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Beoordeling geur
Inleiding
De provincie Groningen heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor de realisatie van een co–
vergistinginstallatie door Eneco met een capaciteit van 100.000 ton per jaar. De planlocatie voor deze
inrichting is gelegen te Veendam.
In september- november heeft de provincie een geurtoets opgesteld, welke gehanteerd zal worden
vooruitlopend op het vast te stellen provinciaal geurbeleid. In bijlage I is deze voorlopige werkwijze
opgenomen.
Door de provincie Groningen is vervolgens getoetst in hoeverre de huidige geurtoets streng is in
vergelijking met overige vastgesteld provinciaal geurbeleid. In deze notitie wordt het ingediende
geuronderzoek getoetst aan de geurtoets van de provincie. Daarnaast wordt dit vergeleken met
verschillende andere provinciaal geurbeleid. Ten behoeve van dit onderzoek is het Stacks model
gebruikt dat is gebruikt voor de aanvraag.

Aangevraagde situatie
Eneco is voornemens een co–vergistinginstallatie te realiseren met een capaciteit van 100.000 ton per
jaar, te Veendam. Ten behoeve van de vergunningaanvraag zijn een aantal onderzoeken opgesteld1.
Het hier aangehaalde rapport betreft de laatste aangepaste versie die naar aanleiding van een eerdere
toetsing is bijgesteld. In dit onderzoek zijn ten opzichte van eerdere versies maatregelen doorgevoerd.
In de eerste plaats wordt afgezien van het in werking hebben van een digestaatdroger en de verwerking
van kippenmest. Verder zijn de emissiepunten verplaatst van de woonbebowing af, zodat de belasting
van de woonbebouwing afneemt. Qua bedrijfvoering zijn in de aanvraag twee opties genoemd,
namelijk het biogas wordt ofwel verbrand in wkk's of het wordt opgewerkt tot groen gas. In het
rapport is alleen de eerste variant doorgerekend als een worst–case situatie. De optie met groen gas
heeft een geurbron minder, namelijk de wkk's.
Het geuronderzoek is opgesteld op basis van emissiekengetallen en ervaringscijfers.
In bijlage B is een opsomming gemaakt van de maatregelen die worden toegepast om de geuremissie
te minimaliseren. In het huidige ontwerp wordt voor de reiniging van de lucht een viertal biofilters
voorzien. In bijlage C is een beschouwing gegeven van een viertal alternatieve maatregelen. Deze
maatregelen worden gemotiveerd afgewezen op gronden van effectiviteit, kosteneffectiviteit en
technische redenen. De aanvraag voldoet daarmee aan BBT.

1

Luchtonderzoek co-vergistingsinstallatie ENECO te Veendam, PRA Odournet, rapportnummer BKRM11A6, d.d. 1
december 2011
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Figuur 1: Ligging van de inrichting en de omgeving

In figuur 1 is de planlocatie van de inrichting (rode vierhoek) weergegeven, alsmede de locaties van de
meest nabijgelegen woonbebouwing (blauwe ovalen). De geurgevoelige objecten zijn gelegen ten
zuidwesten van de inrichting aan de Molenwijk en ten westen van de inrichting aan het Boven
Oosterdiep in de vorm van lintbebouwing. Verder ten westen van het Boven Oosterdiep ligt de
woonbebouwing van de meest nabij gelegen woonwijk. Aan de Prins Bernhardlaan ten noordwesten
van de inrichting zijn een verzorginstelling/verpleeghuis en een school gevestigd.

Bronnen
In het geur onderzoek is gerekend met 8 bronnen.
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Deze emissie is dus inclusief de emissie vanwege de open sleufsilo's van 1944 OUE/s
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Toetsing conform het geurbeleid Provincie Groningen.
Vooruitlopend op het vast te stellen en te ontwikkelen provinciaal geurbeleid is in september november 2011 een geurtoets voor nieuwe situaties opgesteld. Deze geurtoets wordt gehanteerd bij de
beoordeling van de aanvraag. De geurtoetsing maakt voor het onderscheid tussen hoog en laag
beschermingsniveau gebruik van de definitie stedelijk en buitenstedelijk gebied volgens de
omgevingsverordening (besluit 'begrenzing buitengebied', 20 april 2010). Het toepassen van Best
Beschikbare Technieken (BBT) is van belang evenals de hedonische waarde van de te verwachten
geurbronnen.
Voor de geurbelasting wordt in het geurbeleid aangesloten bij de Hedonische waarde van H=-0,5 voor
de 98 percentiel concentratie. Blijkens het geuronderzoek komt dit voor deze situatie overeen met een
gemiddelde geurconcentratie van 1,35 OUE/m3.
De provincie Groningen past een veiligheidsfactor toe indien een geuronderzoek is opgesteld op basis
van kengetallen. In het kader van piekemissies worden ook hogere percentielen getoetst. Voor de 99,5
en 99,9 percentiel concentratie wordt getoetst aan de concentratie die respectievelijk een factor 2 en 4
hoger zijn dan de 98 percentiel concentratie.
De woningen nabij de inrichting zijn gesitueerd in het stedelijk gebied van Veendam, waardoor de
woningen een hoog beschermingsniveau hebben.
Toetsingskader nieuwe situaties
Percentiel
Normering voor objecten met een hoog
beschermingsniveau
98
H= -0,5 : 1.35 (te delen voor een factor 2)
99,5
factor 2 t.o.v. 98 perc.
99,9
factor 4 t.o.v. 98 perc.

OUE/m3
0,68
1,4
2,7

Concentraties
In de figuur zijn de 98, 99,5 en 99,9 percentiel
contour weergegeven conform de aanvraag.
Hieruit blijkt dat de geurconcentratie van de
woonbebouwing lager is dan de normering van
de vaste werkwijze van de provincie Groningen.

Conclusies
Gezien de voorgenomen maatregelen en de overblijvende restbelasting in de omgeving is de
gevraagde situatie aanvaardbaar.
De kans op geurhinder is in de voorliggende situatie verwaarloosbaar.
De situatie is vergunbaar.
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Toetsing conform het geurbeleid Provincie Gelderland.
De provincie Gelderland heeft in 2009 beleidsregels vastgesteld met betrekking tot geur2. Deze
beleidsregels worden gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag. De beleidsregels maken ten
opzichte van geurgevoelige objecten gebruik van een verschil in beschermingsniveau op basis van
gebiedscategorieën. Er wordt onderscheid gemaakt in bestaande of nieuwe situaties. Het toepassen van
BBT is uitgangspunt van vergunningverlening. Er wordt gebruik gemaakt van de hedonische waarde
H = -2 bij het vaststellen van het toetsingskader, waarbij een streef-, een richt- en een grenswaarde
worden vastgesteld. In het kader van piekemissies vindt ook toetsing aan hogere percentielen plaats. In
de toelichting op artikel 10 van de beleidsregels wordt gesteld dat bij wisselde periodieke emissies in
de algemene praktijk de 99,5 en 99,9-percentiel gebruikelijk zijn in verband met geurnormering. In
bijlage II is het toetsingskader uitgewerkt . In onderstaande tabel is het toe te passen toetsingskader
samengevat.
Toetsingskader geurbeleid provincie Gelderland
Percentielwaarde
Geurconcentratie
streefwaarde
98
0,5
99,5
1
99,9
2
99,99
5

richtwaarde
1,5
3
6
15

Concentraties
In de figuur zijn de 98, 99,5 en 99,9 percentiel
contour weergegeven conform de aanvraag. De
buitenste drie komen overeen met de
streefwaarde, en de binnenste drie komen
overeen met de richtwaarde.
Hieruit blijkt dat de geurconcentratie van de
woonbebouwing net iets hoger is dan de
streefwaarde en lager is dan richtwaarde.

Conclusie
De belangrijkste toetswaarden volgens het Gelderse geurbeleid zijn de 99,5 en 99,9 percentiel
contouren. Deze lopen volgens de figuur net tot aan de woonbebouwing van Veendam. Daarmee kan
net aan de streefwaarde van het Gelderse geurbeleid worden voldaan. Volgens het Gelderse geurbeleid
is een nieuwe situatie met een geurbelasting tot aan de streefwaarde zondermeer vergunbaar.

2

Beleidsregels geur in milieuvergunningen Gelderland 2009, Provinciaal Blad, 2009/74, 27 april 2009
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Toetsing conform het geurbeleid Provincie Zuid-Holland.
De provincie Zuid-Holland heeft in 2010 een beleidsnota vastgesteld met betrekking tot het
geurhinderbeleid3. Deze beleidsnota wordt gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag.
De beleidsnota maakt ten opzichte van geurgevoelige objecten gebruik van een verschil in
beschermingsniveau op basis van geurgevoeligheid. Er wordt onderscheid gemaakt in bestaande of
nieuwe situaties. Het toepassen van BBT is uitgangspunt van vergunningverlening. Bij het opstellen
van het geurbeleid is gekeken naar de GES-score (GES = gezondheidseffectsscreening), waarbij een
hindergrens en een ernstige hindergrens zijn afgeleid. Bij de beoordeling of een situatie vergunbaar is
worden deze grenzen gehanteerd. De invulling van de te toetsen waarden worden gerelateerd aan de
hedonische waarde H = -2 en de emissieduur van de bronnen. Ten behoeve van de toetsing van
discontinue bronnen worden deze bronnen als continue bronnen gemodelleerd. In bijlage III is het
toetsingskader uitgewerkt . In onderstaande tabel is het toe te passen toetsingskader samengevat.
Toetsingskader geurbeleid provincie Zuid-Holland*
Percentielwaarde
Continu of
Hindergrens
12 % hinder
Ernstige
discontinu
(OUE/m3)
contour
hindergrens
(3500 uur grens)
(OUE/m3)
continue > 3500
98
0,5
2,5
5
discontinue < 3500
99,99
2,5
12,5
25
* Gebaseerd op categorie ‘meest geurgevoelig’, bronnen met hedonische waarde H -2 >5 OUE/m3

Concentraties
continu (98 percentiel)

discontinu (99,99 percentiel)

In de figuur zijn de 98 percentiel contouren
gepresenteerd volgens de aanvraag

In de figuur zijn de 99.99 percentiel contouren
gepresenteerd volgens waarbij de discontinue
bronnen als continue zijn doorgerekend.

In de gevraagde situatie zijn geen geurgevoelige
objecten gelegen binnen de ernstige hindergrens.
en de 12% hindergrens.
Binnen de hindergrens zijn enkele woningen
aanwezig.

3

In de gevraagde situatie zijn geen geurgevoelige
objecten gelegen binnen de ernstige hindergrens.
Er zijn wel enkele woningen aanwezig binnen de
12% hindergrens.
De hindergrens omvat een vrij groot gebied met
meerdere woningen.

Beleidsnota geurhinderbeleid provincie Zuid-Holland, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 november 2010
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Conclusie
Er zijn bronnen met een continue en discontinue karakter. In dit geval dient een afwegingstraject te
worden ingeslagen, waarin op basis van BBT, sociaal–economische afwegingen, bekendheid met de
geur en dergelijke een afweging wordt gemaakt of een situatie al dan niet vergunbaar is.
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Toetsing conform het geurbeleid Provincie Flevoland.
De provincie Flevoland heeft in 2008 beleidsregels4 vastgesteld met betrekking tot geurhinder. Deze
beleidsregels worden gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag.
De beleidsregels maken ten opzichte van geurgevoelige objecten gebruik van een verschil in
beschermingsniveau op basis van de verblijfsduur en het aantal mensen wat er verblijft. Er wordt
onderscheid gemaakt in bestaande of nieuwe situaties. In de beleidregels wordt nog gesproken over
het begrip ALARA, wat uitgangspunt vormt bij vergunningverlening. Hogere percentielen worden
getoetst indien er sprake is van een hoge schoorsteen of bronnen met een emissieduur van minder dan
5% per jaar. De toetswaarden worden gebaseerd op de hedonische waarde H = -1. In nieuwe situaties
moet direct en volledig aan de gestelde norm voor nieuwe situaties worden voldaan In bijlage IV is het
toetsingskader uitgewerkt . In onderstaande tabel is het toe te passen toetsingskader samengevat.
Toetsingskader geurbeleid provincie Flevoland*
Toetsing
Te toetsen persentiel
Basistoetsing
99,5
Aanvullende toetsing
99,9
piekemissies
99,99

Ernstige hindergrens (OUE/m3)
1,25
2,5
6,25

* Gebaseerd op categorie gevoelige bestemmingen, nieuwe situatie, en halvering immissienorm t.b.v.
zekerheids- vereiste Overeenkomend met H = -1

Concentraties
In de figuur zijn de 99,5 ;99,9 en 99,99
percentiel contour weergegeven conform de
aanvraag.
In de afbeelding zijn de te toetsen
geurcontouren weergegeven voor de
aangevraagde situatie.
Uit afbeelding volgt dat in de aangevraagde
situatie als situatie de contouren als 99,5
percentiel (paars) maatgevend is

Conclusie
In de gevraagde situatie liggen geen geurgevoelige objecten binnen de gepresenteerde geurcontouren.
Op basis van deze gepresenteerde geurcontouren is de aanvraag vergunbaar volgens het geurbeleid
van de provincie Flevoland.

4

Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008, Provinciaal blad 2008 - 30, 1 juli 2008
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Toetsing conform het geurbeleid Provincie Noord Brabant.
De provincie Noord-Brabant is op dit moment bezig met ontwikkeling van een eigen geurbeleid5. In
aanloop op de ontwikkeling van geurbeleid is in 2009 een concept werkwijze opgesteld. Dit concept
wordt gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag.
De concept werkwijze maakt gebruik van een verdeling van geurgevoelige objecten op basis van
gebiedscategorie. Er wordt onderscheid gemaakt in bestaande en nieuwe situaties en zogenaamde
saneringssituaties. BBT vormt uitgangspunt bij vergunningverlening. Hogere percentielen worden
getoetst indien er sprake is discontinue bronnen. Er wordt gebruik gemaakt van hedonische weging op
bronniveau en toetsing van hedonisch gewogen geurbelasting. In bijlage V is het toetsingskader
uitgewerkt . In onderstaande tabel is het toe te passen toetsingskader samengevat.
Toetsingskader geurbeleid provincie Noord Brabant*
Percentiel
Richtwaarde (OUE(H)/m3)
98
0,5
99,99
5
* gebaseerd op categorie wonen; nieuwe situatie

Bovenwaarde (OUE(H)/m3)
1
10

Concentraties
In de figuur zijn de 98 en 99,99 percentiel
contour weergegeven conform de aanvraag.
In de afbeelding zijn de te toetsen geurcontouren
weergegeven voor de aangevraagde situatie.
De geurbelasting van de woonbebouwing is lager
dan de bovenwaarde. Alleen de richtwaarde van
de 99,99 percentiel contour wordt bij de
woonbebouwing overschreden.

Conclusie
In dit geval dient een afwegingstraject te worden ingeslagen, waarin een afweging wordt gemaakt of
een situatie al dan niet vergunbaar is

5

Concept werkwijze ten behoeve van vergunningverlening Wet milieubeheer (Wm) voor het aspect geur (september 2009).
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Toetsing conform het geurbeleid Provincie Overijssel.
De provincie Overijssel heeft in 2007 beleidsregels met betrekking tot geurhinder vastgesteld. Dit
beleid6 wordt gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag.
De beleidsregels maken ten opzichte van geurgevoelige objecten gebruik van een verschil in
beschermingsniveau op basis van gebiedscategorieën. Er wordt expliciet geen onderscheid gemaakt in
bestaande of nieuwe situaties. Wanneer er geen (potentiële) hinder is, zijn geen maatregelen
noodzakelijk. Voor alle waarden boven de streefwaarden is toepassing van BBT noodzakelijk. Er
wordt gebruik gemaakt van de hedonische waarde H = -2 bij het vaststellen van het toetsingskader,
waarbij een streef-, een richt- en een grenswaarde worden vastgesteld. In het kader van piekemissies
vindt ook toetsing aan hogere percentielen plaats. In bijlage VI is het toetsingskader uitgewerkt. In
onderstaande tabel is het toe te passen toetsingskader samengevat..
Toetsingskader geurbeleid provincie Overijssel
Percentielwaarde
Geurconcentratie (OUE/m3)
streefwaarde
richtwaarde
98
0,5
1,5
99,5
1
3
99,9
2
6
99,99
5
15

bovenwaarde
5
10
20
50

Toetsing vindt plaats aan het hoogst belaste object met inachtneming van de bestemmingsplannen. Bij
discontinue bronnen wordt getoetst aan alle percentielen, waarbij de hoogst gevonden waarde
maatgevend is. De 99,99-percentiel wordt enkel indicatief bij de beoordeling betrokken. In de
aangevraagde situatie wordt getoetst aan de 98-percentiel. In dit geval is de 99,9-percentiel
maatgevend.

Concentraties
98 percentiel

99,9 percentiel

De woningen worden belast tot net over de streefwaarde voor zowel de 98 percentiel als de 99,9
percentiel. De richtwaarde en bovenwaarde worden niet overschreden.

Conclusie
De normcontouren lopen tot aan de woonbebouwing. Gelet op de geringe overschrijding van de
richtwaarde zou na een afwegingstraject zou situatie vergunbaar kunnen zijn.

6

Beleidsregel ‘Toetsingskader vergunningverlening Wm’, 3 Beleidsregel geurhinder, Provinciaal blad nr. 2007
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Samenvatting en conclusies
Het toetsingskader in het provinciale geurbeleid in Nederland wordt bepaald op basis van een aantal
kenmerken. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de kenmerken waarop de toetswaarden
worden bepaald.
Provincie

Groningen
Gelderland
Zuid-Holland
Flevoland
Noord Brabant
Overijssel

differentiatie
beschermingsniveau
gel. gevoelige
objecten
ja
ja
ja
ja
ja
ja

differentiatie
bestaande en
nieuwe
situatie
ja
ja
ja
ja
ja
nee

BBT van
belang

Hedonische
waarde van
belang

ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja

Onzekerheid
factor voor
nieuwe
situaties
ja
nee
nee
ja
nee
nee

In onderstaande tabel zijn de verschillende toetswaarden ten behoeve van vergunningverlening voor de
verschillende provincies samengevat. Daarnaast is per provincie, voor zowel de aangevraagde situatie
als de ‘best case’ situatie, aangegeven of op basis van het toe te passen toetsingskader de situatie
vergunbaar is.
Uit de volgende tabel is aangeven of de aangevraagde situatie vergunbaar is en of er een
afwegingstraject moet worden doorlopen. Bij de andere provincies kan vergunning worden verleend
als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Hierbij is toepassing van BBT de leidraad in de afweging.
Daarnaast kunnen ook bijvoorbeeld sociaal–economische aspecten en geurbeleving worden
meegenomen in het afwegingstraject.
Provincie
Groningen
Gelderland

Zuid-Holland
Flevoland
Noord Brabant
Overijssel

toetswaarde (OUE/m3)
0,65
1,4
2,7
0,5 - 1,5
1-3
2-6
5 - 15
0,5 - 2,5 - 5
2,5 - 12,5 - 25
1,25
2,5
12,5
0,5 - 1 (OUE(H)/m3)
5 - 10 (OUE(H)/m3)
0,5 - 5
1 - 10
2 - 20
5 - 50

als percentiel
98
99,5
99,9
98
99,5
99,9
99,99
98
99,99
99,5
99,9
99,99
98
99,99
98
99,5
99,9
99,99

vergunbaar
ja
ja

afwegingstraject
ja
afwegingstraject
afwegingstraject

In 3 van de 6 toetsingen is de situatie vergunbaar. Van de overige 3 is er sprake van een
afwegingstraject. Hoe een dergelijk traject is niet bekend, maar de afstand tussen de strengste waarde
en de optredende waarde is in de meeste gevallen gering.
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BIJLAGE I: Beleidskader Provincie Groningen
Inleiding
De provincie Groningen is voornemens specifiek geurbeleid vast te stellen. Om het acceptabel
hinderniveau vanwege geur te kunnen vaststellen, wordt de hindersystematiek uit de NeR gehanteerd.
Bij voorkeur wordt potentiële hinder kwantitatief in beeld gebracht via geuremissiemetingen, in
combinatie met de bepaling van de hedonische waarde (de (on)aangenaamheid) van de geur. Bij
nieuwe bronnen kan gebruik gemaakt worden van de ervaringen die elders met vergelijkbare bronnen
zijn opgedaan.
De hindersystematiek ontbeert echter een toetsingskader. Vooruitlopend op een formeel vaststellen
van het geurbeleid wordt in deze notitie dit toetsingskader beschreven.
Voor daarvoor in aanmerking komende bedrijfstakken worden de bijzondere regelingen uit de NeR
toegepast. Voor de Suikerunie is de vastgestelde IMR leidend.

Geurrelevante bedrijven
Deze vaste werkwijze is van toepassing op alle bedrijven waar geur geëmitteerd wordt.
In ieder geval vallen daaronder bedrijven waar (micro)biologische, chemische of fysische
bewerkingen, opslag of andere activiteiten plaatsvinden met materialen van (deels) plantaardige of
dierlijke oorsprong, of van organische verbindingen van minerale oorsprong. Voorbeelden zijn
vergistinginstallaties, of inrichtingen waar op de één of andere manier huisvuil verwerkt wordt, op- en
overslag van aardolieproducten.
Een ander type bedrijven waar deze werkwijze op van toepassing zou kunnen zijn is de chemische
industrie. Dit is afhankelijk van de gebruikte grond- en hulpstoffen, de tussenproducten en de
eindproducten.

Acceptabel hinderniveau
Op grond van de NeR dient het bevoegd gezag een acceptabel hinderniveau vast te stellen. Dit
acceptabel hinderniveau kan hoger zijn dan het niveau waarbij geen sprake meer is van hinder.
In dit document wordt het acceptabel hinderniveau voor de belasting van geurbronnen beschreven.
Als er onder toepassing van BBT niet voldaan kan worden aan de in dit document genoemde normen,
volgt de conclusie dat de vergunning geweigerd moet worden.
In bestaande situaties kan er sprake zijn van een te hoge belasting. In zo'n geval spreken we van een
saneringssituatie. De manier waarop met saneringssituaties wordt omgegaan zal in het definitieve
geurbeleid worden opgenomen.

Elementen van beoordeling
Algemeen uitgangspunt is dat aan BBT moet worden voldaan. Elk geurrapport dient dan ook een zg.
BBT-toets te bevatten, waarbij voor elke bron de volgende punten beschreven moeten zijn:
- welke maatregelen mogelijk dan wel voorgeschreven zijn met de wijze waarop daar invulling aan
gegeven wordt,
- rendement en effect (bron en verspreiding),
- crossmedia effecten van maatregelen
- kosten en kosteneffectiviteit, mede in relatie tot het aantal gehinderden, en
- een conclusie ten aanzien van de toepassing van de BBT.
In het toetsingskader worden de aspecten die de geurbelasting bepalen, meegenomen. Deze elementen
zijn:
geurgevoelige objecten
geurconcentratie
hedonische waarde
frequentie van waarneming
onnauwkeurigheid en onzekerheid
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cumulatie
Geurgevoelige objecten
Volgens paragraaf 2.9.2 van de NeR stelt het bevoegd gezag in een specifieke situatie vast welke
objecten beschermd moeten worden tegen geurhinder. Dit betreft woningen en andere locaties waar
mensen zich bevinden en waar blootstelling aan geur tot hinder kan leiden. Hoewel in principe alle
geurgevoelige objecten beschermd horen te worden tegen geurhinder, kunnen wel verschillen in het
niveau van bescherming worden gehanteerd.
In dit document wordt voor de bepaling of geurgevoelige objecten een hoog of minder hoog
beschermingsniveau krijgen aangesloten bij de definitie van stedelijk gebied en buitengebied volgens
het POP (besluit 'Begrenzing buitengebied', 20 april 2010). Objecten van een hoog
beschermingsniveau bevinden zich in het stedelijk gebied, en objecten met een laag
beschermingsniveau in het buitengebied.
Stedelijk gebied omvat echter ook bedrijfsterreinen. Het is niet logisch om bedrijfsterreinen een hoog
beschermingsniveau te bieden. Daarom krijgen objecten op bedrijfsterreinen ook een lager
beschermingsniveau. Bedrijfsterreinen waarop dit van toepassing is worden gedefinieerd in artikel 4.1,
lid f van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009.
In die gevallen waar de geurbelasting provinciegrensoverschrijdend is zal op een vergelijkbare wijze
geurgevoelige objecten worden geïdentificeerd, e.e.a. ter beoordeling van het bevoegd gezag.
Geurconcentratie en hedonische waarde
Voor de restemissie wordt, met in acht neming van het bovenstaande, door de provincie Groningen het
in de onderstaande tabel weergegeven toetsingskader gehanteerd voor te beschermen objecten.
Norm
(A) Objecten met een hoog beschermingsniveau
(B) Objecten met een laag beschermingsniveau
(C) Maximumbelasting te beschermen objecten

98-percentielconcentratie behorende bij
een hedonische waarde geldend voor:
-0,5
-1
-2

Bescherming van objecten:
- objecten met een hoog beschermingsniveau moeten voldoen aan de A-waarde;
- objecten met een laag beschermingsniveau moeten voldoen aan de B-waarde;
- Hierbij kan bij objecten van een hoog, resp. laag beschermingsniveau gemotiveerd worden
afgeweken tot de B-waarde resp. C-waarde;
- afwijken van de A- of B-waarde kan alleen op basis van verblijftijden en emissietijdstippeni, dit ter
beoordeling van het bevoegd gezag.
Overschrijding C-waarde:
- Overschrijdingen van de C-waarde mogen niet voorkomen.
In die situatie waar geen hedonische waarde bekend is hanteren wij een geurdrempel van 1 ge/m3
(H=0) als 98 percentiel. Dit komt overeen met een waarde van 0,5 OUE/m3 als 98 percentiel.
Daar waar de emissie uit meerdere geurtypen (met verschillende hedonische waarden) bestaat wordt
een naar de concentratie behorende bij de hedonische waarde gewogen emissie gehanteerd.
Frequentie van waarnemen
De beleving van hinder wordt met name veroorzaakt door geurpieken. Naast de gebruikelijke 98
percentielconcentratie (de concentratie de gedurende 98% van de tijd onderschreden wordt) dient ook
getoetst te worden aan de concentraties bij hogere percentielen, te weten de 99,5 en 99,9. Voor
discontinue en hoge bronnen zijn deze hogere percentielen zeker van belang. Voor de hogere
percentielen hanteren we ten opzichte van de 98-percentielconcentratie voor de normstelling voor de
99,5- en de 99,9-concentratie resp. een factor 2 en 4.
Hiermee wordt aangesloten bij de in Nederland gangbare methode om geurpieken te normeren.
Onnauwkeurigheid
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Bij nieuwe bronnen moet de geurbelasting geschat worden op basis van kengetallen. Deze kengetallen
hebben dus per definitie een zekere onnauwkeurigheid. In de praktijk kan het voorkomen dat de
werkelijke emissie ongunstig uitvalt voor de (reeds aanwezige) omgeving. Een extra bescherming
voor de omgeving is dus gerechtvaardigd.
In situaties waarbij de bron nieuw is hanteren wij daarom een veiligheidsfactor 2 op de
normconcentratie.
Cumulatie
Bronnen van één inrichting worden altijd allemaal meegenomen in de beoordeling van de
geurbelasting. In situaties waar geuremitterende industriële installaties vlak naast elkaar gelegen zijn
zal per situatie, ter beoordeling van het bevoegd gezag, een afweging gemaakt moeten worden.
Elementen die in de beoordeling een rol spelen zijn de overeenkomst in de aard van de geur, ligging
ten opzichte van te beschermen objecten, frequentie en duur van de emissies, te verwachten
immissieniveaus, etc.

Voorschriften
De geurbelasting wordt beoordeeld op bovenstaande elementen maar wordt niet als zodanig in een
voorschrift opgenomen. In voorschriften worden voor alle afzonderlijke bronnen emissievrachten (in
OUE/h of vergelijkbare eenheid, in voorkomende gevallen ook de emissieperiode) vastgelegd. In de
vergunning wordt ook een meetvoorschrift opgenomen.
Bij geurrelevante bedrijven waar geen geuremissies aangevraagd wordt zal een waarnemingsafstand
als eis in de vergunning opgenomen worden. Deze waarnemingsafstand zal in alle gevallen veel
kleiner moeten zijn dan de afstand tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object.
Vaststelling toetsingskader ENECO
De woningen nabij de inrichting zijn gesitueerd op het stedelijkgebied, zoals gedefinieerd op de kaart
behorend bij het besluit 'Begrenzing buitengebied', 20 april 2010. Op basis van de typering van de
geurgevoelige objecten dient te worden voldaan aan de concentratie behorende bij hedonische waarde
H = -0,5 als 98-percentiel.
Voor de inrichting zijn enkel hedonische waarden opgenomen voor bronnen met een relatief hoge
bijdrage, namelijk het biofilter en de wkk's met een relatieve bijdrage van respectievelijk 34,1% en
54,4% van de jaaremissie. De overige bronnen hebben een bijdrage aan de jaaremissie van minder dan
5%. Men zou met de motivatie mee kunnen gaan en in navolging van de ‘Geurtoetsing
milieuvergunningen’ kunnen toetsen aan de gewogen gemiddelde hedonische waarde bij H = -0,5. Ter
hoogte van de geurgevoelige objecten moet in dat geval voldaan worden aan de geurconcentratie van
1,35 ouE/m³ als 98-percentiel. Het betreft een nieuwe situatie waarbij de geurbelasting is ingeschat op
basis van kengetallen. Vanwege de onnauwkeurigheid wordt een veiligheidsfactor 2 gehanteerd. Dit
betekent dat ter hoogte van de geurgevoelige objecten voldaan moet worden aan de hedonische waarde
H = -0,5 gedeeld door 2, ofwel 0,68 ouE/m³ als 98-percentiel.
Op basis van de kortdurende bronnen kan toetsing aan hogere percentielen noodzakelijk zijn. De te
toetsen waarden ter hoogte van de geurgevoelige objecten bedragen dan 1,4 ouE/m³ als 99,5-percentiel
en 2,7 ouE/m³ als 99,9-percentiel.
Toetsingskader nieuwe situaties
Percentiel
Normering voor objecten met een hoog
beschermingsniveau
98
H= -0,5 : (te delen voor een factor 2)
99,5
factor 2 t.o.v. 98 perc.
99,9
factor 4 t.o.v. 98 perc.
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OUE/m3
0,68
1,4
2,7

BIJLAGE II: Beleidskader provincie Gelderland
Beleidsregels geur in milieuvergunningen Gelderland 2009, Provinciaal Blad, 2009/74, 27 april 2009.
Geurgevoelige objecten
De beleidsregels maken gebruik van gebiedscategorieen. De geurgevoelige objecten in de omgeving
vallen onder de gebiedscategorie ‘wonen/buitengebied’.
Bestaande of nieuwe situatie
Het Gelders geurbeleid kent een streef-, een richt- en een grenswaarde. Bij nieuwe situaties wordt
getoetst aan de streef- en richtwaarde. Tot aan de steefwaarde is een nieuwe activiteit zondermeer
vergunbaar.
BBT
In de geurrapportage dient aandacht te worden besteed aan mogelijke maatregelen conform BBT.
Daarbij dienen tevens mogelijke neveneffecten van de beschreven maatregelen in ogenschouw te
worden genomen.
Uitgangspunt bij vergunningverlening is dat BBT wordt toegepast. Er kan in nieuwe situaties tot
maximaal de richtwaarde worden vergund indien BBT wordt toegepast.
Vaststelling toetsingskader
Het Gelders geurbeleid maakt gebruik van hedonische waarden. Op basis van de hedonische waarde H
= -2 wordt de geur van de inrichting naar hinderlijkheid ingedeeld. Op basis van de hinderlijkheid van
de geur wordt het toetsingskader afgeleid.
De hedonische waarde H = -2 bedraagt voor 7,2 ouE/m³ voor het biofilter, 10,9 OUE/m³ voor de wkk.
In al deze gevallen valt de geur in de categorie ‘minder hinderlijk’ (H-2 = 5 - 15 OUE/m³).
Voor deze categorie wordt in de provincie Gelderland het volgende toetsingskader gebruikt.
Toetsingskader geurbeleid provincie Gelderland
Percentielwaarde
Geurconcentratie
streefwaarde
richtwaarde
98
0,5
1,5
99,5
1
3
99,9
2
6
99,99
5
15
* Gebaseerd op categorie ‘wonen/buitengebied’, nieuwe situatie, geurtype ‘minder hinderlijk’
In de toelichting op artikel 10 van de beleidsregels wordt gesteld dat bij wisselde periodieke emissies
in de algemene praktijk de 99,5 en 99,9-percentiel gebruikelijk zijn in verband met geurnormering.
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BIJLAGE III: Beleidskader provincie Zuid-Holland
Beleidsnota geurhinderbeleid provincie Zuid-Holland, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16
november 2010.
Geurgevoelige objecten
Het beleid maakt onderscheid tussen meest, minder en licht geurgevoelig. De woonbebouwing
alsmede de school en de verzorginstelling vallen onder de categorie ‘meest geurgevoelig’.
Bestaande of nieuwe situatie
Het beleid maakt onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties. Bij nieuwe situaties dienen zich
geen geurgevoelige bestemmingen binnen de hindergrens te bevinden. Bij bestaande situaties is dit
dikwijls niet haalbaar en ligt het afwegingsgebied tussen de hindergrens en de ernstige hindergrens.
De hier onderzochte situatie wordt beoordeeld als een nieuwe situatie.
BBT
Het beleid is gericht op het voorkomen en beperken van (nieuwe) geurhinder. Bedrijven dienen BBT
in te zetten.
Vaststelling toetsingskader
De provincie Zuid-Holland relateert haar geurbeleid aan GES-score (GES =
gezondheidseffectsscreening). In het beleid wordt gesproken van een hindergrens en een ernstige
hindergrens. Buiten de hindergrens (GES-score 0-1) wordt de kans op geurhinder verwaarloosbaar
geacht. Tussen de hindergrens en de ernstige hindergrens (GES-score 2-4) ligt het gebied voor
afweging van een acceptabel hinderniveau. Binnen deze grenzen is de kans op hinder aanwezig.
Binnen de ernstige hindergrens (GES-score = 5-6) is ernstige geurhinder waarschijnlijk.
Het toetsingskader maakt onderscheid in de emissieduur per jaar. Indien er bronnen aanwezig zijn met
een emissieduur van minder dan 3.500 uur per jaar dient er ook aan een hogere percentiel getoetst te
worden. In dit geval zijn er meerder bronnen met een kortere emissieduur. Derhalve zal tevens getoetst
worden aan de hogere percentiel in het toetsingskader.
Het toetsingskader wordt daarnaast ook afgeleid op basis van het geurtype. Voor geuren met een
hedonische waarde H -2 kleiner dan 5 ouE/m³ geldt ten aanzien van de ernstige hindergrens een
strengere norm dan voor geuren met een hedonische waarde H-2 groter of gelijk aan 5 ouE/m³. De
hedonische waarde H -2 is in dit geval groter dan 5 ouE/m³.
Toetsingskader geurbeleid provincie Zuid-Holland*
3500 uur grens
Percentielwaarde
Hindergrens
(OUE/m3)

12 % hinder
contour

Ernstige
hindergrens
(OUE/m3)
continue > 3500
98
0,5
2,5
5
discontinue < 3500
99,99
2,5
12,5
25
* Gebaseerd op categorie ‘meest geurgevoelig’, bronnen met hedonische waarde H -2 >5 OUE/m3
De discontinue bronnen worden in de discontinue toetsing gemodelleerd als continue bronnen. Op
deze manier worden alle uren doorgerekend, zowel de gunstige als ongunstige voor wat betreft de
meteorologie. Er is op voorhand niet in te schatten wat de meteorologie is ten tijde van het in bedrijf
zijn van discontinue bronnen. Hiermee wordt een beeld verkregen van wat de maximale belasting in
de omgeving kan zijn.
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BIJLAGE IV: Beleidskader provincie Flevoland
Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008, Provinciaal blad 2008 - 30, 1 juli 2008
Geurgevoelige objecten
De beleidsregels maken onderscheid in gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestemmingen.
De geurgevoelige objecten vallen in de catergorie gevoelige bestemmingen, omdat er sprake is een
gebied waar grote aantallen mensen langsdurige verblijven.
Bestaande of nieuwe situatie
Er wordt expliciet onderscheid gemaakt in bestaande en nieuwe situaties. Het betreft een
vergunningaanvraag van een nieuw bedrijf en derhalve is er sprake van een nieuwe situatie.
BBT
In de beleidsregels wordt (nog) gesproken over ALARA. Dit begrip is inmiddels vervallen. Hiervoor
in de plaats is het begrip BBT gekomen, ofwel de best beschikbare technieken moeten voor een proces
of branche worden toegepast. Ook in nieuwe situaties wordt het ALARA-beginsel toegepast om
geurhinder zo goed mogelijk tegen te gaan.
Vaststelling toetsingskader
In het beleid worden ook kortdurende emissies betrokken door middel van toetsing aan hogere
percentielen. Hierbij worden de verhoudingen toegepast zoals deze zijn opgenomen in de
Publicatiereeks Lucht nummer 82. Hogere percentielen worden in 2 gevallen beoordeeld, namelijk als
de piekemissie afkomstig is van bronnen met een emissieduur van minder dan 5% per jaar (438 uur)
en/of bij geurpieken welke geëmitteerd worden via een hoge schoorsteen. De bron met het minste
aantal bedrijfsuren is meer dan 5% van de tijd in bedrijf. De wkk’s zijn de hoogste bronnen in het
onderzoek, namelijk met een emissiehoogte van 16 meter. Op basis hiervan dient er getoetst te worden
aan hogere percentielen.
Bij gevoelige bestemmingen in nieuwe situaties heeft het voorkómen van overlast een hoge prioriteit.
Daarom is in de beleidsregel opgenomen dat in nieuwe situaties bij gevoelige bestemmingen met 90%
zekerheid aan de gestelde norm moet kunnen worden voldaan. Aan dit zekerheidsvereiste kan in de
meeste situaties worden voldaan door bij de toetsing de emissie te verdubbelen of de immissienorm te
halveren.
Toetsingskader geurbeleid provincie Flevoland*
Toetsing
Te toetsen persentiel
Basistoetsing
99,5
Aanvullende toetsing
99,9
piekemissies
99,99

Ernstige hindergrens (OUE/m3)
1,25
2,5
6,25

* Gebaseerd op categorie gevoelige bestemmingen, nieuwe situatie, en halvering immissienorm t.b.v. zekerheids- vereiste
Overeenkomend met H = -1

In nieuwe situaties moet direct en volledig aan de gestelde norm voor nieuwe situaties worden
voldaan.
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BIJLAGE V: Beleidskader provincie Noord-Brabant
Concept werkwijze ten behoeve van vergunningverlening Wet milieubeheer (Wm) voor het aspect
geur (september 2009).
Geurgevoelige objecten
In het concept beleidsregel wordt onderscheid gemaakt in de categorieën wonen, gemengd en overig
met elk een ander beschermingsniveau. Op basis van de beschrijving van de begrippen worden de
geurgevoelige objecten ingedeeld in de categorie wonen.
Bestaande of nieuwe situatie
De beleidsregel maakt onderscheid in bestaande situaties, nieuwe situaties en saneringssituaties. Voor
nieuwe situaties wordt een hoger beschermingsniveau toegepast dan voor bestaande situaties. Een
saneringssituatie betreft een bestaande bedrijfssituatie waarin de geurcontour van de bovenwaarde van
het toetsingskader wordt overschreden.
In dit geval wordt het toetsingskader voor nieuwe situaties toegepast.
BBT
Bij het vaststellen van het acceptabel hinderniveau dienen ook technische aspecten te worden
meegewogen. Hierbij kan verondersteld worden dat een beschrijving van maatregelen en toetsing aan
BBT gewenst is.
Vaststelling toetsingskader
In principe wordt getoetst aan de 98-percentiel. Indien er sprake is van discontinue bronnen wordt de
99,99-percentiel aanvullend bij de beoordeling betrokken. De co-vergistingsinstallatie Eneco te
Veendam kent zowel continue als discontinue bronnen. Beide percentielen zullen betrokken worden
bij de beoordeling.
De provincie maakt in de concept beleidsregel gebruik van een hedonische gewogen geurbelasting.
Uitgangspunt is dat er per geurbron gewogen wordt met behulp van de hedonische waarde H-1. De
emissie van de bron wordt gedeeld door de hedonische waarde H -1. Indien de hedonische waarde van
een bron onbekend is, wordt er gedeeld door 0,5.
Kern van het beleid is dat elke afzonderlijke bron hedonisch gewogen dient te worden. Echter op basis
van de rapportage van PRA is slechts van 2 bronnen een hedonische waarde bekend. De overige
bronnen dienen in dat geval gedeeld te worden door een factor 0,5. In onderstaande tabel zijn de
gevolgen voor de te modelleren geuremissie samengevat.
bron

1
2

5

Aanvoer energiemais
opslag en uitkuilen
energiemais
verdringingslucht mest
verdringingslucht coproducten
biofilter

6-8

WKK1-3

3
4
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emissiesterkte
[OUE/s]

9663
laag: 05078
hoog: 11061
70
7
laag: 3134
hoog: 9117
2194
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weegfactor F
voor de
hedonische
normwaarde
van -1
0,5
0,5
0,5
0,5
2,3
2,8

Hedonisch gewogen
emissie

19326
10156
22122
140
14
1362
3964
784

Toetsingskader geurbeleid provincie Noord Brabant*
Percentiel
Richtwaarde (OUE(H)/m3)
98
0,5
99,99
5
* gebaseerd op categorie wonen; nieuwe situatie
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Bovenwaarde (OUE(H)/m3)
1
10

BIJLAGE VI: Beleidskader provincie Overijssel
Beleidsregel ‘Toetsingskader vergunningverlening Wm’, 3 Beleidsregel geurhinder, Provinciaal blad
nr. 2007 – 63, 18 september 2007.
In deze beleidsregel wordt in het toetsingskader gebruik gemaakt van geureenheden. Ten behoeve van
de vergelijkbaarheid wordt zijn de geureenheden omgezet naar odourunits door gebruik te maken van
de vaste verhouding van 1 ouE = 2 ge.
Geurgevoelige objecten
In de beleidsregel wordt onderscheid gemaakt in wonen/buitengebied en werken. Voor de categorie
wonen/buitengebied geldt een hoger beschermingsniveau dan voor de categorie buitengebied.
In dit geval kan gesteld worden dat de geurgevoelige objecten vallen onder de categorie
wonen/buitengebied.
Bestaande of nieuwe situatie
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe inrichtingen. Beoordeling vindt plaats
aan de hand van de emissiegegevens, de daaruit volgende immissiecontouren en de hedonische
waarde.
BBT
Wanneer er geen (potentiële) hinder is, zijn geen maatregelen noodzakelijk. Voor alle waarden boven
de streefwaarden is toepassing van BBT noodzakelijk.
Vaststelling toetsingskader
Het toetsen vindt plaats op basis van de hinderlijkheid van de geur. In de beleidsregel wordt hiervoor
gebruik gemaakt van de hedonische waarde. De hedonische waarde H = -2 wordt gekoppeld aan een
zekere hinderlijkheid. De hedonische waarde H = -2 bedraagt voor 7,2 ouE/m³ voor het biofilter, 10,9
ouE/m³ voor de wkk. In al deze gevallen valt de geur in de categorie ‘minder hinderlijk’ (H-2 = 5 - 15
ouE/m³). De provincie maakt gebruik van streef-, richt- en bovenwaarden. In onderstaande tabel is het
toe te passen toetsingskader samengevat.
Toetsingskader geurbeleid provincie Overijssel *
Percentielwaarde
Geurconcentratie (OUE/m3)
streefwaarde
richtwaarde
98
0,5
1,5
99,5
1
3
99,9
2
6
99,99
5
15
* Gebaseerd op categorie ‘wonen/buitengebied’, geurtype ‘minder hinderlijk’

bovenwaarde
5
10
20
50

Toetsing vindt plaats aan het hoogst belaste object met inachtneming van de bestemmingsplannen. Bij
discontinue bronnen wordt getoetst aan alle percentielen, waarbij de hoogst gevonden waarde
maatgevend is. De 99,99-percentiel wordt enkel indicatief bij de beoordeling betrokken.
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Voorbeeld: bij een bron met een continue emissie naast een dagschool zal de feitelijke belasting
overdag kleiner zijn dan de berekende geurbelasting (die immers voor de hele dag geldt).
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