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1 Inleiding 

In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramm a Luchtkwaliteit (NSL) heeft 

onderzoek plaatsgevonden naar de emissie van fijn s tof door intensieve veehouderijen en 

de bijdrage aan de concentraties fijn stof in de di recte omgeving van de veehouderijen. 

Het Energiecentrum Nederland (ECN) heeft in twee verfi jningsslagen in kaart gebracht bij 

welke veehouderijen de grenswaarden voor fijn stof mogelijk overschreden worden [1,2]. 

In twee zogenoemde inzoomacties is, op basis van be drijfsgegevens die zijn aangeleverd 

door gemeenten, nader gekeken bij welke veehouderij en sprake is van 

grenswaardenoverschrijdingen. De resultaten van de e erste inzoomactie zijn in mei 2009 

gerapporteerd [3]. Tauw heeft de tweede inzoomactie  uitgevoerd in samenwerking met 

LTO Noord Advies. In dit rapport worden de resultate n van de tweede inzoomactie 

gepresenteerd. 

 
1.1 Achtergrond en doel van de tweede inzoomactie 
De tweede inzoomactie is uitgevoerd in het kader van het NSL. Het doel is in kaart brengen bij 

welke intensieve veehouderijen er naar verwachting overschrijdingen van de grenswaarden voor 

fijn stof (PM10) in 2011 optreden. De resultaten van deze 2e inzoomactie vormen samen met de 

resultaten uit de eerste inzoomactie het overzicht van de plekken waar nog knelpunten kunnen 

optreden. Bij de tweede inzoomactie is uitgegaan van de lijst met bedrijven die volgde uit de 

tweede verfijningslag van ECN, aangevuld met bedrijven die zijn aangedragen door provincies. 

Daarnaast is bij het vaststellen van de knelpunten ook rekening gehouden met cumulatie van 

bijdragen van bedrijven uit de eerste inzoomactie. 

 

De bedrijven waar overschrijdingen worden verwacht zullen door gemeenten benaderd worden 

om te komen tot afspraken over bedrijfsspecifieke maatregelen waarmee aan de norm kan 

worden voldaan. Voordat de bedrijven worden benaderd, controleren de gemeenten de resultaten 

van de inzoomacties en voeren, indien nodig, een nieuwe berekening uit.  

 
1.2 Algemene aanpak van het onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd door Tauw bv en LTO Noord Advies B.V. De volgende algemene 

aanpak is gehanteerd: 

• Stap 1: Voorbereiding 

− Selectie bedrijven 

− Vaststellen inventarisatielijst om de kenmerken van de bedrijven in te vullen 

− Vaststellen algemene format voor de verspreidingsberekeningen 

− Instructie betrokken organisaties en medewerkers 
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• Stap 2: Uitvoering 

− Verzamelen kenmerken veehouderijen 

− Verzamelen gegevens te beschermen objecten 

− Opzet en controle input verspreidingsmodel 

− Uitvoeren berekeningen met ISL3A 

− Verwerking rekenresultaten en controle 

− Toepassen correctie zeezout en correctie dubbeltelling per bedrijf 

− Cumulatie en GIS bewerkingen 

− Controle resultaat 

− Toetsing resultaten 

• Stap 3: Rapportage 

− Algemeen rapport 

− Rapportage per bedrijf 

 

Deze rapportage is het algemene rapport. 

 
1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de gehanteerde methodiek. In hoofdstuk 3 zijn de 

resultaten terug te vinden. Hoofdstuk 4 geeft de conclusie in de vorm van een samenvatting van 

de belangrijkste bevindingen. 
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2 Methodiek 

In dit hoofdstuk wordt de methodiek toegelicht die bij de tweede inzoomactie is 

gehanteerd. Een overzicht van de resultaten van het  onderzoek vindt u in hoofdstuk 3. 

 
2.1 Selectie bedrijven en vaststellen kenmerken 
Uit de tweede verfijningsslag van ECN volgde een lijst met mogelijke knelpuntbedrijven [2]. Deze 

lijst is als uitgangspunt gehanteerd bij het onderzoek. Tijdens de looptijd van het project is de lijst 

nog aangepast en aangevuld: 

• Een aantal van de bedrijven die naar voren kwamen uit de 2e verfijningslag bleken geen 

veehouderij te zijn of te zijn gestopt 

• Er zijn in totaal 15 aanvullingen geweest vanuit de provincies: 

− 7 van de provincie Gelderland. Deze zijn alle 7 doorgerekend 

− 8 van de provincie Limburg. Daarvan zijn er 6 doorgerekend; de andere twee bedrijven 

zijn gestopt 

 

Uiteindelijk zijn er 174 bedrijven doorgerekend bij de tweede inzoomactie. 

 

Tijdens de voorbereidingsfase is een format opgesteld waarin de gemeenten voor ieder 

individueel bedrijf de relevante kenmerken van het bedrijf en de coördinaten van de meest 

relevante Te Beschermen Objecten (TBO’s) konden invullen. TBO’s zijn alle locaties die 

toegankelijk zijn voor de bevolking en waar de verblijfstijd significant is. Voorbeelden zijn: 

• Woningen, andere voor wonen bestemde gebouwen, woonboten1 

• Kinderopvang en scholen 

• Verzorgings- en bejaardentehuizen, revalidatie-instellingen 

• Recreatiewoningen en (boeren)campings 

• Sport- en recreatieterreinen, buitenzwembaden, speelplaatsen, speelweiden en speeltuinen, 

(pret)parken en dergelijke 

• Havens voor recreatievaartuigen 

• Overige gebouwen waar sprake is van een langdurig verblijf door personen zoals 

penitentiaire inrichtingen, asielzoekerscentra en dergelijke 

 

Alle betreffende gemeenten zijn aangeschreven met het verzoek deze lijsten voor de bedrijven in 

hun gemeente in te vullen. De ingevulde bestanden zijn na controle gebruikt als basis voor de 

berekeningen met ISL3A.  

 

 
1 Woningen inclusief de bedrijfswoningen van derden en voormalige bedrijfswoningen. Wel moet de functie formeel zijn vastgelegd 
in het bestemmingsplan (Ontleend aan Handreiking fijn stof en veehouderijen, mei 2010  
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De gemeenten hebben zelf de formats ingevuld en digitaal aangeleverd. In een enkel geval zijn 

de gegevens bij de gemeente opgehaald en zijn medewerkers van de gemeente geassisteerd bij 

het invullen van de formats.  

 

In bijlage 2 is een voorbeeld van het lege format opgenomen inclusief de toelichting die naar de 

gemeenten is gestuurd. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de ligging van de beschouwde 

bedrijven. 

 

 
Figuur 2.1 Globale ligging doorgerekende bedrijven inzoomactie 2 
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2.2 Uitvoering individuele berekeningen met ISL3A 
Op basis van de door de gemeenten aangeleverde gegevens heeft LTO voor ieder bedrijf een 

individuele berekening uitgevoerd voor het jaar 2011. De berekeningen zijn gedaan voor het jaar 

2011, omdat vanaf 11 juni van dat jaar overal in Nederland voldaan moet worden aan de 

daggemiddelde grenswaarde voor fijn stof. Er is gerekend met het rekenprogramma ISL3A. 

ISL3A is gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM) en rekent conform Standaard 

rekenmethode 3 (SRM3), zoals omschreven in de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL 

2007). Het model is bedoeld om de gevolgen van (agrarische en industriële) puntbronnen en 

oppervlaktebronnen op de luchtkwaliteit in de omgeving te bepalen. Het model is in opdracht van 

het ministerie van VROM door KEMA ontwikkeld en wordt beschikbaar gesteld via de site van 

InfoMil [5]. Er is gerekend met de versie 2009 van ISL3A, waarin de generieke invoergegevens 

(achtergrondgegevens voor 2011, emissiefactoren) zijn opgenomen die in maart 2009 bekend 

zijn gemaakt door de minister van VROM [6]. 

 

Voor ieder bedrijf is een gridberekening uitgevoerd, met als resultaat contouren die de 

jaargemiddelde concentratie PM10weergeven (achtergrondconcentratie plus bijdrage bedrijf). 

Hierbij is aangesloten bij de onderzoeksgrootte van de eerste inzoomactie (1 bij 1 km). Daarnaast 

is voor ieder bedrijf de totale blootstelling op de relevante TBO’s berekend, bestaande uit de 

achtergrondconcentratie en de bijdrage van de veehouderij.  

 

Het resultaat van de ISL3A-berekeningen zijn ongecorrigeerde concentraties. Voordat deze 

resultaten zijn aan de norm voor PM10, zijn nog enkele correcties plaats uitgevoerd. In de 

volgende paragraaf wordt toegelicht welke correcties zijn toegepast, op welke wijze dit is gebeurd 

en hoe de resultaten vervolgens beoordeeld zijn. 

 
2.3 Toepassing correcties en bepaling potentiële in dividuele knelpunten 
Per individueel bedrijf is beoordeeld of de uitstoot van fijn stof leidt tot overschrijding van de 

grenswaarden voor PM10 op de te beschermen objecten (TBO’s) in de directe omgeving. Een 

potentiële overschrijding in 2011 is beoordeeld als een potentieel knelpunt, want vanaf 11 juni 

2011 moet overal in Nederland worden voldaan aan alle grenswaarden voor PM10. Tabel 2.1 

geeft de grenswaarden voor PM10 waaraan getoetst moet worden [7]. 

 

 

Tabel 2.1 Grenswaarden PM10 

 

Criterium Eenheid Grenswaarde Termijn 

Jaargemiddelde concentratie µg/m3 40 1 januari 20052 

Aantal overschrijdingen van daggemiddelde concentratie van 50 µg/m3 - 35 11 juni 20113 

 
2 Met uitzondering van zone Midden en de agglomeraties Amsterdam / Haarlem, Rotterdam / Dordrecht en Utrecht. Deze gebieden 
hoeven pas per 11 juni 2011 te voldoen aan de jaargemiddelde grenswaarde. Tot die tijd geldt daar een grenswaarde van 48 µg/m3 
voor de jaargemiddelde concentratie PM10 
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Alvorens te kunnen toetsen aan de grenswaarden, zijn de volgende correcties uitgevoerd op de 

rekenresultaten: 

• Dubbeltellingcorrectie: in de jaargemiddelde achtergrondconcentratie zoals die is opgenomen 

in het rekenmodel (op basis van de GCN-vakken) is reeds rekening gehouden met de 

bijdrage van veehouderijen. Door de bijdrage ook afzonderlijk te berekenen met ISL3A en op 

te tellen bij de achtergrondconcentratie ontstaat een dubbeltelling in de berekende 

concentratie. Uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 volgt dat hiervoor gecorrigeerd 

mag worden: de methode voor de correctie van deze dubbeltelling is ontwikkeld door PBL, in 

samenwerking met VROM, RIVM en ECN, en maakt deel uit van de gegevens die bekend 

worden gemaakt door de minister van VROM. In de inzoomactie is gebruik gemaakt van deze 

methode om de berekende concentraties te corrigeren voor de dubbeltelling 

• Zeezoutcorrectie: zowel de jaargemiddelde concentraties als het aantal overschrijdingsdagen 

dienen voor toetsing aan de grenswaarden gecorrigeerd worden voor de aanwezigheid van 

natuurlijk zeezout, conform de RBL 2007 (zeezoutcorrectie) 

 

De correcties zijn als volgt uitgevoerd: 

• Jaargemiddelde concentratie 

− Met de methode die is vastgelegd in de RBL is voor ieder bedrijf de omvang van de 

dubbeltellingcorrectie bepaald voor de negen relevante GCN-vakken (het GCN-vak waar 

de veehouderij in ligt plus de acht vakken daar omheen). Dit gebeurt op basis van de 

totale emissieomvang van de veehouderij, conform de PBL-methode. Vervolgens is per 

TBO bepaald in welke van de negen betreffende GCN-vakken de TBO ligt, om zo de 

juiste correctie te kunnen toepassen op de jaargemiddelde achtergrondconcentratie 

− Voor iedere TBO is de met ISL3A berekende bijdrage van de veehouderij opgeteld bij de 

voor de dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie 

− De aldus bepaalde jaargemiddelde concentratie bij de TBO’s (voor dubbeltelling 

gecorrigeerde achtergrond plus bijdrage veehouderij) is daarna gecorrigeerd voor de 

wettelijke zeezoutcorrectie, op basis van de gemeente waar de veehouderij ligt 

− Na toepassing van de dubbeltelling- en zeezoutcorrectie is de jaargemiddelde 

concentratie bij iedere TBO getoetst aan de grenswaarde van 40 µg/m3 om te beoordelen 

of sprake is van een overschrijding van de norm voor de jaargemiddelde grenswaarde. 

                                                                                                                                                             
3 Tot 11 juni 2011 geldt een grenswaarde van 75 µg/m3 voor de 24-uurgemiddelde concentratie PM10 die 35 keer mag worden 
overschreden 
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• Aantal overschrijdingsdagen 

− Voor het bepalen van de dubbeltellingcorrectie van het aantal overschrijdingsdagen is 

aangesloten bij de methodiek zoals beschreven in bijlage 6 van het rapport van 

inzoomactie 1 [3]. Deze methode sluit aan bij de methodiek die is vastgelegd in de RBL 

20074. Eerst is bepaald wat het aantal dagoverschrijdingen is ten gevolge van de voor 

dubbeltelling gecorrigeerde jaargemiddelde achtergrondconcentratie (nog voordat 

gecorrigeerd is voor de aanwezigheid van natuurlijk zeezout), met behulp van de 

formules 1.4 tot en met 1.6 die zijn opgenomen in bijlage 1 van de RBL 2007. Dit aantal 

dagen is afgetrokken van het aantal dagen dat volgens de ISL3A berekening wordt 

veroorzaakt door de (ongecorrigeerde) achtergrondconcentratie. Het verschil is de 

dubbeltellingcorrectie voor het aantal overschrijdingsdagen 

− Om het totale aantal overschrijdingsdagen bij een TBO te bepalen, is van het totaal 

aantal dagen dat is berekend met ISL3A de berekende dubbeltellingcorrectie in dagen 

afgetrokken. Vervolgens zijn er nog zes dagen afgetrokken in verband met de wettelijke 

zeezoutcorrectie, conform de RBL 2007. Het resultaat per TBO is getoetst aan de 

grenswaarde van 35 dagen 

 

Voor ieder bedrijf is een Excel-bestand aangemaakt waarin de directe en ongecorrigeerde 

resultaten van de ISL3A-berekening per TBO zijn ingevoerd. De bovengenoemde correcties per 

bedrijf worden vervolgens automatisch uitgevoerd in het Excel-bestand, zodat zowel de 

ongecorrigeerde resultaten als de gecorrigeerde resultaten die aan de grenswaarden kunnen 

worden getoetst in één bestand zichtbaar zijn. In bijlage 3 is een voorbeeld van een dergelijk 

bestand opgenomen, met een toelichting. 

 

Potentiële individuele knelpunten  

Een bedrijf wordt aangemerkt als potentieel individueel knelpunt als na toepassing van de 

correcties op minstens één van de TBO’s sprake is van een overschrijding van de jaargemiddelde 

en/of daggemiddelde grenswaarde. De conclusie of een bedrijf een knelpunt is, wordt genomen 

op basis van de (gecorrigeerde) rekenresultaten. Het is bekend dat de daggemiddelde 

grenswaarde kritischer is dan de jaargemiddelde grenswaarde en dus eerder zal worden 

overschreden. Vrijwel alle knelpunten betreffen daarom overschrijdingen van alleen de 

daggemiddelde grenswaarde. 

 

 
4  De methode voor dubbeltellingcorrectie die door VROM bekend is gemaakt, conform de bepalingen in de RBL, is een methode 

voor correctie van de jaargemiddelde concentratie PM10. Er is geen methode bekend gemaakt voor de correctie van de 
dubbeltelling in het aantal overschrijdingsdagen PM10.      
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2.4 Cumulatie 
Op plekken waar meerdere veehouderijen dicht bij elkaar liggen, kan cumulatie optreden. De 

totale concentratie bij een TBO is dan hoger dan volgt uit de individuele 

verspreidingsberekeningen. Om te bepalen waar knelpunten optreden is bij elk onderzocht bedrijf 

in inzoomactie 2 rekening gehouden met de bijdrage van andere bedrijven in inzoomactie 2 en 

ook de bijdrage van bedrijven uit inzoomactie 1. Bij deze tweede inzoomactie is de cumulatieve 

bijdrage als volgt aangepakt: 

• Met behulp van GIS zijn alle clusters bepaald waar cumulatie mogelijk relevant is. Een cluster 

wordt gevormd door alle bedrijven (uit inzoomactie 1 en 2) die op minder dan 500 m van ten 

minste één ander bedrijf liggen. Minimaal 1 bedrijf uit een cluster moet uit inzoomactie 2 

komen (anders is de cumulatie reeds volledig bij inzoomactie 1 beschouwd). De clusters zijn 

bepaald door in GIS vaste afstand contouren te trekken rondom alle bedrijven en te kijken 

waar de contouren overlappen. Daarbij is uitgegaan van de coördinaten per bedrijf zoals 

volgen uit de individuele rapportages. In figuur 2.2 is een overzicht opgenomen van de 

beschouwde clusters. Het volgende wordt opgemerkt over de clusters: 

− Op basis van alleen de Inzoomactie 2 (IZA2)-bedrijven, is er sprake van 15 clusters 

− Door ook de Inzoomactie 1 (IZA1)-bedrijven te beschouwen, wordt een deel van deze  

15 clusters uitgebreid en komen er 25 clusters bij. Dit zijn clusters met slechts één  

IZA2-bedrijf en minimaal 1 IZA1-bedrijf 

• De beschikbare individuele rekenresultaten (.out-bestanden van de ISL3A-berekening) van 

de bedrijven in één cluster zijn vervolgens met behulp van GIS gecumuleerd. Het betreft een 

cumulatie van de bijdrage van de veehouderijen, zonder de achtergrondconcentratie. De 

cumulatie in GIS is als volgt uitgevoerd: 

− Per veehouderij zijn de ISL3A-resultaten (bijdrage bedrijf) op de berekende gridpunten 

geïnterpoleerd tot een gebiedsdekkende dataset om het bedrijf heen. Daarbij is gebruik 

gemaakt van het algoritme natural neighbours. Bij deze interpolatie is zowel gebruik 

gemaakt van de rekenpunten in het regelmatig grid als van de rekenpunten op de TBO’s 

(onregelmatige beoordelingspunten) 

− De aldus bepaalde gebiedsdekkende datasets van de verschillende veehouderijen zijn 

vervolgens (lineair) bij elkaar opgeteld. Dit leidt tot een gecumuleerde dataset voor het 

cluster (totale bijdrage alle veehouderijen in cluster) 

• Voor elke TBO is de in de gecumuleerde dataset aanwezige waarde uitgelezen. Op die 

manier wordt duidelijk wat ter hoogte van de TBO’s in het cluster de totale bijdrage van alle 

nabijgelegen veehouderijen is aan de jaargemiddelde concentratie fijn stof. Opgemerkt wordt 

dat cumulatie alleen plaatsvindt als de regelmatige grids van verschillende veehouderijen 

elkaar ook daadwerkelijk overlappen 

 

Door de gecumuleerde bijdrage van alle veehouderijen bij een TBO op te tellen bij de 

achtergrondconcentratie bij die TBO, ontstaat inzicht in de gecumuleerde, totale jaargemiddelde 

concentratie. Bij de optelling is voor iedere TBO gebruik gemaakt van de voor dubbeltelling 

gecorrigeerde achtergrondconcentratie, zoals die volgt uit de individuele resultaten.  



 

 
 

 

 

 

Kenmerk R001-4701042VAM-srb-V04-NL 

  
 

Fijn stof emissie van veehouderijen - inzoomactie 2 

 

17\36 

Op basis van de formule uit de RBL voor de relatie tussen de jaargemiddelde concentratie PM10 

en het aantal dagen met overschrijding van de grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde 

concentratie PM10, is bepaald of de aangepaste jaargemiddelde concentratie leidt tot een 

overschrijding van de dagnorm. Deze formule uit de RBL is in beginsel niet bedoeld voor 

berekeningen met ISL3a. De resultaten moeten daarom worden beschouwd als indicatief. Indien 

bovenstaande methode laat zien dat sprake is van een overschrijding, dan is het desbetreffende 

bedrijf alsnog aangemerkt als (potentieel) knelpunt.  

 

De clusteranalyse is gebruikt om te achterhalen bij welke veehouderijen waarbij uit de individuele 

analyse geen knelpunt volgde, ten gevolge van cumulatie mogelijk toch sprake is van een 

(potentieel) knelpunt. De resultaten van de cumulatie zijn op bedrijfsniveau uitgewerkt. 
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Figuur 2.2 Globale ligging clusters (op basis van I ZA2 bedrijven, uitgebreid met IZA1 bedrijven) 

 
2.5 Gevoeligheidsanalyse nieuwe achtergrondgegevens  
In maart 2010 heeft de minister, conform de bepalingen in de RBL, de geactualiseerde generieke 

invoergegevens (waaronder achtergrondconcentraties en emissiefactoren) bekend gemaakt 

(www.vrom.nl/invoergegevens2010). Ook de prognoses voor de achtergrondconcentraties PM10 

voor 2011 zijn in maart 2010 geactualiseerd. Deze prognoses verschillen van de prognoses voor 

2011 die VROM in maart 2009 bekend heeft gemaakt en die zijn gebruikt in ISL3a versie 2009 en 

daarmee ook zijn gebruikt bij deze inzoomactie.  
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Een belangrijk verschil is dat in de gegevens uit maart 2010 voor de provincies Noord-Brabant, 

Gelderland en Limburg bij de berekening van de bijdrage van veehouderijen aan de 

achtergrondconcentraties PM10 is uitgegaan van beschikbare vergunninggegevens. In de 

gegevens uit maart 2009 is voor deze provincies uitgegaan van een combinatie van 

vergunninggegevens en gegevens in het Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven. 

Voor een deel van Nederland betekent dit verschil dat de geprognosticeerde 

achtergrondconcentraties voor 2011 toenemen, en voor een deel betekent dit dat de 

geprognosticeerde achtergrondconcentraties voor 2011 afnemen. 

 

Toepassing van de nieuwe achtergrondconcentraties kan ertoe leiden dat de totale concentratie 

bij bepaalde TBO’s hoger wordt dan nu in dit onderzoek berekend is, als sprake is van een 

hogere achtergrondconcentratie. Daardoor bestaat het risico dat in deze studie bepaalde 

bedrijven niet als potentieel knelpunt worden benoemd, terwijl ze dat wél zouden zijn als van de 

meest recente achtergrondconcentratie zou zijn uitgegaan. 

 

Om te voorkomen dat op deze manier potentiële knelpuntbedrijven gemist worden in deze 

inzoomactie, is op bedrijfsniveau een inschatting gemaakt van de gevolgen van de nieuwe 

achtergrondgegevens voor de maximaal berekende jaargemiddelde concentratie en in hoeverre 

dit leidt tot nieuwe potentiële knelpuntbedrijven. Daarbij is de volgende aanpak gehanteerd: 

• Voor alle bedrijven die geen individueel knelpunt zijn volgens de resultaten van deze studie, 

is op basis van de coördinaten bepaald wat het verschil is tussen de prognoses voor de 

jaargemiddelde achtergrondconcentratie PM10 in 2011 die in maart 2009 en maart 2010 door 

VROM bekend zijn gemaakt. Het aldus bepaalde verschil in achtergrondconcentratie is 

opgeteld bij de maximaal berekende jaargemiddelde concentratie (na 

dubbeltellingconcentratie maar zonder zeezoutcorrectie). Per bedrijf is daarbij uitgegaan van 

de TBO met de hoogste totale concentratie 

• Op basis van de formule uit de RBL voor de relatie tussen de jaargemiddelde concentratie 

PM10 en het aantal dagen met overschrijding van de grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde 

concentratie PM10, is bepaald of de aangepaste jaargemiddelde concentratie naar 

verwachting leidt tot een overschrijding van de dagnorm. Deze formule uit de RBL is in 

beginsel niet bedoeld voor berekeningen met ISL3a. De resultaten moeten daarom worden 

beschouwd als indicatief 

• Indien bovenstaande methode laat zien dat sprake is van een overschrijding, dan is het 

desbetreffende bedrijf alsnog aangemerkt als (potentieel) knelpunt  
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2.6 Indicatie benodigde emissiereductie 
In deze inzoomactie is ervoor gekozen om een inschatting te maken van de emissiereductie die 

nodig is bij een individueel bedrijf dat een (potentieel) knelpunt is, om te kunnen voldoen aan de 

grenswaarde voor de dagnorm PM10. Daartoe is bepaald in welke mate de jaargemiddelde 

concentratie fijn stof moet afnemen om het knelpunt (overschrijding dagnorm) weg te nemen. De 

emissie van een bedrijf is namelijk recht evenredig met de bijdrage aan de jaargemiddelde 

concentratie. 

 

Bij het bepalen van de benodigde emissiereductie bij knelpuntbedrijven is uitgegaan van de 

formule die is vastgelegd in de RBL 2007 voor de relatie tussen de jaargemiddelde grenswaarde 

PM10 en het aantal dagen met overschrijding van de grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde 

concentratie PM10. Hieruit volgt dat de dagnorm wordt overschreden wanneer de jaargemiddelde 

concentratie PM10 (zonder zeezoutcorrectie) hoger is dan 32,6 µg/m3. Voor ieder individueel 

knelpuntbedrijf is onderzocht in welke mate de bijdrage en daarmee de emissie van de 

veehouderij moet afnemen, om te zorgen dat de jaargemiddelde concentratie bij de TBO’s niet 

meer boven de 32,6 µg/m3 uitkomt. Het resultaat is een benodigde emissiereductie, uitgedrukt in 

een percentage (bijvoorbeeld een benodigde emissiereductie van 30 - 50 %). De bovenstaande 

methode is ook toegepast in inzoomactie 1 [3]. 

 

Belangrijk is dat ISL3A het aantal dagoverschrijdingen niet op basis van de formule uit de RBL 

2007 berekent. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat met ISL3A een overschrijding van de 

daggemiddelde grenswaarde wordt berekend, terwijl de jaargemiddelde concentratie toch niet 

meer bedraagt dan 32,6 µg/m3. Dit betekent dat de aangegeven emissiereductie voor ieder 

knelpuntbedrijf een indicatie is: er kan niet worden gegarandeerd dat het voldoende zal zijn om 

het knelpunt op te lossen. De berekende reductie geeft een indicatie van de omvang en ernst van 

een knelpunt. Bij bedrijven waar een knelpunt wordt berekend terwijl de jaargemiddelde 

concentratie al onder de 32,6 µg/m3 ligt, wordt een emissiereductie van 0 % berekend. Dit is bij 

het weergeven van de resultaten aangegeven als een benodigde emissiereductie van 0 - 10 %. 
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3 Resultaten 

In het vorige hoofdstuk is de gehanteerde methodiek  van het onderzoek toegelicht. In dit 

hoofdstuk worden de resultaten beschouwd. Eerst wor dt ingegaan op de potentiële 

knelpunten bij individuele bedrijven. Bij welke veeh ouderijen is op basis van de 

individuele resultaten sprake van grenswaardenovers chrijdingen bij de TBO’s en welke 

emissiereductie is nodig om deze knelpunten op te l ossen? Daarbij wordt ook ingegaan op 

de gevoeligheidsanalyse en de gevolgen daarvan voor  het aantal knelpunten. Daarna 

wordt gekeken of er naar verwachting knelpunten bij komen als ook rekening wordt 

gehouden met cumulatie. Het hoofdstuk sluit af met d e resultaten van de 

gevoeligheidsanalyse op clusterniveau. 

 
3.1 Overzicht knelpunten individuele bedrijven 
Op basis van de standaard resultatenbestanden die per bedrijf zijn opgesteld (voor een voorbeeld 

zie bijlage 3), is een overzicht gemaakt van de individuele veehouderijen waar een knelpunt 

optreedt bij minimaal één van de TBO’s. Het betreft in totaal 52 individuele knelpuntbedrijven. 

Hierbij is nog geen rekening gehouden met cumulatie of met de resultaten van de 

gevoeligheidsanalyse. Figuur 3.1 toont met rode bolletjes waar de 52 individuele 

knelpuntbedrijven liggen. Alle knelpunten zijn overschrijdingen van de daggemiddelde 

grenswaarde. De jaargemiddelde grenswaarde wordt nergens overschreden. De knelpuntenlijst 

volgt uit de berekeningen met ISL3A. 

 

In tabel 3.1 worden de resultaten per gemeente weergegeven. Per gemeente is aangegeven 

hoeveel bedrijven een (potentieel) individueel knelpunt vormen. Per knelpuntbedrijf (anoniem) is 

aangegeven: 

• Het diertype  

• De berekende maximale jaargemiddelde concentratie PM10 bij de TBO’s, met en zonder 

toepassing van de zeezoutcorrectie 

• De maximale bijdrage van de veehouderij is aan de jaargemiddelde concentratie PM10 bij de 

TBO’s 

• Het maximaal aantal dagen met overschrijding van de 24-uurgemiddelde grenswaarde voor 

PM10, inclusief toepassing van de zeezoutcorrectie 

• Een indicatie van de benodigde emissiereductie,. Er is gekozen de benodigde reductie in 

ranges aan te geven: < 10 %, 10 - 30 %, 30 - 50 %, 50 - 70 %, > 70 % 
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Hoe hoger de benodigde reductie, hoe lastiger het naar verwachting is om het knelpunt op te 

lossen door alleen de bijdrage van de veehouderij te verminderen. 

 

 

 
Figuur 3.1 Overzicht individuele knelpuntbedrijven (rood) en overige beschouwde bed rijven IZA2 (blauw) 

(zonder toepassing van gevoeligheidsanalyse) 
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Tabel 3.1 Overzicht van individuele knelpunten 

 

JG concentratie [µg/m 3]5 # dag-

overschrijdingen 

Gemeente Bedrijf  Dieren 

Voor 

zeezout-

correctie 

Na 

zeezout-

correctie 

Max. 

bijdrage 

bedrijf 

 

Na 

zeezoutcorrectie 

Indicatie 

benodigde 

reductie 

[%] 

Bergeijk 1 Leghennen 29,7 26,7 5,7 40 0 - 10 % 

Bernheze 1 Varkens 33,9 30,9 0,7 41 > 70 % 

 2 Onbekend 34,3 31,3 1,3 43 > 70 % 

 3 Pluimvee 34,7 31,7 1,7 46 > 70 % 

 4 Vleeskuikens 36,1 33,1 3,9 49 > 70 % 

 5 Pluimvee 33,3 30,3 1,4 39 > 70 % 

Boekel 1 Vleeskuikens 32,9 29,9 6,0 38 0 - 10 % 

Cuijk 1 Leghennen 36,3 33,3 11,4 68 30 - 50 % 

Deurne 1 Varkens 34,5 31,5 0,5 44 > 70 % 

 2 Vleeskuikens 33,8 30,8 2,0 41 50 - 70 % 

 3 Varkens 34,3 31,3 0,1 43 > 70 % 

 4 Leghennen, 

varkens 

34,3 31,3 0,5 44 > 70 % 

Drimmelen 1 Vleeskuikens 37,0 33,0 12,4 67 30 - 50 % 

Echt-Susteren 1 Pluimvee 33,7 30,7 10,5 59 10 - 30 % 

Ede 1 Vleeskuikens 43,7 39,7 15,7 112 0 - 10 % 

 2 Leghennen 30,6 26,6 6,5 45 0 - 10 % 

 3 Leghennen 32,3 28,3 6,6 49 0 - 10 % 

Gilze-Rijen 1 Leghennen 38,3 35,3 14,0 78 30 - 50 % 

Groesbeek 1 Leghennen 28,6 25,6 4,7 37 0 - 10 % 

Helden 1 Vleeskuikens 31,4 28,4 5,2 47 0 - 10 % 

Nederweert 1 Leghennen, 

varkens 

36,0 33,3 9,7 73 30 - 50 % 

 2 Leghennen 36,9 33,9 6,3 67 50 - 70 % 

 3 Leghennen 37,5 34,5 7,8 76 50 - 70 % 

 4 Leghennen, 

varkens, 

overig 

33,0 30,0 3,0 37 10 - 30 % 

 5 Leghennen 35,9 32,9 10,7 73 10 - 30 % 

 6 Leghennen 35,1 32,1 9,3 64 10 - 30 % 

 7 Leghennen 34,1 31,1 8,0 59 10 - 30 % 

 
5 Gecorrigeerd voor dubbeltelling 
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JG concentratie [µg/m 3]5 # dag-

overschrijdingen 

Gemeente Bedrijf  Dieren 

Voor 

zeezout-

correctie 

Na 

zeezout-

correctie 

Max. 

bijdrage 

bedrijf 

 

Na 

zeezoutcorrectie 

Indicatie 

benodigde 

reductie 

[%] 

Nijkerk 1 Leghennen 30,3 26,3 7,5 46 0 - 10 % 

Oirschot 1 Pluimvee 31,5 28,5 3,8 37 0 - 10 % 

Oudewater 1 Pluimvee 29,0 24,0 5,5 39 0 - 10 % 

 2 Pluimvee 38,8 33,8 16,7 89 30 - 50 % 

Putten 1 Pluimvee 33,7 29,7 9,8 60 10 - 30 % 

 2 Pluimvee 32,8 28,8 8,8 58 0 - 10 % 

Reusel de Mierden 1 Leghennen 33,6 30,6 8,4 50 10 - 30 % 

 2 Vleeskuikens 31,6 28,6 4,4 44 0 - 10 % 

Scherpenzeel Gld. 1 Leghennen 36,7 32,7 8,8 64 30 - 50 % 

 2 Leghennen 31,7 27,7 5,5 45 0 - 10 % 

 3 Leghennen 30,7 26,7 4,23 40 0 - 10 % 

Someren 1 Leghennen 32,8 29,8 5,0 41 0 - 10 % 

 2 Varkens 33,1 30,1 0,6 38 > 70 % 

 3 Leghennen 33,6 30,6 2,9 37 30 - 50 % 

 4 Vleeskuikens 33,1 30,1 0,6 37 > 70 % 

 5 Varkens 37,3 34,3 0,6 57 > 70 % 

 6 Vleeskuikens 33,6 30,6 1,6 43 50 - 70 % 

 7 Leghennen 38,6 35,6 7,0 73 > 70 % 

 8 Varkens 33,0 30,0 0,3 36 > 70 % 

 9 Vleeskuikens 37,1 34,1 4,6 58 > 70 % 

Son en Breugel 1 Varkens 33,4 30,4 0,4 39 > 70 % 

 2 Varkens 33,2 30,2 0,2 39 > 70 % 

Utrechtse 

heuvelrug 

1 Eenden 31,0 27,0 5,7 45 0 - 10 % 

Weert 1 Vleeskuikens 33,7 30,7 1,2 39 > 70 % 

 2 Leghennen 33,2 30,2 1,5 36 30 - 50 % 
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3.2 Analyse individuele knelpunten 
Uit de resultaten volgen 52 individuele knelpuntbedrijven. Tabel 3.2 vat de resultaten met 

betrekking tot benodigde reductie en maximaal berekende bijdrage samen. Figuur 3.2 toont het 

aantal bedrijven waarbij een bepaald aantal overschrijdingsdagen is berekend. Figuur 3.3 en 3.4 

geven een beeld hoe de individuele knelpunten verdeeld zijn over diercategorieën, provincies en 

gemeenten. Het volgende wordt opgemerkt: 

• Bij meer dan een derde van alle individuele overschrijders (18 bedrijven) is sprake van meer 

dan 50 overschrijdingsdagen (na toepassing van de zeezoutcorrectie) 

• Bij ruim een derde van de gevallen (35 %) is de benodigde reductie meer dan 70 % en zal het 

uitsluitend aanpakken van de veehouderij (waarschijnlijk) niet leiden tot oplossing van de 

overschrijding 

• Bij bijna 30 % van de knelpunten is de benodigde reductie maximaal 10 %. Opgemerkt wordt 

dat het voor het merendeel bedrijven betreft waar de berekende reductie 0 % is, omdat de 

jaargemiddelde concentratie niet meer dan 32,6 µg/m3 bedraagt 

• Meer dan de helft van de overschrijdingen vindt in Noord-Brabant plaats, ongeveer 20 % in 

zowel Limburg als Gelderland en de rest in Utrecht 

• De meeste overschrijdingen (ongeveer 75 %) vinden plaats bij pluimveebedrijven 

 

 

Tabel 3.2 Overzicht benodigde reductie en maximale berekende jaargemiddelde bijdrage bij individuele 

knelpuntbedrijven 

 

Benodigde reductie (%) 0 - 10 % 10 - 30 % 30 - 50 % 50 - 70 % > 70 % Totaal 

Aantal knelpuntbedrijven 15 6 9 4 18 52 

Percentage 29 % 12 % 17 % 8 % 35 % 100 % 

Maximale bijdrage (µg/m 3) 0 - 1,2 1,2 - 5 5 - 10 > 10 Totaal  

Aantal knelpuntbedrijven 11 15 19 7 52  

Percentage 21 % 29 % 37 % 13 % 100 %  



 

 

 

 

Kenmerk R001-4701042VAM-srb-V04-NL 

  
 

Fijn stof emissie van veehouderijen - inzoomactie 2 26\36 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

35-40 41-45 46-50 >50

Aantal overschrijdingsdagen (na zeezoutcorrectie)

A
an

ta
l b

ed
rij

ve
n

 
Figuur 3.2 Aantal overschrijdingsdagen individuele knelpuntbedrijven (na toepassing van de 

zeezoutcorrectie) 

 

 

 
Figuur 3.3 Individuele knelpunten (52) onderverdeel d naar diertypen en naar provincie 
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Figuur 3.4 Overzicht aantal individuele knelpuntbed rijven per provincie en aantal gemeenten waarbinnen  

de knelpuntbedrijven liggen 

 
3.3 Gevolgen gevoeligheidsanalyse voor individuele knelpunten 
Uit de individuele resultaten volgt dat er 122 bedrijven zijn die op basis van de individuele analyse 

geen (potentieel) knelpunt zijn. Uit de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse blijkt dat van deze 122 

bedrijven, er vijf zijn waar met de nieuwe achtergrondgegevens naar verwachting sprake is van 

een overschrijding van de dagnorm PM10 in 2011. Deze vijf bedrijven zijn geïdentificeerd als 

extra potentieel individueel knelpunt en worden als zodanig toegevoegd aan de knelpuntenlijst 

per gemeente. Het gaat om drie extra (potentiële) knelpunten in de gemeente Nederweert en 

twee extra knelpunten in de gemeente Ede. 

 
3.4 Resultaten clusteranalyse: extra potentiële kne lpunten door cumulatie? 
De clusteranalyse is uitgevoerd om te bepalen of er bedrijven zijn waar op basis van de 

individuele analyse géén knelpunt wordt vastgesteld, maar waar mogelijk wel een knelpunt 

optreedt als rekening wordt gehouden met het cumulatie-effect van meerdere veehouderijen in de 

buurt. De clusteranalyse is gericht op de blootstelling bij TBO’s van bedrijven uit IZA2. Bij de 

clusteranalyse is rekening gehouden met de bijdrage van zowel IZA1 als IZA2 bedrijven op deze 

TBO’s. 
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Uit de clusteranalyse blijkt dat bij 19 van de 40 clusters naar verwachting geen sprake is van een 

cumulatieve concentratie die leidt tot overschrijdingen van de dagnorm PM10 in 2011 bij de 

TBO’s. Deze clusters zijn bij de analyse verder niet beschouwd, omdat hier naar verwachting 

geen sprake is van knelpunten. De overige 21 clusters zijn benoemd als ‘knelpuntclusters’, omdat 

in die clusters minimaal 1 TBO van een IZA2-bedrijf ligt waar de cumulatieve concentratie naar 

verwachting wel leidt tot een overschrijding van de dagnorm PM10 in 2011. Figuur 3.5 toont de 

globale ligging van de ‘knelpuntclusters’. 

 

Binnen de knelpuntclusters is gekeken naar IZA2-bedrijven die op basis van de individuele 

resultaten en gevoeligheidsanalyse nog niet benoemd zijn als (potentieel) knelpunt zijn. Uit de 

analyse blijkt dat het gaat om 19 bedrijven. Tabel 3.3 toont de cumulatieresultaten voor deze  

19 bedrijven. In tabel 3.3 is te zien in welk cluster, gemeente en provincie de bedrijven liggen, wat 

per bedrijf de maximale cumulatieve bijdrage is, de maximale bijdrage van het individuele bedrijf, 

de maximale achtergrondconcentratie zonder zeezoutcorrectie (maar na toepassing 

dubbeltellingcorrectie) en de maximale cumulatieve jaargemiddelde concentratie zonder 

zeezoutcorrectie. De laatste kolom geeft aan of verwacht wordt dat het bedrijf een knelpunt wordt 

ten gevolge van de cumulatie. Het blijkt dat dit bij 9 bedrijven het geval is: twee bedrijven in 

Someren, twee bedrijven in Bernheze en één bedrijf in Ede, Sint Anthonis, de Utrechtse 

Heuvelrug, Nederweert en Scherpenzeel. 

 

Gevoeligheidsanalyse 

Voor de 10 bedrijven uit tabel 3.3 waar op basis van de clusteranalyse geen sprake lijkt van een 

cumulatieve overschrijding van de dagnorm PM10 in 2011, ,is onderzocht of deze conclusie naar 

verwachting verandert als wordt uitgegaan van de geactualiseerde achtergrondgegevens (zoals 

opgenomen in ISL3a versie 2010). Het blijkt dat bij twee bedrijven op basis van de 

geactualiseerde achtergrondgegevens naar verwachting sprake zal zijn van een overschrijding 

van de dagnorm PM10 in 2011. Het betreft 2 bedrijven in Ede. Deze zijn ook aangemerkt als 

potentieel knelpunt. 
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Tabel 3.3 Resultaten bedrijven in knelpuntclusters,  die individueel geen knelpunt opleveren (zonder 

zeezoutcorrectie) 

 

Bedrijf  Cluster  Prov.  Gemeente Max. 

cumulatieve 

bijdrage 

[µg/m 3] 

Max. 

bijdrage 

individueel 

bedrijf 

Max. JG 

achtergrond  

Max. totale 

concentratie  

Potentieel knelpunt? 

1 3 Lb. Nederweert 9,9 0,7 31,0 37,6 ja 

2 10 Brab. Reusel 4,5 3,4 29,4 32,0 nee 

3 13 Brab. Reusel 0,0 0,0 25,7 25,7 nee 

4 14 Brab. Someren 1,7 1,7 26,0 27,6 nee 

5  Brab. Someren 6,1 3,8 26,6 32,7 ja 

6 16 Brab. Someren 2,8 1,8 30,0 32,8 ja 

7 19 Brab. Deurne 0,5 0,1 27,7 28,2 nee 

8 32 Brab. Sint Anthonis 8,0 0,4 28,7 36,7 ja 

9 34 Brab. Bernheze 2,6 0,1 30,4 33,0 ja 

10 35 Brab. Bernheze 4,8 3,7 28,5 33,3 ja 

11 44 Gld. Ede 4,1 3,0 28,2 32,3 nee 

12 45 Utr. Renswoude 4,2 1,5 26,0 30,2 nee 

13  Utr. Utrechtse 

Heuvelrug 

7,1 0,5 26,6 33,0 ja 

14 47 Gld. Scherpenzeel 9,6 2,2 25,8 35,4 ja 

15 49 Gld. Ede 8,4 2,1 27,6 34,4 ja 

16  Gld. Ede 5,8 3,2 25,6 31,4 nee; wel na 

gevoeligheidsanalyse 

17  Gld. Ede 3,8 3,1 25,7 28,0 nee 

18  Gld. Ede 4,1 3,7 27,6 31,5 nee; wel na 

gevoeligheidsnanalyse 

19  Gld. Ede 3,9 3,7 24,9 28,8 nee 
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Figuur 3.5 Globale ligging clusters (rode clusters zijn knelpuntclusters) 

 
3.5 Overzicht alle potentiële knelpunten 
In figuur 3.6 zijn nog eens alle 174 beschouwde veehouderijen weergegeven, met in rood de  

68 potentiële knelpuntbedrijven (rekening houdend met de resultaten van de individuele 

gevoeligheidsanalyse en de clusteranalyse (cumulatie)). 
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Figuur 3.6 Overzicht alle knelpunten (rood), rekeni ng houdend met de resultaten van de 

gevoeligheidsanalyse en de cumulatie  
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4 Conclusie bevindingen 

In deze tweede inzoomactie in het kader van het Nati onaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL) is onderzocht bij welke veehoud erijen die volgens de tweede 

verfijningsslag van ECN een mogelijk knelpunt vormen op het gebied van fijn stof, 

inderdaad sprake is van mogelijke grenswaardenovers chrijdingen in 2011. Voor 174 

bedrijven is daartoe met ISL3A (versie 2009) op bas is van vergunninggegevens, die zijn 

aangeleverd door gemeenten, berekend wat de concent raties PM10 in 2011 zullen zijn bij 

de relevante Te Beschermen Objecten (TBO’s). Hieruit v olgen de potentiële individuele 

knelpunten. Aanvullend is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om te bepalen of er 

bedrijven zijn die individueel niet als knelpunt wo rden aangemerkt, terwijl de verwachting 

is dat ze dat wél kunnen zijn wanneer worden uitgeg aan van de geactualiseerde 

achtergrondconcentraties (die zijn opgenomen ISL3a versie 2010). Ook is een 

clusteranalyse uitgevoerd, om te bepalen of er veeh ouderijen zijn waar geen knelpunt 

volgt uit de individuele resultaten, maar waar ten gevolge van cumulatie (bijdrage van 

meerdere veehouderijen in de buurt) toch grenswaard enoverschrijdingen kunnen 

plaatsvinden. Bij de cumulatie is ook rekening gehou den met de bijdrage van bedrijven uit 

de eerste inzoomactie, door gebruik te maken van de  beschikbare rekenresultaten van die 

bedrijven. Tenslotte is een inschatting gemaakt van  de emissiereductie die nodig is bij elk 

van de knelpuntbedrijven om de overschrijding weg t e nemen.  

 

Uit het onderzoek blijkt het volgende: 

• Van de 174 beschouwde IZA2 bedrijven, blijken er 52 een individueel knelpunt te zijn. Het 

betreft alleen overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde. Over de individuele 

knelpunten wordt opgemerkt: 

− Meer dan de helft van de overschrijdingen vindt in Noord-Brabant plaats, ongeveer 20 % 

in Limburg en Gelderland en de rest in de provincie Utrecht 

− De meeste overschrijdingen (75 %) vinden plaats bij pluimveebedrijven 

− Bij meer dan een derde van alle individuele overschrijders (18 bedrijven) is sprake van 

méér dan 50 overschrijdingsdagen (na toepassing van de zeezoutcorrectie). De 

jaargemiddelde grenswaarde wordt echter nergens overschreden 

• Met betrekking tot de benodigde inspanning die bij de veehouderijen geleverd moet worden 

om de individuele knelpunten op te lossen kan opgemerkt worden: 

− Bij meer dan een derde van de gevallen (35 %) is de benodigde emissiereductie bij de 

veehouderij meer dan 70 %. In deze situaties is veelal sprake van een relatief hoge  

achtergrondconcentratie 

− Bij 40 % van de knelpunten is de benodigde reductie minder dan 30 %.  
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• Uit de gevoeligheidsanalyse die is uitgevoerd, volgen vijf extra potentiële individuele 

knelpunten. Bij deze 5 bedrijven is, op basis van de berekeningen met ISL3a versie 2009, 

geen sprake van een knelpunt . De inschatting is gemaakt dat met de nieuwe 

achtergrondgegevens wel sprake kan zijn van een overschrijding van de dagnorm in 2011. 

Het betreft 3 bedrijven in Nederweert en twee bedrijven in Ede 

• Uit de clusteranalyse volgen nog eens 9 bedrijven, die op basis van de individuele resultaten 

geen knelpunt vormen maar dat naar verwachting toch wel zijn, door de nabijheid van meer 

veehouderijen (cumulatie-effect). Het blijkt dat dit bij 9 bedrijven het geval is: twee bedrijven 

in Someren, twee bedrijven in Bernheze en één bedrijf in Ede, Sint Anthonis, de Utrechtse 

Heuvelrug, Nederweert en Scherpenzeel 

• Uit een aanvullende gevoeligheidsanalyse volgen tot slot nog twee bedrijven waar uitgaande 

van de geactualiseerde achtergrondgegevens (opgenomen in ISL3a versie 2010) naar 

verwachting wel sprake zal zijn van een overschrijding van de dagnorm PM10 in 2011. Het 

betreft twee bedrijven in Ede 

 

Het totale aantal (potentiële) IZA2-knelpuntbedrijven komt op basis van deze analyse uit op 68: 

52 op basis van de individuele analyse, 5 extra bedrijven op basis van de individuele 

gevoeligheidsanalyse, 9 extra bedrijven door cumulatie en 2 extra bedrijven op basis van de 

aanvullende gevoeligheidsanalyse bij de bedrijven in knelpuntclusters. In totaal zijn 174 bedrijven 

onderzocht; dat betekent dat ongeveer 40% van die bedrijven als potentieel knelpunt is 

aangemerkt. 

 

Aandachtpunten bij de resultaten: 

• De berekeningen zijn uitgevoerd met ISL3a versie 2009. Dit betekent dat niet is gerekend met 

de meest recente generieke invoergegevens die in maart 2010 door VROM bekend zijn 

gemaakt. Op het moment dat de berekeningen werden uitgevoerd was de nieuwe versie van 

ISL3a nog niet beschikbaar. Daarnaast geldt dat, met de keuze voor ISL3a versie 2009, de 

berekeningen meer consistent zijn met die van inzoomactie 1, waarin ook met ISL3a versie 

2009 is gerekend 

• Bij de cumulatieberekeningen is alleen rekening gehouden met de bedrijven die zijn 

geselecteerd voor inzoomactie 1 en 2 

• In de volgende analyses ten behoeve van inzoomactie 2 is gebruik gemaakt van de formule 

in de RBL voor de relatie tussen jaargemiddelde concentraties PM10 en het aantal dagen 

met een overschrijding van de grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie PM10: 

− Analyse voor het bepalen van de dubbeltellingcorrectie voor het aantal 

overschrijdingsdagen 

− Vaststellen van potentiële overschrijdingen op basis van de cumulatieve 

concentratiebijdrage 
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− Vaststellen van potentiële overschrijdingen op basis van de verschillen in de prognoses 

voor de achtergrondconcentraties PM10 voor 2011 die in maart 2010 en maart 2011 door 

VROM bekend zijn gemaakt (‘gevoeligheidsanalyse’) 

− Schatten van benodigde emissiereductie 

 

De genoemde formule uit de RBL is in beginsel niet bedoeld voor berekeningen met ISL3a. De 

resultaten van deze analyses moeten daarom worden beschouwd als indicatief. De gehanteerde 

uitgangspunten en gemaakte afbakeningen in het onderzoek kunnen betekenen dat een 

veehouderij niet is aangemerkt als overschrijder in inzoomactie 2, terwijl bij dit bedrijf wel 

overschrijdingen kunnen optreden. Daarnaast kan het ook voorkomen dat een veehouderij wel is 

aangemerkt als overschrijder, terwijl bij dit bedrijf geen overschrijdingen zullen optreden. Om hier 

zicht op te krijgen zijn nadere detailberekeningen vereist met ISL3 versie 2010. Voor de bedrijven 

met potentiële overschrijdingen worden deze nadere berekeningen uitgevoerd door gemeenten. 

Deze berekeningen maken deel uit van de stappen om te komen tot afspraken met de 

veehouderijen over maatregelen. 
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Format en toelichting tabel invoergegevens 

 

 



 

 

Opmerking : in het gestuurde format was ruimte voor meerdere stallen, hieronder is als voorbeeld voor één 

stal het invoerformat gegeven 

 

 
 



 

 

Toelichting op format invoergegevens ISL3A 

Wilt u voor elk bedrijf een nieuw format invullen? 

 

Bedrijfsgegevens 

Het ministerie van VROM heeft uw gemeente bij brief van 29 maart 2010, kenmerk DP2010007724, geïnformeerd 

over mogelijke overschrijdingen van grenswaarden door één of meer veehouderijen. Bijlage 2 van deze brief bevat 

bedrijfsgegevens. Wilt u deze gegevens hier invullen? Als u van mening bent dat de bedrijfsgegevens in bijlage 2 

onjuist zijn, dan kunt u dit bij ‘opmerkingen’ aangeven. 

 

Gegevens vergunning 

Het uitgangspunt bij het invullen is de datum en het kenmerk van de laatst verleende milieuvergunning die 

onherroepelijk én in werking is getreden.  

Onherroepelijk betekent dat de termijn voor het instellen van beroep tegen de verleende milieuvergunning 

ongebruikt is verstreken. 

In werking betekent dat er bouwvergunning is verleend in het geval de verleende milieuvergunning ziet op bouwen 

als bedoeld in de Woningwet. 

Als de laatst verleende milieuvergunning nog niet onherroepelijk en/of nog niet in werking is getreden, of als u 

hierover twijfelt, wilt u dan telefonisch contact opnemen met Bert Lowijs? Hij is bereikbaar op 06-53349777. 

Met type vergunning wordt bedoeld oprichting, verandering of revisie. 

 

Gegevens grid 

Deze gegevens zijn nodig om in ISL3A het onderzoeksgebied te kunnen definiëren. Het onderzoeksgebied wordt 

bepaald door de x- en y-coördinaat van het hoekpunt links onder en de lengte en breedte van het gebied. Zie 

hieronder. 

 

 

 



 

 

Middelpunt bedrijf 

De X- en Y-coördinaat van het middelpunt kan als volgt worden verkregen: 

• Trek om de gebouwen van het bedrijf een rechthoek 

• Zet een kruis in het rechthoek, waarbij het snijpunt van de twee diagonale lijnen het middelpunt is 

 

Hoekpunt links onder 

De X- en Y-coördinaat van het rasterpunt linksonder kan worden verkregen door uit te gaan van het middelpunt en 

vervolgens 500 m naar links en 500 m naar onder te gaan. 

 

Kaart 

Naast rekenkundige waarden willen wij ook graag contouren op kaart genereren. Hiertoe is het nodig dat u bij het 

ingevulde format een digitale kaart met een kadastrale ondergrond (met extensie .JPG. .GIF of .BMP) toevoegt dat 

exact het onderzoeksgebied beslaat. Met andere woorden: 

• Het hoekpunt links onder van de kaart is gelijk aan de x- en y-coördinaat van het hoekpunt links onder van het 

onderzoeksgebied, en 

• Zowel lengte en breedte van de kaart bedraagt op basis van de gekozen schaal 1.000 m 

 

Gegevens toetspunten 

Wilt u op basis van onderstaande toelichting de toetspunten bepalen, waarbij het uitgangspunt is het 

dichtstbijgelegen toetspunt ten noorden, oosten, zuiden en westen van de inrichting (voor zover deze zijn gelegen 

binnen een afstand van 500 m van de inrichtingsgrens)? Voor elk toetspunt is het van belang om het soort object of 

locatie, alsmede het adres (voor zover van toepassing) aan te geven. Als u over een toetspunt twijfelt, wilt u dan 

telefonisch contact opnemen met Bert Lowijs? 

 

Om te kunnen toetsten aan de grenswaarden die gelden voor luchtkwaliteit, moet eerst worden bepaald wáár 

getoetst moet worden. 

Het uitgangspunt bij toetsing is overal buiten de inrichtingsgrens, behalve op plekken die op basis van 

toegankelijkheid en blootstelling zijn uitgezonderd. 

Voor toegankelijkheid geldt als belangrijkste criterium: locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het 

publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is. Deze locaties vallen buiten de toetsing. 

Daarnaast is de duur van de periode dat iemand (één persoon) kan worden blootgesteld, bepalend voor de vraag of 

de luchtkwaliteit moet worden beoordeeld. 

 



 

 

Voorbeelden die onder de toetsing vallen: 

• Woningen (inclusief bedrijfswoningen van derden), andere voor wonen bestemde gebouwen, woonboten 

• Kinderopvang 

• Scholen 

• Verzorgings- en bejaardentehuizen 

• Revalidatie-instellingen 

• Recreatiewoningen en (boeren)campings 

• Sport- en recreatieterreinen, buitenzwembaden, speelplaatsen, speelweiden en speeltuinen, (pret)parken en 

dergelijke 

• Havens voor recreatievaartuigen 

• Overige gebouwen waar sprake is van een langdurig verblijf door personen zoals penitentiaire inrichtingen, 

asielzoekerscentra en dergelijke 

 

Tuinen bij woningen en andere voor wonen bestemde gebouwen kunnen een verblijfsfunctie hebben. De grens van 

de tuin is echter vaak niet duidelijk. Bovendien staat niet onomstotelijk vast welk deel van de tuin een 

daadwerkelijke verblijfsfunctie heeft. In deze gevallen is er voor gekozen om de (dichtst bij de bron zijnde) gevel van 

de woning als representatief punt te beschouwen voor de tuin en de woning tezamen en op dit representatieve punt 

te toetsen. 

 

Het is aan het bevoegd gezag om vast te stellen welke locaties bij de toetsing worden betrokken. In de meeste 

gevallen zal het gaan om woningen van derden. Daarnaast kan het gaan om andere objecten. 

 

Gegevens bronnen 

In ISL3A moeten diverse invoergegevens worden ingevuld. U kunt hierbij gebruik maken van  Hierbij staat u voor 

een aantal keuzes en afwegingen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de ‘Invoerinstructie ISL3A agrarische 

bronnen’ op de internetsite van Infomil (http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/fijn-stof/). 

 

Het uitgangspunt van de invoerinstructie is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de invoer van V-stacks 

vergunning. Hiervoor wordt verwezen naar de Gebruikershandleiding V-stacks vergunning. Daar waar ISL3A afwijkt 

van V-stacks vergunning, wordt dit expliciet in de invoerinstructie aangegeven. 

 

Per stal moeten gegevens worden ingevoerd. Het gaat hierbij om bron-, gebouw- en emissiegegevens.  

 

Brongegevens 

Zie hierboven de ‘Invoerinstructie ISL3A agrarische bronnen’. 

 

Gebouwgegevens 

Voor de invoer van de gebouwgegevens geldt het volgende. 

X- en Y-coördinaat 

X- en Y-coördinaat van het zwaartepunt van de stal. 

 

Lengte (m) en breedte (m) 



 

 

Lengte en breedte van de stal in meters. 

 

Hoogte (m) 

Hiervoor geldt ‘de gemiddelde gebouwhoogte’ als bedoeld in de Gebruikershandleiding V-stacks vergunning (zie 

hierboven). 

 

Oriëntatie (grad.) 

De oriëntatie is de hoek in graden gemeten tussen de lange zijde en de x-as (0 tot 180˚). Zie onderstaande 

afbeelding. 

 

 

Emissiegegevens 

Voor de invoer van de emissiegegevens is het van belang dat de vergunde huisvestingssystemen en het aantal 

dieren worden vermeld. 

 

Let op ! 

Bij pluimveestallen komt het vaak voor dat er zowel lengteventilatie aanwezig is (gevelventilatoren, horizontale 

uitstroming) als ook verspreid liggende ventilatoren over de hele lengte van de stal (nokventilatoren, verticale 

uitstroming). Wat is dan het emissiepunt en de uittreedsnelheid? 

a. Voer per stal één emissiepunt in. De coördinaten worden hiervan bepaald door het geometrisch gemiddelde te 

nemen van alle aanwezige ventilatoren (zowel centraal als verspreid liggend) 

b. Als hoogte van het emissiepunt wordt de gemiddelde hoogte van de ventilatoren berekend 

c. Neem een uittreedsnelheid van 0,4 m/s 

d. Er wordt een fictieve gemiddelde diameter bepaald die afgeleid is van de gemiddelde oppervlakte van alle 

ventilatoren(zowel verspreid liggend als centraal) 
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Voorbeeld resultatenbestand individuele bedrijven 

 

 



 

 

 
 

Toelichting weergave resultaten (voorbeeld) 

• Eerste blok: Dit wordt per bedrijf ingevuld op basis van gegevens bedrijven: adresgegevens en bedrijfs-ID, 

middelpunt van het bedrijf, emissie in kg/s en de gemeente (scroll down menu) 

• Tweede blok: Hier worden de resultaten zoals ze direct volgen uit de ISL3A-berekening ingevuld, per TBO: de 

totale concentratie, de bijdrage van de veehouderij en de achtergrondconcentratie. Tevens wordt het aantal 

overschrijdingsdagen weergegeven, zoals berekend door ISL3A op basis van de totale jaargemiddelde 

concentratie en op basis van alleen de jaargemiddelde achtergrondconcentratie (‘N-50 GCN’). In dit voorbeeld 

zijn er vier TBO’s 

• Derde blok: Hier worden de resultaten uit het tweede blok op basis van de rekenresultaten en gegevens met 

behulp van ingebouwde correctiemethodes automatisch gecorrigeerd, zodra op ‘klik’ wordt gedrukt: 

− De X- en Y-coördinaat zijn de coördinaten van het GCN-vak waar de bijbehorende TBO in ligt (eerste rij is 

eerste TBO, et cetera). Het GCN-vak wordt bepaald op basis van de coördinaten in het tweede blok. Het 

GCN-vak is relevant in verband met de dubbeltellingcorrectie. In dit voorbeeld liggen alle TBO’s in 

hetzelfde GCN-vak en zullen alle TBO’s dus ook dezelfde dubbeltellingcorrectie hebben 

− De kolom ‘totaal’, ‘bron’ en ‘GCN’ die vallen onder ‘concentratie gecorrigeerd’ zijn de resultaten per TBO 

na toepassing van de dubbeltellingcorrectie. De bronbijdrage blijft hierbij ongewijzigd. De gebruikte 

dubbeltellingcorrectie wordt 2 kolommen verder weergegeven en is berekend met de ECN-methodiek, op 

basis van de emissievracht, de ligging van de veehouderij en de coördinaten van de TBO. In dit geval is 

de correctie voor alle TBO’s gelijk (ze liggen immers in hetzelfde GCN-vak), te weten 1,6 µg/m3. De 

berekende bijdrage is in dit voorbeeld bij alle TBO’s hoger dan de dubbeltellingcorrectie. Dit hoeft niet 

altijd zo te zijn 



 

 

− Het reductiepercentage geeft per TBO aan welke emissiereductie nodig is zodat de totale voor 

dubbeltelling gecorrigeerde concentratie niet meer dan 32,6 µg/m3 bedraagt bij die TBO. Een negatief 

percentage geeft aan dat er nog ruimte is (concentratie is lager dan 32,6 µg/m3); dit is in dit voorbeeld het 

geval bij de eerste, tweede en vierde TBO. Een percentage van meer dan 100% geeft aan dat zelfs als de 

bijdrage van de veehouderij volledig wegvalt er nog steeds een knelpunt is. In dit voorbeeld is het 

reductiepercentage bij de derde TBO 35 %; bij de andere TBO’s is de concentratie lager dan 32,6 µg/m3 

en is er sprake van een ‘negatieve reductie’ (de bijdrage kan zelfs in theorie nog iets toenemen) 

− De kolom ‘zeezoutcorrectie’ geeft de jaargemiddelde zeezoutcorrectie op basis van de ingevulde 

gemeentenaam, in dit geval 3 µg/m3 voor de gemeente Nederweert 

− In de kolommen onder ‘dagen dubbeltelling’ wordt berekend wat de dubbeltellingcorrectie voor het aantal 

overschrijdingsdagen is en wat dan het aantal overschrijdingsdagen op basis van alleen de GCN wordt. In 

dit voorbeeld is de correctie vijf dagen 

− In de laatste drie kolommen worden de resultaten inclusief dubbeltelling- en zeezoutcorrectie berekend 

(jaargemiddelde gecorrigeerde achtergrondconcentratie, totale gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie 

en totaal aantal gecorrigeerde overschrijdingsdagen). Het aantal overschrijdingsdagen is in dit voorbeeld 

bijvoorbeeld bepaald door het met ISL3A berekende aantal dagen te verminderen met vijf dagen vanwege 

de dubbeltellingcorrectie en vervolgens nog met zes dagen vanwege de wettelijke zeezoutcorrectie. Op 

basis van de laatste twee kolommen wordt bepaald of een veehouderij een knelpunt is 

• Vierde blok: Dit blok geeft een overzicht van de resultaten en kan worden gebruikt om snel een samenvatting 

van de resultaten per gemeente te zien: 

− De maximale totale concentratie is de hoogste concentratie die bij de TBO’s is berekend, na toepassing 

van de dubbeltellingcorrectie maar nog zonder toepassing van de zeezoutcorrectie. Deze waarde kan dus 

niet direct getoetst worden aan de jaargemiddelde grenswaarde, maar geeft wel direct een beeld hoe 

groot de kans is op dagoverschrijdingen. In dit voorbeeld is de maximale concentratie 36,0 (de 

concentratie die hoort bij de tweede TBO). Deze waarde geeft twee dingen aan: 

− De grenswaarde voor de daggemiddelde concentratie wordt waarschijnlijk overschreden, want de 

waarde is hoger dan 32,6 µg/m3 

− De jaargemiddelde grenswaarde wordt zeker niet overschreden, want zelfs zonder toepassing van de 

zeezoutcorrectie wordt de grenswaarde van 40 µg/m3 niet overschreden 

− De maximale bijdrage bij TBO’s geeft de hoogste bijdrage die is berekend bij een TBO. Dit hoeft dus niet 

per se bij dezelfde TBO te zijn als waar de hoogste totale concentratie is berekend, maar in dit voorbeeld 

is dat wel het geval (tweede TBO). Deze waarde geeft direct een beeld van de omvang van de bijdrage 

van de veehouderij. In dit voorbeeld is de maximale bijdrage 9,7 µg/m3 

− De toetsing of er wel of niet sprake is van overschrijdingen vindt plaats op basis van de voor dubbeltelling 

en zeezout gecorrigeerde resultaten (laatste kolommen van derde blok). In dit geval is er geen sprake van 

een overschrijding van de jaargemiddelde concentratie (maximale waarde is 33,0 µg/m3 en de 

grenswaarde is 40 µg/m3), maar wel van overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde (maximaal 

aantal dagen is 73 en de grenswaarde is 35) 

− De laatste cel geeft aan wat bij alle TBO’s de maximaal benodigde reductie is. In dit geval is een reductie 

alleen nodig bij de derde TBO is deze daarom in het overzicht weergegeven (35 %) 

 


