MEMO
Aan

:

Esther Bouwhuis

Van

:

Mark Daalwijk

Datum:

:

8 mei 2009

Onderwerp

:

Aanleg retentievoorziening Meiweg Geesteren; beoordeling op milieucontouren,
geluid, geur veehouderijen, externe veiligheid en luchtkwaliteit

Inleiding
De gemeente wil ter plaatse van de Meiweg in Geesteren een retentievoorziening aanleggen. Voor de te
doorlopen Wro-procedure is een milieutoets vereist. In deze notitie ga ik in op een aantal milieuaspecten:
bedrijven en milieuzonering, geluid, geur veehouderijen, externe veiligheid en luchtkwaliteit.
Bedrijven en milieuzonering/geluid
In de praktijk wordt voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van bedrijvigheid aansluiting gezocht bij de
afstanden genoemd in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. Deze publicatie geeft op systematische
wijze informatie over de milieukenmerken van vrijwel alle voorkomende bedrijfstypen. Het biedt daarmee een
hulpmiddel om ruimtelijke ordening en milieu op gemeentelijk niveau op elkaar af te stemmen.
De in de publicatie genoemde richtafstanden dienen niet zonder meer te worden toegepast. De afstanden
moeten worden afgestemd op de omgevings- en bedrijfskenmerken. Dit leidt tot een gemotiveerd toepassen
van de afstanden. Uitgangspunt is dat de in de bedrijvenlijst genoemde afstanden in principe gelden tussen
enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van de woning.
Omdat een retentievoorziening geen gevoelig object is en deze zelf geen milieucontour met zich meebrengt
kan toetsing op dit aspect achterwege blijven. Hetzelfde gaat op voor het aspect geluid.
Geurcontouren veehouderijbedrijven
Wettelijk kader
Toetsing van agrarische geurhinder dient vanaf 1 januari 2007 plaats te vinden aan de hand van het gestelde
in de Wet geurhinder en veehouderij (verder aangeduid met Wgv). Cumulatieve stankhinder hoeft daarbij niet
te worden bepaald, zodat kan worden volstaan met het in beeld brengen van de individuele geurcontouren
van veehouderijbedrijven in de omgeving van de voorgestane ruimtelijke ontwikkeling. De Wgv geeft twee
methoden voor het beoordelen van geur bij veehouderijbedrijven:
1. De geuremissie van een diercategorie is bekend
Aan de hand van de vergunde dieraantallen wordt met behulp van de in de Regeling geurhinder en
veehouderij opgenomen omrekeningsfactoren de geuremissie van het veehouderijbedrijf berekend
(uitgedrukt in het aantal odour units per seconde).

Deze geuremissie wordt vervolgens ingevoerd in een verspreidingsmodel, dat als resultaat de in de
omgeving optredende geurbelasting geeft (uitgedrukt in het aantal odour units per kubieke meter lucht als
98-percentielwaarde).
2. De geuremissie van een diercategorie is niet bekend
Voor deze diercategorieën gelden volgens de Wgv vaste minimumafstanden (bijvoorbeeld voor
melkrundvee en paarden).
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet onderzoek worden gedaan naar de geurcontouren van omliggende
veehouderijbedrijven. Enerzijds moet worden bekeken of de voorgestane ontwikkeling de rechten van
veehouderijbedrijven niet aantast, terwijl anderzijds voor nieuwe geurgevoelige objecten een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat moet kunnen worden gewaarborgd. De berekening van de geurcontour vindt plaats met
het softwarepakket V-Stacks Gebied.
Het uitgangspunt bij ruimtelijke ordening is dat moet worden uitgegaan van de grens van het agrarisch
bouwperceel. Voor de in het verspreidingsmodel in te voeren parameters gemiddelde gebouwhoogte,
schoorsteenhoogte, diameter en uittreesnelheid moet daarbij worden uitgegaan van de vergunde situatie
(gemiddelde waarden van de verschillende stallen). Gemakshalve worden de verschillende parameters in
eerste instantie op nul gezet, zodat een “worst case” situatie in beeld wordt gebracht.
Als een veehouderijbedrijf in de bestaande situatie al wordt beperkt in zijn mogelijkheden door een nabijgelegen geurgevoelig object geldt een ander uitgangspunt. In een dergelijk geval moet namelijk de geurcontour
van de daadwerkelijk vergunde situatie in kaart worden gebracht. In plaats van de grens van het agrarisch
bouwperceel dient dan het emissiepunt als meet- en rekenpunt. Bovendien gelden voor de gemiddelde
gebouwhoogte, schoorsteenhoogte, diameter en uittreesnelheid de vergunde waarden als invoerwaarde. In de
omgeving van het geurgevoelige object moet de op deze wijze bepaalde geurcontour worden gevolgd.
De gemeente Berkelland is gelegen binnen een concentratiegebied als bedoeld in de Meststoffenwet. Binnen
dergelijke gebieden moet de berekende geurbelasting op grond van de Wgv worden getoetst aan twee
standaardnormen:
3 odour units per kubieke meter lucht voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom;
14 odour units per kubieke meter lucht voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom.
Voor diercategorieën zonder geuremissiefactor gelden de volgende minimaal in acht te nemen afstanden:
100 meter voor geurgevoelige objecten woningen in de bebouwde kom;
50 meter voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom.
Bij verordening mogen gemeenten binnen bepaalde grenzen van de normen in de Wgv afwijken. Deze
afwijkende normen gelden dan vervolgens binnen een bepaald gebied. Het hanteren van afwijkende normen
moet worden onderbouwd vanuit een ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het gebied, de zogenaamde
gebiedsvisie. Daarbij moet een relatie worden gelegd met de bestaande en de te verwachten achtergrondbelasting aan geur in het gebied. Op deze wijze is het mogelijk maatwerk te leveren per gebied, zodat een
balans kan worden gevonden tussen de gewenste ruimte voor veehouderijbedrijven enerzijds en de
bescherming van gevoelige objecten anderzijds.
Overigens wordt voor bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van het Besluit landbouw milieubeheer ook
bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen aangesloten bij de in dat besluit
vermelde afstanden:
100 meter voor woningen in de bebouwde kom;
50 meter voor woningen buiten de bebouwde kom.
Overwegingen
Een retentievoorziening is geen geurgevoelig object. Toetsing op dit punt is daarom niet noodzakelijk.
Externe veiligheid
Het op 27 oktober 2004 in werking getreden Besluit externe veiligheid inrichtingen (verder aangeduid met
Bevi) regelt hoe een gemeente of provincie moet omgaan met risico's voor mensen buiten een bedrijf als
gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf. Daartoe legt het besluit het plaatsgebonden
risico vast en geeft het besluit een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico.

Een retentievoorziening is geen (beperkt) kwetsbaar object, zodat in zoverre vanuit de omgeving geen
beperkingen gelden voor dit initiatief. Ook is geen sprake van een activiteit met relevantie voor externe
veiligheid.
Luchtkwaliteit
De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet milieubeheer
goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is veranderd. Omdat titel 2
handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als de Wet luchtkwaliteit. Deze wet is op 15
november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005.
Ruimtelijk-economische besluiten die “niet in betekenende mate” bijdragen aan de concentraties in de
buitenlucht van stoffen waarvoor bijlage 2 van de Wet milieubeheer een grenswaarde bevat, worden niet
langer, zoals voorheen, individueel getoetst aan die grenswaarden. Als gevolg daarvan kunnen tal van
kleinere projecten doorgang vinden, ook in situaties waar nog niet aan de grenswaarden wordt voldaan. De
effecten van deze projecten op de luchtkwaliteit worden verdisconteerd in de trendmatige ontwikkeling van de
luchtkwaliteit, zoals beschreven in het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL).
Bij besluitvorming is het dus van belang om te bepalen of een initiatief “niet in betekenende mate” bijdraagt
aan de luchtkwaliteit. In de algemene maatregel van bestuur Niet in betekenende mate (Besluit NIBM) en de
ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het
begrip NIBM. Voor de periode tussen het in werking treden van de Wet luchtkwaliteit en het verlenen van
derogatie door de EU is het begrip “niet in betekenende mate” gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voor
NO2 en PM10. Na verlening van derogatie wordt de definitie van NIBM verschoven naar 3% van de
grenswaarde. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze
gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.
Vooralsnog geldt dat bijvoorbeeld voor woningbouwlocaties voor maximaal 500 woningen (in geval van één
ontsluitingsweg) of 1000 woningen (in geval van twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige
verkeersverdeling) geen beoordeling op luchtkwaliteit meer hoeft plaats te vinden. Onderhavig initiatief draagt
duidelijk NIBM bij aan de luchtkwaliteit, zodat zonder verdere toetsing gesteld kan worden dat het aspect
luchtkwaliteit in zoverre geen belemmeringen met zich meebrengt.
Bijzondere aandacht verdient het op 16 januari 2009 in werking getreden Besluit gevoelige bestemmingen
(luchtkwaliteitseisen). Met deze amvb wordt de bouw van zogenaamde gevoelige bestemmingen in de
nabijheid van rijks- en provinciale wegen beperkt. Daartoe voorziet het besluit in zones waarbinnen
luchtkwaliteitsonderzoek nodig is: 300 meter aan weerszijden van rijkswegen en 50 meter langs provinciale
wegen (gemeten vanaf de rand van de weg). Waar in zo’n onderzoekszone de grenswaarden voor fijn stof of
stikstofdioxide worden overschreden, mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een gevoelige bestemming
niet toenemen. Dit wordt bereikt door op zo’n plek de vestiging van bijvoorbeeld een school niet toe te staan.
Is (dreigende) normoverschrijding niet aan de orde, dan is er ook geen bouwverbod voor gevoelige
bestemmingen binnen de onderzoekszone. Wel moet in die situaties de locatiekeuze goed gemotiveerd
worden; dat gebeurt in de context van de goede ruimtelijke ordening. De volgende gebouwen met de
bijbehorende terreinen zijn aangemerkt als gevoelige bestemming: scholen, kinderdagverblijven, en
verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. In de context van dit besluit worden ziekenhuizen, woningen en
sportaccommodaties dus niet als gevoelige bestemming gezien.
Het hier voorliggende initiatief voorziet niet in functies die vallen onder de definitie gevoelige bestemming,
zodat ook op dit punt geen verder onderzoek noodzakelijk is.
Conclusie
De geplande retentievoorziening aan de Meiweg in Geesteren ondervindt geen belemmeringen voor wat
betreft de in deze notitie onderzochte milieuaspecten (bedrijven en milieuzonering, geluid, geur veehouderijen,
externe veiligheid en luchtkwaliteit).

