 

voor het NIBM-uitzonderingsgebied2 

binnen de gemeente Nederweert (zie 

figuur 1) en bestaat uit de volgende vier 

onderdelen:

1 Een gecorrigeerde GCN voor PM
10

, 

geleverd door het RIVM, waarin de 

directe PM
10

 emissies van veehoude-

rijen niet zijn meegenomen voor de 

kilometervakken die geheel of 

gedeeltelijk binnen het NIBM-

uitzonderingsgebied vallen. In figuur 

2 worden kaartjes van de reguliere 

en gecorrigeerde GCN getoond. Zie 

kader voor meer uitleg over de GCN.

2 Een verspreidingsmodel dat rekent 

conform standaardrekenmethode 3 

(SRM3). Voor het gebiedsgericht 

model is de rekentool ISL3a 

gebruikt, waarin de gecorrigeerde 

GCN kaart uit punt 1 is opgenomen.

3 Een gedetailleerd bronnenbestand 

met vergunde emissies van alle vee-

houderijen die binnen het modelge-

bied (het blauw omkaderde gebied 

in figuur 2) liggen.

4 Een receptorenbestand met coördi-

naten waarvoor de rekentool de 

concentraties berekent; in dit geval 

de verblijfsobjecten uit de basisre-

gistratie gebouwen (BAG) plus een 

Uitwerking van een alternatieve fijn stof beoordelingsmethodiek voor vergunningverlening van 

veehouderijen 
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MODEL VOOR FIJN STOF

Huidige beoordelingsmethodiek

De huidige beoordelingsmethodiek voor fijn stof bij vergunningverlening is als 

volgt: met een rekentool die rekent conform standaardrekenmethode 3 (SRM3) 

wordt de PM
10

 belasting van een bedrijf (dat een vergunning of herziening aan-

vraagt of een melding indient) berekent op omliggende ‘te beschermen objec-

ten’ (TBO’s). De belasting van andere (nabijgelegen) veehouderijen op de TBO’s 

wordt niet berekend, maar wordt verondersteld opgenomen te zijn in de GCN 

(Grootschalige Concentratiekaarten Nederland; wordt jaarlijks door het RIVM 

opgesteld). De GCN geeft de achtergrondbelasting als een gemiddelde concen-

tratie per vierkante kilometer, voor PM
10

 en voor andere stoffen. De totale PM
10

 

belasting op een TBO is vervolgens de berekende bijdrage van het bedrijf plus 

de achtergrondbelasting, al dan niet gecorrigeerd voor de dubbeltelling van het 

bedrijf in de GCN. Deze dubbeltelingscorrectie vindt dan plaats met ‘Methode-

dubbeltellingcorrectie-pm10-veehouderijen’. De totale belasting wordt getoetst 

aan de dag- en jaarnorm voor PM
10

. In de praktijk is de dagnorm (maximaal 

35 dagen met een daggemiddelde concentratie van 50 µg/m3) de meest kriti-

sche norm.

Figuur 1 De 770 bronnen in het bronnenbestand 

van het gebiedsgericht model van de gemeente 

Nederweert (rode stippen), alle GCN kilometerblok-

ken die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in het 

NIBM uitzonderingsgebied, en de begrenzing van 

het NIBM uitzonderingsgebied zelf.
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rasterbestand ten behoeve van de 

contourplots.

Het gebiedsgericht model maakt dus, 

net als in de huidige beoordelingsme-

thodiek, gebruik van de GCN, maar 

hieruit is de gehele directe fijn stof bij-

drage van veehouderijen in het model-

gebied verwijderd. Alle bedrijven wor-

den vervolgens als individuele bronnen 

ingevoerd op basis van hun actuele ver-

gunningen en met ISL3a doorgerekend. 

De cumulatieve vergunde belasting van 

alle veehouderijen in het modelgebied 

wordt zo inzichtelijk.

Het bronnenbestand voor het gebieds-

gericht model voor Nederweert is 

samengesteld uit:

Gegevens uit het Web-BVB.3  

(http://limburg.vaa.com/webbvb/)

Gegevens uit het NSL (Nationaal 

Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit). 

Praktijkkennis van de gemeente.

Het resultaat is een bronnenbestand 

waarin alle veehouderijen zijn opgeno-

men die PM
10

 emitteren en die binnen 

het modelgebied liggen. Het model 

bevatte uiteindelijk 177 veehouderijen 

met 770 bronnen. Veelal zijn stallen als 

individuele bronnen in het model opge-

nomen. Soms waren emissiecijfers op 

stalniveau niet beschikbaar en zijn 

meerdere stallen als een bron in het 

model opgenomen. Het Web-BVB van 

gemeente Nederweert is goed op orde 

en bevat gegevens over de coördinaten, 

vergunde emissie, hoogte, diameter en 

uittressnelheid van de emissiepunten 

van de stallen. De gegevens zijn gecon-

troleerd, waar nodig aangepast of geac-

tualiseerd, en vervolgens overgenomen 

in het model. Van bedrijven met een 

PM
10

 emissie >= 500 kg/jaar zijn ook de 

staldimensies (lengte, breedte, hoogte 

en oriëntatie) in het model opgenomen. 

Het gaat hier om 29% van het totaal 

aantal bedrijven. Deze bedrijven nemen 

samen 90% van de PM
10

 emissie voor 

hun rekening. ISL3a neemt vervolgens 

het effect dat deze stallen hebben op de 

verspreiding (de gebouwinvloed) mee. 

Het meenemen van gebouwinvloed 

leidt tot een toename van de concentra-

ties; circa 40% van de bronbijdrage op 

100 m afstand en nog 10% op 500 m 

afstand van het emissiepunt.

 | Resultaten

De resultaten hebben betrekking op 

zichtjaar 2015 en zijn berekend met de 

gecorrigeerde GCN uit 2016.

De grenswaarde van 40 µg/m3 voor de 

jaargemiddelde PM
10

 concentratie wordt 

slechts op enkele plekken in het model-

gebied overschreden. Overschrijdingen 

treden alleen op direct naast stalgebou-

wen en op geen enkel BAG verblijfsob-

ject. De grenswaarde voor de dagnorm is 

kritischer (zie figuur 3). Er zijn 10 BAG 

verblijfsobjecten met een woonfunctie, 

niet zijnde de bedrijfswoning van de 

eigen veehouderij, waarbij deze grens-

waarde overschreden wordt. Figuur 3 

laat tevens zien dat het gebiedsgericht 

model een gedetailleerd ruimtelijk beeld 

geeft van de (vergunde) PM
10

 belasting. 

Figuur 4 geeft het verschil weer in de 

jaargemiddelde PM
10

 concentratie tus-

sen het gebiedsgericht model en de 

reguliere GCN. Er is sprake van een sig-

nificante toename van de PM
10

 belas-

ting ten opzichte van de reguliere GCN 

in de gebieden rondom grote veehou-

derijen. Voor deze rode gebieden geldt 

dat er met het gebiedsgericht model 

geen of minder ruimte komt voor extra 

emissies vergeleken met de huidige 

beoordelingsmethodiek. Vanaf onge-

veer 100 tot 200 meter van de emissie-

punten van grote veehouderijen ligt 

het niveau van het gebiedsgericht 

model onder het niveau van de regulie-

re GCN. Hier ontstaat in principe meer 

ruimte voor nieuwe PM
10

 emissies4. 

 Het oppervlak van de groene gebieden, 

met een significante afname, is veel 

groter dan de rode gebieden. De grote 

veehouderijen liggen echter in de rode 

gebieden.

 | Vergelijking met de huidige 

beoordelingsmethodiek

De huidige beoordelingsmethodiek voor 

vergunningverlening voor veehouderij-

en geeft geen goed beeld, zowel in ruim-

te als in tijd, van de vergunde belaste 

situatie. De reden is dat bij berekeningen 

in het kader van vergunningverlening 

alleen de bijdrage van de aanvrager 

wordt berekend, de bijdrage van omlig-

gende veehouderijen wordt veronder-

steld deel uit te maken van de GCN-

kaarten. Deze werkwijze brengt echter 

de volgende nadelen met zich mee:

De GCN geeft een beperkt ruimtelijk 

beeld van de concentratieniveaus 

omdat de emissies van alle andere 

dan de te toetsen veehouderij over 

een kilometerblok ‘platgeslagen’ 

worden. Zo wordt de belasting op 

TBO’s in de directe nabijheid van 

meerdere veehouderijen onder-

schat. Andersom kan de belasting 

ook overschat worden, bijvoorbeeld 

op TBO’s die gelegen zijn op bijvoor-

beeld 1000 meter afstand van vee-

houderijen die nog wel in hetzelfde 

kilometerblok liggen.

De ruimtelijke toedeling van emis-

sies aan de GCN-kilometervakken 

vindt plaats op het bedrijfsadresni-

veau uit de landbouwtelling. Deze 

wijkt af van de ruimtelijke toede-

ling van vergunde emissies, welke 

worden verleend op stalniveau.

De GCN is voor wat betreft de bij-

drage van veehouderijen gebaseerd 

op feitelijke dieraantallen uit de 

landbouwtelling5 van twee jaar 

terug. Dit heeft de volgende conse-

quenties:

 – de bijdrage van de veehouderij-

en aan de GCN is niet actueel; 

 – doordat feitelijke dieraantallen 

Figuur 2 Het aantal PM
10

 overschrijdingsdagen bij 

de reguliere GCN (links) en bij de voor stalemissies 

in het blauw omkaderde gebied gecorrigeerde 

GCN (rechts), zichtjaar 2015
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sterk fluctueren, kan ook de bij-

drage van de veehouderijen aan 

de GCN van jaar tot jaar fluctue-

ren;

 – de bijdrage van veehouderijen 

aan de GCN is geen ‘worst case’ 

situatie aangezien het aantal 

vergunde dieren in principe 

gelijk of hoger is dan het feitelij-

ke aantal dieren.

De hierboven genoemde nadelen van 

het gebruik van de GCN zijn met het 

gebiedsgericht model niet meer aan de 

orde. Het gebiedsgericht model maakt 

weliswaar nog steeds gebruik van de 

GCN, maar hieruit is de gehele directe 

PM
10

 bijdrage van veehouderijen in het 

modelgebied verwijderd. Vervolgens 

worden de vergunde emissies en overi-

ge kenmerken van alle bedrijven als 

individuele bronnen in het model inge-

voerd en doorgerekend. De cumulatieve 

vergunde belasting van alle veehoude-

rijen wordt zo inzichtelijk en vergun-

ningaanvragen kunnen dus cumulatief 

beoordeeld worden, waarbij er steeds 

een actueel overzicht is van overbelaste 

locaties en van locaties waar nog uit-

breidingsruimte is; steeds op basis van 

vergunde emissies. Dit geeft de 

gemeente een betere mogelijkheid om 

via haar vergunningenbeleid te sturen 

op het voorkomen van nieuwe nor-

moverschrijdingen. 

De kans dat potentiele overschrij-

dingslocaties een tijd lang onder de 

radar blijven en dan onverwachts 

optreden, is bij het gebruik van het 

gebiedsgericht model veel kleiner. De 

reden hiervoor is dat de maatgevende 

bijdrage, namelijk die van lokale vee-

houderijen, niet meer afhankelijk is van 

de landbouwtellingen (fluctuerende 

momentopnames) maar altijd is geba-

seerd op de maximaal toegestane emis-

sie per veehouderij6. 

Het actueel houden van een gebiedsge-

richt model voor fijn stof is momenteel 

nog bewerkelijk. Ten eerste zullen jaar-

lijks voor stalemissies gecorrigeerde 

GCN kaarten beschikbaar moeten 

komen. Ten tweede zal een gemeente 

naast de administratie in het Web-BVB 

(in het geval van de gemeente 

Nederweert) ook het gebiedsgericht 

model in ISL3a actueel moeten houden. 

Dit kan door de applicaties separaat te 

actualiseren of door steeds een export 

van het Web-BVB te maken en deze in 

ISL3a te importeren. Dit laatste vergt nu 

nog diverse handmatige acties maar 

kan vrij eenvoudig geautomatiseerd 

worden; interessant wanneer meerdere 

gemeenten besluiten met het model te 

gaan werken. 

 | Vergelijking met het NSL

De wijze waarop in het NSL de PM
10

 

belasting bij veehouderijen wordt 

bepaald komt in hoofdlijnen overeen 

met het gebiedsgericht model. Ook in 

het NSL wordt cumulatief getoetst, ech-

ter:

Het NSL wordt maximaal 1 keer per 

jaar geactualiseerd terwijl doorlo-

pend actueel inzicht gewenst is.

In het NSL worden alleen grote 

bedrijven7 meegenomen in de bere-

keningen, overige bedrijven worden 

verondersteld deel uit te maken van 

de GCN. Overschrijdingen op wonin-

gen in de nabijheid van meerdere 

‘kleinere’ veehouderijen kunnen 

daardoor onder de radar blijven. 

In het NSL wordt, om dubbeltelling 

te voorkomen, de GCN gecorrigeerd 

voor de vergunde emissies van de 

doorgerekende veehouderijen (dit 

middels de ‘Methode-dubbeltelling-

correctie-PM
10

-veehouderijen’8). 

Omdat stalemissies in de GCN zijn 

gebaseerd op landbouwtellingen 

(en niet op vergunde emissies) 

wordt in de meeste gevallen voor 

een andere waarde gecorrigeerd 

dan in de berekeningen is opgeno-

men. Deze correctie kan te hoog zijn 

(bijvoorbeeld wanneer er op het 

moment van de landbouwtelling 

sprake was van een lage stalbezet-

ting) of juist te laag (bijvoorbeeld als 

een veehouderij na de telling nog 

emissie reducerende maatregelen 

heeft doorgevoerd).

In het NSL wordt de GCN gecorri-

geerd op basis van de coördinaten 

van de emissiepunten terwijl in de 

GCN de adrescoördinaten bepalen 

aan welke kilometerblok de emissies 

van de veehouderij worden toege-

kend. Zie het voorbeeld in figuur 5.

Met het gebiedsgericht model zijn 

bovenstaande bezwaren niet meer aan 

de orde. Voorwaarde voor een accuraat 

Figuur 3 Aantal PM
10

 overschrijdingsdagen berekend met het gebiedsgericht 

model (zichtjaar 2015).

Figuur 4 Totale jaargemiddelde PM
10

 concentratie in het gebiedsgericht model 

minus de reguliere PM
10

 GCN in µg/m3 (zichtjaar 2015).  

Rood: toename >= 1,2 µg/m3. Groen: afname >= 1,2 µg/m3.
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gebiedsgericht model is wel dat de ver-

gunde emissies en bijbehorende emis-

siepunt- en stalkenmerken actueel 

worden gehouden en van een voldoen-

de detailniveau zijn.

 | Toepassingsmogelijkheden van 

het gebiedsgericht model 

Op grond van artikel 67 van de Rbl 

moeten overheden voor vergunning-

verlening gebruik maken van de jaar-

lijks in maart door de rijksoverheid 

gepubliceerde generieke invoergege-

vens, maar kan de minister met betrek-

king tot de GCN toestaan om andere 

gegevens te gebruiken. Een mogelijk-

heid die nog nader moet worden onder-

zocht is of de aangepaste GCN voor 

NIBM-uitzonderingsgebieden structu-

reel deel kan gaan uitmaken van de 

generieke gegevens. Zodra er uitsluitsel 

is over de wijze waarop de gecorrigeer-

de GCN structureel kan worden verkre-

gen kan een gemeente de beleidsmati-

ge keuze maken voor het gebruik van 

het gebiedsgericht model voor vergun-

ningverlening. Een aandachtspunt hier-

bij is nog hoe om te gaan met opeenvol-

gende vergunningsaanvragen waarbij 

sprake is van cumulatie en waarbij pro-

cedures nog lopen en nog niet onher-

roepelijk zijn.9

Met het gebiedsgericht model kunnen 

ook vrij eenvoudig scenario berekenin-

gen worden uitgevoerd ten behoeve 

van beleid, bijvoorbeeld om inzicht te 

krijgen in welke maatregelen nodig zijn 

voor de aanpak van overschrijdingssi-

tuaties. Ook kunnen in het kader van 

de komende omgevingswet scenariobe-

rekeningen ten behoeve van het formu-

leren en handhaven van beleidsmatige 

doelstellingen worden uitgevoerd. 

Naast PM
10

 kan het model kan ook voor 

bijvoorbeeld geur, ammoniak en endo-

toxinen toegepast worden.

 | Conclusie

Toepassing van het gebiedsgericht 

model geeft een actueel, ruimtelijk 

gedetailleerder en nauwkeuriger beeld 

van de vergunde fijn stof belasting dan 

de huidige beoordelingsmethodiek of 

de NSL Monitoringsrapportages, zeker 

in een gebied met een hoge dichtheid 

aan veehouderijen, verweven met 

woonbebouwing. Voorwaarde daarbij is 

dat er in redelijkheid wordt uitgegaan 

van de best beschikbare bedrijfsgege-

vens en dat er sprake is van een steeds 

verdergaande verbetering van de gege-

vens. Met het potentiële gebruik van 

het gebiedsgericht model als vergun-

ningsinstrument komt succesvol sturen 

op het voorkomen van nieuwe over-

schrijdingen binnen handbereik.

Luc Verhees is adviseur luchtkwali-

teit bij Tauw. Tom van Dort en 

Jeroen van Rooij zijn werkzaam als 

adviseur bij de afdeling 

Milieuonderzoek en –advies van de 

provincie Limburg.

 | Noten

1. De begeleidingscommissie bestond uit de 

gemeente Nederweert, het RIVM, bureau 

Monitoring en de provincie Limburg

2. In NIBM-uitzonderingsgebieden is de 

grondslag NIBM (niet in betekenden 

mate) niet geldig. Zie http://www.info-

mil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/lucht-

kwaliteit/regelgeving/wet-milieubeheer/

nibm/uitzonderingsgebied/

3. Behalve van veehouderijen met een ver-

gunningplicht zijn ook van veehouderijen 

zonder vergunningplicht emissiegege-

vens opgenomen in het Web-BVB van de 

gemeente. Ook de emissie van deze niet 

vergunningplichte veehouderijen is opge-

nomen in het gebiedsgericht model. 

4. In de praktijk werken behalve de grens-

waarden voor PM
10

 ook andere normen 

beperkend voor uitbreiding van stal 

emissies in de groene gebieden (o.a. geur 

en stikstofemissies) . 

5. De landbouwtelling is een onderdeel van 

de gecombineerde opgave; een jaarlijkse 

opgave voor agrarisch ondernemers. Zie 

verder https://mijn.rvo.nl/gecombineer-

de-opgave

6. De trend van andere fijn stof bronnen is 

dalend en de fluctuatie in bijdrage aan de 

GCN beperkt, wat de kans op nieuwe 

overschrijdingen als gevolg van een toe-

name van de GCN klein maakt.

7. De gemeente Nederweert hanteert 500 

kg PM
10

 / jaar als grens. Andere gemeen-

ten hanteren andere grenzen, waardoor 

de resultaten vanuit het NSL voor de ver-

schillende gemeenten niet geheel verge-

lijkbaar zijn.

8. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/docu-

menten/publicaties/2017/03/15/metho-

de-dubbeltellingcorrectie-pm10-veehou-

derijen-2017

9. Mogelijk kan op dit punt aansluiting wor-

den gezocht met de werkwijze voor het 

vergunnen van geluidruimte aan bedrij-

ven op gezoneerde industrieterreinen 

Ook bij bedrijven gelegen op een krach-

tens de Wet geluidhinder gezoneerd 

industrieterrein toets het bevoegd gezag 

bij elke vergunningaanvraag of de cumu-

latieve geluidbelasting voldoet aan de 

norm c.q. geluidzone. 

Figuur 5 Ligging van de emissiepunten (rood) van 

een veehouderij met een zeer hoge PM
10 

emissie in 

de gele ovaal, op de grens van twee GCN-

kilometerblokken. De bedrijfswoning ligt in de klei-

ne zwarte cirkel. De werkwijze in het NSL wordt 

gegeven in de tekstblokken.
emissies van dit bedrijf 

zijn in de GCN toegekend 

aan dit km-blok, op basis 

van adrescoördinaten

In het NSL wordt de GCN 

concentratie in het aan-

grenzende km-blok verlaagd 

door toepassing van een 

dubbeltellingscorrectie met 

de emissies van de 3 stallen 

die in dit km-blok liggen
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