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Onderwerpen 

• Toetsingskader 

– Toetspunten NSL Monitoring 

– Plattelandswoningen 

– Lijst vergunningplichtige veehouderijen 

– PM2.5 

 

• Aanpak fijn stof bij veehouderijen 

– Evaluatie stimuleringsregeling fijn stofmaatregelen 

– Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren 
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Toetspunten NSL Monitoring 

• Sinds NSL Monitoring 2013 kunnen gemeenten per rekenpunt 
aangeven of sprake is van: 

1. burgerwoning 

2. eigen bedrijfswoning 

3. bedrijfswoning naastgelegen veehouderij 

4. andere locatie. 
 

• Rekenpunten bij een ‘burgerwoning’ of ‘andere locatie’ worden 
beschouwd als toetspunt.  
 

• In NSL Monitoring 2013 waren meerdere bedrijfswoningen met 
overschrijdingen ten onrechte getypeerd als ‘burgerwoning’.  

 In NSL Monitoring 2014 hebben veel gemeenten de typering 
aangepast: grote verbeterslag!     
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Plattelandswoningen 

Recente Raad van State uitspraak:  

 

• Bij (voormalige) agrarische bedrijfswoningen (‘plattelandswoningen’), 
die op grond van het bestemmingsplan mogen worden bewoond door 
derden, moet worden getoetst op de effecten voor de luchtkwaliteit 
van de ‘eigen’ inrichting, en niet alleen op effecten van naburige 
inrichtingen.  

 

• De Raad van State ziet deze woningen voor de toetsing van de 
luchtkwaliteit niet als deel van de inrichting. Dit laatste was juist wel 
beoogd met de wet plattelandswoningen (artikel 1.1a Wabo). 
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Opstellen lijst vergunningplichtige veehouderijen 

• Kenmerken veehouderijen en locaties rekenpunten zijn 
overgenomen uit NSL Monitoring. 

 

• Er is aangesloten op toetsingskader vergunningverlening. Daarom 
verschillen de uitgangspunten voor berekeningen en toetsing op 
enkele punten van NSL Monitoring:  

– Niet toetsen op eigen bedrijfswoning. Wel op bedrijfswoning van 
naastgelegen bedrijf. 

– Geen detailberekeningen bronbijdragen omliggende bedrijven: 
de bijdrage van die bedrijven is verwerkt in de grootschalige 
concentraties. 
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Consequenties wijzigingen lijst 

• Stond een bedrijf al op de lijst, dan blijft deze vergunningplichtig  
geen actie nodig 

 

• Stond een bedrijf nog niet op de lijst? 

– IPPC bedrijven waren al vergunningplichting  geen actie nodig 

– Type B bedrijven op de lijst worden vergunningplichtig (Type C) 
 actie nodig 
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Van Type B naar Type C: welke acties nodig? 

 

• Veehouder vraagt vergunning aan. 

• Aanvraag hoeft (bij geen wijzigingen) geen gegevens te bevatten 

• Aanvraag moet binnen 12 weken na publicatie 

• Vergunning wordt verleend op grond van “bestaande rechten” 
met betrekking tot geur en ammoniak 

– Art 3 lid 3 Wgv (geur neemt niet toe) 

– Art 5 lid 1 onder a Wav (geen weigering indien eerder Amvb 
van toepassing was) 

• Eventueel niet gemelde wijzigingen moeten wel worden getoetst  

• Toets op BBT fijn stof: gebruik motivering uit voorpublicatie 
Besluit huisvesting 

– Art 5.4 2e en 3e lid BOR 
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PM2.5 

• Vanaf 2015 moet worden voldaan aan een grenswaarde voor PM2.5 
van 25 μg/m3.  

• In de geactualiseerde Handreiking fijn stof en veehouderijen wordt 
beschreven hoe hiermee om te gaan bij vergunningen. Publicatie 
van de Handreiking is voorzien in april/mei 2015. 

• Inschatting is dat generiek kan worden onderbouwd dat als PM10 
geen probleem is, dat dan PM2.5 ook geen probleem is.  

– GCN rapport: gemiddeld 9% van de PM10 stalemissies is PM2.5. 

– Achtergrond PM2.5 overal ruim onder 20. Het is niet aannemelijk 
dat veehouderijen een concentratiebijdrage PM2.5 hebben van 
meer dan 5 μg/m3 (is equivalent aan meer dan 50 μg/m3 PM10). 
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Subsidie fijn stofmaatregelen 

• De investeringsregelingen fijnstofmaatregelen is begin 2014 voor 
het laatst opengesteld. 

 

• 2013: 266 aanvragen ingediend 

• 2014: 134 aanvragen ingediend 

 

• EZ is gestart met de voorbereiding voor de evaluatie van de 
investeringsregelingen fijnstofmaatregelen en gecombineerde 
luchtwassers. De evaluatie wordt dit jaar afgerond. 

 

• De effecten van getroffen maatregelen zullen de komende 
monitoringsronden zichtbaar moeten worden. 
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Besluit emissiearme huisvestingssystemen 
landbouwdieren 

• Ontwerp besluit is gepubliceerd op 19 september 2014.  

• Dit besluit vervangt het huidige Besluit ammoniakemissie huisvesting 
veehouderij (Besluit huisvesting). 
 

• Het besluit omvat aangescherpte/nieuwe maximale emissiewaarden 
voor ammoniak, en nieuwe maximale emissiewaarden voor fijn stof. 

• De maximale emissiewaarden fijn stof gelden voor kippen, 
vleeskalkoenen en vleeseenden. 

• De maximale emissiewaarden gaan gelden voor nieuwe stallen en 
grotere uitbreidingen van bestaande stallen (meer dan 50%) 
 

• Op 1 april komt het besluit (mogelijk) aan de orde in het Algemeen 
Overleg van de Tweede Kamer over de PAS. 
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