
 

 
 
 
 

Geur 
 

Omwonenden van veehouderijen ondervinden hinder van geur en 
maken zich daar zorgen over. Een deel van deze mensen vraagt zich 
af of geur effect heeft op hun gezondheid. Ook vragen mensen zich af 
hoe het kan dat veehouderijen aan regelgeving en vergunning 
voldoen en er toch overlast is. 
In het algemeen kan geur hinder, verstoring van gedrag en 
activiteiten en stress-gerelateerde gezondheidseffecten veroorzaken. 
Daarbij spelen de volgende vragen: 
• Hoe ontstaan deze effecten? 
• Is hinder een gezondheidseffect?  
• Hoeveel mensen worden gehinderd? 
• Ervaart iedereen evenveel hinder?  
• Hoe wordt bepaald hoeveel hinder aanvaardbaar is?  
• Voorspellen modellen geurbelasting en geurhinder goed?  
 
In dit kennisbericht Geur zet het Kennisplatform Veehouderij en 
humane gezondheid de bestaande kennis over gezondheidseffecten, 
de berekenings- en meetmethoden voor de geurbelasting van 
veehouderijen en de daarbij gehanteerde grenswaarden op een rij. 
Het kennisbericht beschrijft ook welke kennis ontbreekt. 
 
Het kennisbericht is bedoeld voor professionals, die betrokken zijn bij 
beleids- en besluitvorming en uitvoering op dit terrein. Het biedt een 
bundeling van de beschikbare kennis in het licht van 
maatschappelijke vragen en het geeft aan over welke zaken nog 
weinig bekend is. Dit kan het maatschappelijk debat over 
veehouderij, geur en gezondheid ondersteunen. 
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1. Inleiding: Geur van veehouderijen 
 
Geur wordt waargenomen als geurstoffen inwerken op de receptoren in het reukepitheel 
in de neus. Het kan gaan om één geurstof of een mix van geurstoffen in de lucht. 
Geurstoffen kunnen ook deels gebonden zijn aan stof. De meeste geurstoffen zijn al te 
ruiken bij heel lage concentraties.  
Veehouderijen veroorzaken vooral geur door de uitwerpselen (mest) van dieren. Ook het 
voer kan geur veroorzaken. Geur van de veehouderij bestaat uit een mix van tientallen 
gasvormige componenten, waarbij vooral vluchtige organische koolwaterstoffen 
(vetzuren, fenolen en indolen) en zwavelhoudende componenten (sulfiden) een rol 
spelen. Ammoniak komt in de stal voor, maar wordt buiten zo sterk verdund dat het in 
de omgeving geen rol meer speelt bij de geurwaarneming van stallucht.  
Geur komt vrij uit de stal, mestbassins, bij de mestverwerking en de productie en opslag 
van voer. Ook is er geuremissie bij het uitrijden en aanwenden van mest op het land. 
Over mestbewerking is er een apart Kennisbericht. 

2. Welke effecten kan blootstelling aan geur hebben? 
 
Geurbelasting kan leiden tot (ernstige) hinder, verstoring van gedrag en activiteiten, en 
stress-gerelateerde gezondheidseffecten. 
 
De kennis over gezondheidseffecten van geur is gebaseerd op onderzoek naar de geur 
van verschillende bronnen, zoals van industriële bedrijven en veehouderijen.  
Bij concentraties zoals die in de buitenlucht voorkomen geeft een stof zelf over het 
algemeen geen gezondheidseffecten. De gezondheidseffecten zijn een gevolg van de 
waarneming van de geur. Die waarneming kan verschillende gezondheidseffecten tot 
gevolg hebben: (ernstige) hinder, verstoring van gedrag en activiteiten, en mogelijk 
stress-gerelateerde gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, benauwdheid en misselijkheid. 
 

2.1 Hoe ontstaan gezondheidseffecten door geur? 
Gezondheidseffecten ontstaan via een keten van gebeurtenissen. 
 
De manier waarop geur wordt waargenomen en ervaren is in figuur 1 schematisch 
weergegeven. 
  

https://www.kennisplatformveehouderij.nl/
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Figuur 1. Model voor de manier waarop geurblootstelling kan leiden tot gezondheidseffecten, 
[bron Smeets en Fast, 2006]. 

 
Iemand neemt geur waar als de concentratie van de geurstof in combinatie met de 
gevoeligheid van de receptoren in de neus voldoende hoog is. Na waarneming van de 
geur wordt eerst beoordeeld wat de betekenis van deze geur is. Bij die beoordeling zijn 
demografische, sociaaleconomische, persoonlijk en cognitieve factoren van belang. Wordt 
de geur als onaangenaam of de situatie als potentieel bedreigend beschouwd, dan kan dit 
leiden tot (ernstige) hinder en/of verstoring van gedrag of activiteiten, bijvoorbeeld naar 
binnen gaan of het sluiten van ramen. Vervolgens beoordeelt men hoe met die potentieel 
bedreigende situatie omgegaan kan worden (coping). Als men weinig aan de situatie kan 
veranderen, dan kan er stress optreden. De hinder kan dan gepaard gaan met stress-
gerelateerde gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, benauwdheid en misselijkheid. 
 

2.2 Is geurhinder een gezondheidseffect? 
Volgens internationale en nationale organisaties (Wereldgezondheidsorganisatie en 
Gezondheidsraad) is hinder een gezondheidseffect. 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieerde gezondheid in 1948 als:  

gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, mentaal en sociaal 
welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte. 

 
Recentelijk is er ook steeds meer aandacht voor positieve gezondheid:  
“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het 
licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’’ (Huber et al., 
2011, 2016). Daarbij worden zes pijlers benoemd: lichaamsfuncties, dagelijks 
functioneren, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren, zingeving en 
mentaal welbevinden.  De fysieke leefomgeving kan invloed hebben op deze dimensies 
van gezondheid, zoals bijvoorbeeld geuruitstoot die het mentaal welbevinden beïnvloedt. 
 
De Gezondheidsraad hanteert als definitie van hinder:  

een gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid, dat 
optreedt wanneer een milieufactor iemands gedachten, gevoelens of activiteiten 
negatief beïnvloedt.  

Als iemand hinder ervaart, heeft dit effect op zijn of haar welbevinden. Binnen de 
definitie van de WHO is hinder daarmee een gezondheidseffect.  

https://www.kennisplatformveehouderij.nl/
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Zodra een geur kan worden waargenomen kan iemand daardoor gehinderd zijn. Het is 
een politiek/bestuurlijke afweging om te bepalen welke mate van hinder aanvaardbaar is 
(zie ook hoofdstuk 8). 
 

2.3 Welke gezondheidseffecten heeft geur, naast hinder, nog meer? 
Andere gezondheidseffecten die door blootstelling aan geur kunnen optreden zijn: 
verstoring van gedrag en activiteiten en stress-gerelateerde gezondheidsklachten. 
 
De relatie tussen geurbelasting, hinder en andere gezondheidseffecten is weinig 
systematisch onderzocht. Recente overzichtsartikelen zijn niet beschikbaar. 
Verstoring door geur kan zich uiten in sluiten van ramen, minder diep ademhalen, niet 
graag buiten zijn, niet graag thuis zijn of niet graag bezoek ontvangen. Ook kan de geur 
van de veehouderij vertrouwde of aangename geuren overheersen. Soms komen andere 
mensen niet graag op bezoek, omdat het er stinkt. 
Blootstelling aan geur kan stress-gerelateerde gezondheidseffecten tot gevolg hebben, 
zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en vermoeidheid. De resultaten van 
onderzoeken naar het verband tussen de geurbelasting en deze gezondheidsklachten zijn 
echter niet eenduidig. Het ene onderzoek vindt wel een verband en een ander onderzoek 
soms niet. 
In 2015 is een Nederlandse studie verschenen [Hooiveld et al, 2015], waarin de relatie 
tussen (geur)hinder en (stress-gerelateerde) lichamelijke klachten is onderzocht. Mensen 
die hinder ervaren rapporteerden een minder goede gezondheid, meer luchtweg-, maag- 
en darmklachten, neurologische en stress-gerelateerde symptomen dan mensen die geen 
hinder ervaren. Ze gingen echter niet vaker naar de huisarts voor deze klachten en 
symptomen.  
 

2.4 Is er een verband tussen geur en zoönosen? 
Er is geen onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen geur en zoönosen. Geur 
en zoönosen kunnen beiden afkomstig zijn van veehouderijen, maar de oorsprong is 
geheel anders. Een verband lijkt niet waarschijnlijk. 
 

2.5 Is er een verband tussen geur en toxische stoffen? 
Soms denken mensen dat als ze geur waarnemen er automatisch toxische stoffen in de 
lucht aanwezig zijn, maar in het algemeen is dat niet zo. De stoffen die geur rond 
veehouderijen veroorzaken afkomstig van mest en voer, leiden op zichzelf niet tot 
gezondheidsschade, en mest en voer leiden niet tot emissie van toxische stoffen. Wel 
kunnen er toxische stoffen van andere bronnen in de omgeving aanwezig zijn. 

3. Is alleen de geurbelasting bepalend voor hinder? 
 
Nee, niet iedereen die aan geur blootgesteld wordt, zal hinder ervaren of in dezelfde 
mate gehinderd zijn. Het is moeilijk om geurhinder te objectiveren, maar geurhinder kan 
in kaart worden gebracht met vragenlijsten. 
 
De te verwachten hinder wordt allereerst bepaald door karakteristieken van de geur zelf. 
Dit deel van de hinder probeert de wet ‘geurhinder en veehouderij’ (hierna Wgv) [Wgv, 
2007] door emissiefactor per dier, verspreidingsmodel en grenswaarden voor de hinder 
vast te stellen. Daarnaast spelen ook demografische, sociaaleconomische, 
persoonsgebonden en cognitieve kenmerken een rol bij de mate van hinder die wordt 
ervaren. Deze zijn niet opgenomen in de Wgv.  

https://www.kennisplatformveehouderij.nl/
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3.1 Welke geurkarakteristieken zijn er? 
Of de blootstelling aan geur tot hinder leidt is afhankelijk van verschillende 
geurkarakteristieken. Vooral van invloed zijn de sterkte van de geur (geurconcentratie), 
de duur van de geur (hoe vaak en hoe lang komt de geur voor) en de 
(on)aangenaamheid van de geur (hedonische waarde). Deze hedonische waarde varieert 
tussen +4 (uiterst aangenaam) en -4 (uiterst onaangenaam).  
In het algemeen geldt dat meer hinder wordt ervaren als de geurconcentratie hoger is, 
de geur vaker wordt geroken en de geur onaangenamer is. Als men langer aan een geur 
wordt blootgesteld treedt gewenning op. Dit leidt tot minder hinder. Bij snelle wisselende 
geurconcentraties in de buitenlucht door variabele bronsterkten en weersomstandigheden 
zal er echter geen of minder gewenning zijn. 
 

3.2 Welke demografische en sociaaleconomische kenmerken spelen mee? 
Demografische en sociaaleconomische kenmerken beïnvloeden de mate van ervaren 
hinder. Jongeren en vrouwen ervaren over het algemeen meer hinder van dezelfde geur. 
Mensen met een hogere sociaaleconomische status (SES) rapporteren doorgaans meer 
klachten dan mensen met een lagere SES. Een persoon die een band heeft met de 
veroorzaker van de geur (bijvoorbeeld omdat men er werkt of in de sector werkzaam is) 
heeft vaak minder last van de geur. 
 

3.3 Welke persoonsgebonden en cognitieve kenmerken spelen mee? 
Mensen hebben verschillende coping strategieën. Mensen met een probleemgerichte 
coping strategie zijn gewend het probleem aan te pakken en actie te ondernemen. 
Mensen met een vermijdende coping strategie laten de zaken meer op hun beloop. 
Mensen met een sterke probleemgerichte coping strategie en mensen met een sterk 
probleem mijdende coping strategie, ervaren meestal meer hinder.  
Cognitieve kenmerken geven aan hoe mensen informatie selecteren en verwerken. Als 
men afwijzend staat tegenover het betreffende bedrijf, of de overheid niet vertrouwt in 
het bieden van voldoende bescherming, zal men eerder hinder rapporteren. Als mensen 
denken dat de geur, of de bron van die geur, gevaarlijk kan zijn voor hun gezondheid, 
dan is het mogelijk dat zij de geur sterker waarnemen en meer hinder ervaren. Dat kan 
ook het geval zijn als men verwacht dat de geur toeneemt in de toekomst.  
 

3.4 Welke factoren hebben het duidelijkst invloed? 
Niet voor alle factoren is de relatie met hinder of gezondheidseffecten even duidelijk. 
Voor de volgende factoren geven de meeste onderzoeken wel een invloed op de mate 
van hinder aan: 
• een hogere geurconcentratie 
• een lage hedonische waarde (onaangename geur) 
• een hogere frequentie van de geurwaarneming 
• een sterk probleemgerichte coping stijl 
• een negatieve houding ten opzichte van de bron/veroorzaker 
• de verwachting dat de geur zal toenemen 
• bezorgdheid of angst voor gezondheidseffecten 
• een (ervaren) slechte eigen gezondheid.  
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4. Hoe wordt geurhinder bepaald? 
 
Traditioneel wordt geurhinder bepaald met behulp van vragenlijsten (enquêtes) of 
dagboekjes. Een recente ontwikkeling is het gebruik van apps om geurhinder in kaart te 
brengen. Als het gaat om bijvoorbeeld geurgebiedsvisies dan wordt er juist vooral 
gerekend met de geurmodellen, emissiefactoren en Wgv.  
 
Elke methode focust op andere aspecten. Dagboekjes zijn geschikt om de bron of 
specifieke activiteiten die geurhinder veroorzaken op te sporen. Telefonische of 
schriftelijke vragenlijsten kunnen gebruikt worden om de hinder te monitoren in een 
groter gebied. Met de vragenlijsten wordt naar de hinder over de afgelopen periode 
gevraagd. Voor geurhinder zijn er op nationaal niveau vragenlijsten van het CBS (van 
1997 tot 2012) en de gezondheidsmonitor van de GGD. Voorheen vond er op 
lokaal/regionaal niveau ook het Telefonisch Leefsituatieonderzoek plaats. Door de 
verschillende vraagstellingen in deze vragenlijsten zijn de resultaten (het percentage 
hinder) niet zonder meer met elkaar te vergelijken. Wel kan binnen één methode 
gekeken worden naar verandering over tijd.  
 
Apps kunnen worden gebruikt om geurhinder real-time en locatie gebonden in kaart te 
brengen. De precieze vraagstelling, antwoordcategorieën en context van het onderzoek 
zijn belangrijk voor de uitkomsten, het percentage hinder of ernstige hinder.  
 

4.1 GGD gezondheidsmonitor 
De gezondheidsmonitor van de GGD bevat een module met vragen over geurhinder. 
Daarin wordt gevraagd naar de mate van hinder, niet naar de frequentie. De rapportage 
geeft het percentage ernstig gehinderden weer. Omdat niet alle GGD’en deze module 
uitvragen, ontbreekt een landelijk dekkend beeld van de geurhinder op regioniveau. 
Daarnaast worden de regionale gegevens niet altijd ontsloten op landelijk niveau. 
Informatie uit de GGD gezondheidsmonitor is weergegeven op gemeenteniveau, terwijl 
er lokaal verschillen kunnen zijn, afhankelijk van de specifieke situatie.    
 

4.2 Registraties van geurhinder met behulp van apps 
Een nieuwe manier om geurhinder te melden en te registreren is met behulp van een 
app, bijvoorbeeld de geur-app ontwikkeld door het RIVM in het project Boeren en Buren 
(https://www.rivm.nl/boeren-en-buren/vragen-en-antwoorden-geurapp). Apps gaan uit 
van het “ik heb nu last principe”, waarbij iemand direct een melding kan doen op het 
moment dat geurhinder wordt ervaren. 

5. Kan de geurbelasting in de omgeving van veehouderijen gemeten 
worden? 

 
De geurbelasting wordt berekend en uitgedrukt in odour units per m3 lucht. Artikel 3 lid 
1 Wgv geeft de maximale waarden voor geurbelasting. Deze wordt berekend (zie ook 
Maximale geurbelasting dieren met geuremissiefactor - Kenniscentrum InfoMil).  
 
  

https://www.kennisplatformveehouderij.nl/
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Geurconcentraties meten in de omgeving is om verschillende redenen moeilijk. Geur 
komt vaak in golven en als er bemonsterd wordt is dat een gemiddeld geurniveau. Er 
worden drie methoden gebruikt om geurconcentraties in de omgeving te meten: 
• Olfactometrie 
• Snuffelploef 
• E-nose  
 
De olfactometrische meetmethode (zie 5.1) is niet erg gevoelig voor het meten van 
concentraties in buitenlucht-monsters. Sensoren (e-noses) om geur continue te meten in 
de omgeving zijn in ontwikkeling, maar betrouwbare sensoren voor geur zijn nog niet 
beschikbaar. Daarnaast zijn er vaak verschillende bronnen in de omgeving, wat het 
moeilijk maakt de bijdrage van de verschillende geurbronnen (bedrijven) te 
onderscheiden. Behalve de sterke variatie van geuremissies in de tijd is er ook nog de 
variatie in hoe mensen geur ervaren. In sommige gevallen worden zogenaamde 
snuffelploegen ingezet, maar in de omgeving van veehouderijen is de inzet van 
snuffelploegen beperkt, vanwege variaties in geuremissies.   
 

5.1 Olfactometrie   
Geur wordt meestal gemeten met behulp van de menselijke neus door een panel van 
personen met een gemiddelde geurgevoeligheid. Met een olfactometer worden op een 
gestandaardiseerde manier verdunningen gemaakt van een luchtmonster met  
geurcomponenten. Deze verdunningen worden aangeboden aan het geurpanel. 
Vastgesteld wordt bij welke verdunning het ‘gemiddelde’ panellid de geur nog kan 
onderscheiden van geurvrije lucht. Deze verdunningsfactor geeft de geurconcentratie 
aan. De geurconcentratie wordt uitgedrukt in Europese geureenheden (odour unit) per 
kubieke meter lucht (ouE/m3). Bij een verdunningsfactor van bijvoorbeeld 1000, is de 
geursterkte van het oorspronkelijke luchtmonster 1000 ouE/m3.  
Deze methode wordt gebruikt om de geuremissie uit een schoorsteen of uitlaat van een 
afzuigsysteem vast te stellen. De geurconcentratie in de omgeving van een veehouderij 
is over het algemeen te laag om met olfactometrie te meten, omdat de monsters een 
gemiddelde bevatten en geur vaak in golven komt.  
 

5.2 Snuffelploeg  
Een snuffelploeg bestaat uit een aantal mensen met een gemiddelde geurgevoeligheid en 
kan worden ingezet om de geurbelasing in de omgeving vast te stellen. Snuffelploegen 
worden zo veel mogelijk gestandaardiseerd. De snuffelploeg gaat op verschillende 
afstanden van de geurbron na of geur nog wordt waargenomen. De afstand waarbij de 
helft van de personen de geur net ruikt heeft per definitie een geurconcentratie van 
1 snuffeleenheid per m3 lucht (se/m3). Er bestaat geen vaste verhouding tussen een 
Europese geureenheid uit de olfactometrie en de snuffeleenheid. Deze verhouding is 
afhankelijk van andere (achtergrond)geuren. Bij veehouderijen zijn er vaak meer 
geurbronnen en is de geur van de ene veehouderij lastig te onderscheiden van een 
andere veehouderij. De uitkomsten van de snuffelploegmetingen zijn daarom niet direct 
te koppelen aan de gegevens over geuremissie in de vergunning. Verder variëren de 
geuremissies vaak sterk over het seizoen of over de dag waardoor het moeilijk is om 
representatieve snuffelploegmetingen te doen. Snuffelploegmetingen worden daarom niet 
veel toegepast bij veehouderijen.  
 

5.3 E-nose 
Een e-nose is een elektronisch apparaat met verschillende sensoren. Gasvormige stoffen 
in de buitenlucht die deze sensoren binnendringen geven een elektrisch signaal. Een e-
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nose meet geen specifieke stoffen en geen concentraties. De signalen van de 
verschillende sensoren samen vormen een patroon, een fingerprint. Door eerst de geur-
fingerprint op een bedrijf vast te stellen en de fingerprint in de omgeving daarmee te 
vergelijken, kan worden vastgesteld of  de geurstoffen van dat bedrijf afkomstig zijn. In 
de Rijnmond konden op deze manier afzonderlijke industriële bronnen goed 
onderscheiden worden. Ook waren de e-noses daar een goede indicator voor het 
optreden van geurklachten.  
Het gebruik van e-noses in de omgeving van een veehouderij staat nog in de 
kinderschoenen. Een pilot gaf aan dat er dichtbij de veehouderij signalen werden 
waargenomen, maar dat de e-nose op grotere afstanden geen signaal meer gaf. De 
concentratie van de stoffen was te laag en/of de sensoren waren niet gevoelig genoeg.  
Wellicht kunnen toekomstige ontwikkelingen, zoals de e-nose in combinatie met een 
windroos, of een e-nose in combinatie met chemische analyse, het mogelijk maken om 
geuremissie aan individuele veehouderijen te koppelen. 

6. Kan de geurbelasting in de omgeving van veehouderijen berekend 
worden? 

 
Ja, de geurbelasting in de omgeving kan met een luchtverspreidingsmodel op basis van 
de geuremissie worden berekend. 
De geurbelasting in de leefomgeving wordt berekend, omdat metingen vaak niet mogelijk 
zijn of teveel beperkingen hebben (zie hoofdstuk 5). Daarnaast kunnen berekeningen de 
gemiddelde geurbelasting over een langere termijn bepalen (bijvoorbeeld voor 
vergunningverlening). Metingen geven altijd een momentopname van de geurbelasting. 
Berekeningen geven een zo goed mogelijke schatting van de geurbelasting in de 
omgeving, maar zijn altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Zo houden de 
meeste modellen bijvoorbeeld geen rekening met de cumulatie van geur van 
verschillende bronnen. Daarom kan de berekende geurbelasting afwijken van de 
werkelijke geurbelasting en de geurwaarneming in de omgeving. 
 

6.1 Hoe worden geurbelastingen in de omgeving van veehouderijen berekend? 
Allereerst wordt de geuremissie vanuit het bedrijf bepaald. Uit de geuremissie wordt met 
een luchtverspreidingsmodel de uurgemiddelde geurconcentratie in de omgeving 
berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoogte van de luchtuitlaat, de 
warmte van de uitgestoten afvoerlucht, de ruwheid van het terrein, en de 
weersomstandigheden, zoals windrichting, windsnelheid en temperatuur. 
 
6.1.1 Geuremissiefactoren 
Voor het bepalen van de geuremissie van een veehouderijstal worden 
geuremissiefactoren gebruikt. Deze geven de geuremissie per diersoort, staltype en 
luchtwassysteem. De emissie vanuit een stal wordt berekend door het aantal (vergunde) 
dieren te vermenigvuldigen met de geuremissiefactor. Geuremissiefactoren worden 
vastgesteld op basis van in de praktijk op meerdere dagen gemeten emissies uit de stal 
volgens een gestandaardiseerd meetprotocol. De geuremissiefactoren zijn opgenomen in 
de bij de Wgv horende ’Regeling geurhinder en veehouderij’ (Rgv). De 
geuremissiefactoren worden regelmatig geactualiseerd. Zo is de geuremissiefactor voor 
vleeskuikens in 2016 met ongeveer 50% verhoogd, en zijn in 2018 de geurrendementen 
van gecombineerde luchtwassers verlaagd van 70-85% tot 30-45%.  
Voor sommige diersectoren, zoals melkveehouderijen en pelsdierhouderijen, zijn geen 
geuremissiefactoren vastgesteld omdat ten tijde van het opstellen van dit beleid de 
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geurimpact van rundveehouderijen en pelsdierhouderijen beperkt was in vergelijking met 
andere vormen van veehouderij. Er zijn inmiddels wel meer gegevens beschikbaar, maar 
er zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld. Voor melkveehouderijen kunnen daarom 
geen verspreidingsberekeningen worden uitgevoerd. 
 
6.1.2 Luchtverspreidingsmodellen 
Voor de berekening van de verspreiding van geur en van geurconcentraties in de 
omgeving is het Nieuw Nationaal Model (NNM) voorgeschreven. Het 
luchtverspreidingsmodel V-Stacks is hier een vereenvoudigde uitwerking van. Voor 
veehouderijen is het gebruik van V-Stacks verplicht bij de toetsing op geurnormen. De 
belangrijkste vereenvoudigingen bestaan uit een constant veronderstelde 
geurbronsterkte, versimpelde rekenwijze voor de invloed van gebouwen en het gebruik 
van gestandaardiseerde weersomstandigheden.  
Enige jaren geleden bleek dat door de vereenvoudiging van de gebouwinvloed in V-
Stacks, op korte afstand van veehouderijen, soms hogere concentraties werden berekend 
dan met het NNM. Daarom werd voorgesteld V-Stacks uit te breiden met de 
gebouwmodule van het NNM. Ook aanpassingen voor weersomstandigheden en ruwheid 
van de omgeving worden overwogen. De voorgestelde aanpassingen in V-Stacks bleken 
in een pilot behoorlijke verschillen in de berekende geurconcentraties op te leveren, 
zowel naar boven als naar beneden. In 2015 is een testversie van V-Stacks met een 
verbeterde gebouwmodule ontwikkeld, maar deze versie is niet in gebruik genomen. Dat 
betekent dat in de meest recente versie van V-Stacks geen gebouwenmodule is 
opgenomen. 
 
Gedegen onderzoek naar de onzekerheden in de verspreidingsmodellen en de invloed 
daarvan op de schattingen van geurbelasting ontbreekt. Een validatie van de modellen in 
de praktijk is er eigenlijk niet. Hierbij zijn vooral van belang de (tijdsafhankelijke) 
variatie in emissie, de veranderingen in emissiefactoren door het gebruik van 
luchtwassers, de effectiviteit van luchtwassers, de aanwezigheid van horizontale 
uitstroomopeningen en de effecten van warmte-inhoud en gebouwinvloeden. 
Hierdoor is niet duidelijk hoeveel de resultaten van de verspreidingsberekeningen af 
kunnen wijken van de werkelijke geurbelasting en de geurwaarneming in de omgeving. 
 
6.1.3 98-percentiel 
Hinder door geurblootstelling hangt waarschijnlijk meer samen met pieken in 
geurconcentraties dan met de uurgemiddelde geurconcentratie. Daarom wordt niet alleen 
het gemiddelde berekend, maar ook het 98-percentiel (P98) en soms het 99,5-percentiel 
(P99,5) van de geurconcentratie. Een 98-percentiel van bijvoorbeeld 10 ouE/m3 houdt in, 
dat in 98% van de uren in een jaar de geurconcentratie op een bepaalde locatie onder de 
10 ouE/m3 is en 2% van de tijd (175 uur) erboven. In het kader van de 
vergunningverlening of het toetsen aan grenswaarden wordt het P98 van de 
geurbelasting gebruikt.  
 

6.2 Komt de berekende geurbelasting altijd overeen met de geurwaarneming? 
Nee, de berekende geurbelasting kan verschillen van de geurwaarneming.  
 
De geurbelasting in de omgeving wordt berekend met behulp van geuremissiefactoren en 
een verspreidingsmodel. Dit is altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Zo 
houden de meeste modellen bijvoorbeeld geen rekening met de cumulatie van geur van 
verschillende bronnen. Verschillen tussen de waargenomen en de berekende 
geurbelasting kunnen verder ontstaan door keuzes die in de WGV en de onderliggende 
modellen gemaakt zijn of door onvolkomenheden in de berekeningsmethode, zoals 
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afwijkingen in de geuremissie (6.1.1) of afwijkingen in de verspreiding (6.2.2). 
Daarnaast spelen de onder hoofdstuk 3 beschreven demografische, sociaaleconomische, 
persoonsgebonden en cognitieve kenmerken een rol bij de geurwaarneming en ervaren 
hinder. 
 
De Commissie Geurhinder Veehouderij doet voorstellen om tot een betere 
overeenstemming tussen berekende en waargenomen geurbelasting te komen (zie 
paragraaf 10). 
 
6.2.1 Afwijkingen in geuremissie 
De geuremissiefactoren zijn gebaseerd op in de praktijk vastgestelde geuremissies. De 
geuremissiefactor is een gemiddelde waarde bepaald uit herhaalde metingen bij 
veehouderijen. Er is echter een grote spreiding in emissies binnen een stalsysteem, ook 
over de tijd. Ook tussen bedrijven met hetzelfde stalsysteem is er een variatie in 
geuremissies. Dit is onder andere afhankelijk van de bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen 
rendementen van een luchtwassysteem in één bedrijf en tussen bedrijven flink variëren. 
Hierdoor kan de geuremissie en bijbehorende P98-waarden zowel onder als overschat 
worden. 
 
Berekeningen gaan meestal uit van het aantal dieren in de vergunning en niet van het 
feitelijk aantal dieren dat op de veehouderij aanwezig is. Dat kan ook tot afwijking in de 
geuremissie aanleiding geven. 
 
Storingen en incidenten zijn niet meegenomen in de berekeningen en kunnen pieken in 
de geurbelasting veroorzaken. Zulke pieken kunnen belangrijk zijn voor geurhinder.  
Wisselende weersomstandigheden of een grote variatie in geuremissies kunnen ook 
piekbelastingen veroorzaken. 
 
6.2.2 Afwijkingen in verspreiding 
Een gebouw dicht bij het emissiepunt heeft grote invloed op de verspreiding van de geur. 
Dit kan tot (grote) afwijkingen van werkelijk optredende geurbelastingen in de omgeving 
leiden. Hoewel er een verbeterde gebouwenmodule voor V-stacks beschikbaar is, is deze 
niet in de Wgv opgenomen. 
Weersomstandigheden die lokaal afwijken van het lange termijn beeld leiden ook tot 
verschillen tussen de modelberekeningen en de werkelijkheid.  
 

6.3 Zijn er grenswaarden voor de geurbelasting van veehouderijen? 
Ja, in de Wgv zijn maximaal toegestane (berekende) geurbelastingen in de omgeving van 
een veehouderij en minimale afstanden tussen stallen en geurgevoelige objecten 
opgenomen. 
Waarbij aangetekend dat de maximaal toegestane geurbelasting in de Wgv geldt voor 
een individueel bedrijf en geen rekening houdt met cumulatie van geur van verschillende 
bedrijven. 
 
De grenswaarden gelden uitsluitend voor de geur die vrijkomt door het houden van 
dieren in dierenverblijven. De geur van andere bronnen, zoals het uitrijden van mest, 
wordt in de Wgv niet beoordeeld. Daarvoor zijn er dus geen grenswaarden voor de 
geurbelasting. 
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6.4 Is cumulatie van geuren belangrijk? 
Ja, cumulatie van geuren in de omgeving is belangrijk en kan leiden tot een hogere 
geurbelasting en meer geurhinder dan de modellen voorspellen. 
 
De modelberekening houdt geen rekening met emissies van andere bedrijven (agrarisch 
en/of industrieel). Daardoor kan de werkelijke (cumulatieve) geurbelasting hoger 
uitvallen dan is berekend. Ook kan menging van andere agrarische en industriële geuren 
optreden. Dit geeft mogelijk een ander geurtype met een andere hedonische waarde.  
 
De onderzoeken van PRA Odournet [Bongers et al, 2001] en het GGD/IRAS onderzoek 
[Geelen et al, 2015] laten zien dat ook voor cumulatieve geurbelasting een blootstellings-
hinderrelatie vastgesteld kan worden. Het is niet onderzocht of additionele toetsing op 
cumulatieve belasting naast individuele belasting, extra bijdraagt in het voorkomen van 
hinder in een populatie. Het is ook niet bekend in hoeverre andere geurbronnen, zoals 
het uitrijden van mest of het optreden van incidenten, het hinderniveau verklaren. Deze 
worden nu niet in de geurberekeningen betrokken. 
 

6.5 Is een regionale dosis-effect relatie voor geur en hinder zinvol? 
Regionale dosis-effect relaties voor geur en hinder kunnen zinvol zijn, maar er is nog 
weinig ervaring mee. 
 
Voor subgroepen binnen populaties en voor verschillende gebieden kan de relatie tussen 
de geurbelasting en hinder (geurhindercurves) verschillen. Wanneer de algemene 
geurhindercurve op een specifieke locatie wordt toegepast, kan daarom de hinder die 
wordt voorspeld afwijken van de hinder die daadwerkelijk optreedt. Meer inzicht in de 
variatie in tijd en ruimte en de mate van invloed van deze factoren op de relatie tussen 
geurbelasting en hinder is van belang bij de afleiding van grenswaarden voor 
geurbelasting.  
 
Dit inzicht is ook van belang voor het lokale beleid. Zo kan beter voorspeld worden in 
hoeverre de algemene relatie in een bepaald gebied af zal kunnen wijken. Als de factoren 
bekend zijn die de hinder het meest beïnvloeden, kan met gericht beleid de hinder 
beperkt worden. Wanneer bijvoorbeeld blijkt, dat de angst voor gezondheidseffecten en 
de verwachting over de geur in de toekomst het meest van invloed zijn, kan hiermee 
rekening gehouden door meer te communiceren over de risico’s voor de gezondheid en 
over de maatregelen die genomen gaan worden om de geur te beperken. 
 

6.6 Kunnen modelberekeningen worden verbeterd door metingen bij de bron? 
In principe is het mogelijk een stal-specifieke geuremissiefactor op basis van een serie 
geuremissiemetingen vast te stellen. Hiervoor moet wel aan de minimale eisen van het 
protocol voor het vaststellen van geuremissiefactoren in de veehouderij worden voldaan, 
waarin meerdere metingen verspreid over een geheel jaar moeten worden uitgevoerd. 
 

6.7 Voor wie geldt de Wgv? 
Grotere veehouderijen hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. In dat geval is de 
Wgv van toepassing. De Wgv geeft grenswaarden aan en bepaalt hoe de geurbelasting 
moet worden vastgesteld. Voor minder grote veehouderijen is met betrekking tot 
geur(belasting) alleen het Activiteitenbesluit leidend.  Dan kan alleen voor bepaalde 
activiteiten vooraf toestemming nodig zijn van het bevoegd gezag. Dit laatste wordt de 
Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) genoemd. Er wordt dan getoetst of er 
een milieueffectrapportage nodig is en of een grenswaarde voor de fijnstofbelasting 
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wordt overschreden. In het kader van de OBM wordt dus niet verplicht getoetst aan 
geurgrenswaarden of andere grenswaarden of eisen. Bij een aantal omgevingsdiensten 
wordt echter meestal wel het gesprek met de veehouder hierover aangegaan. 
 

6.8 Wat zijn de maximaal toegestane geurbelastingen? 
De Wgv geeft grenswaarden voor de geurbelasting (P98) die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object1. De toegestane geurbelastingen in de Wgv zijn 
een omrekening van de aan te houden afstanden (stankcirkels) uit oudere wetgeving. Bij 
de introductie van de Wgv zijn de normen zo gekozen dat de uitbreidingsmogelijkheden 
voor de veehouderijsector als geheel niet veranderden. Bij de omrekening is het 
geurhinderonderzoek van PRA Odournet (paragraaf 7.4) gebruikt. Dat onderzoek gaf aan 
dat dezelfde geurbelasting in gebieden met veel veehouderijen (concentratiegebieden) 
tot minder hinder leidt dan in gebieden met minder veehouderijen (niet-
concentratiegebieden). De Wgv staat daarom in concentratiegebieden een hogere 
geurbelasting toe. Tot slot maakt de Wgv ook onderscheid tussen gevoelige objecten 
binnen en buiten de bebouwde kom2. In 2016 is de geurregelgeving geëvalueerd door de 
commissie Verdaas [Verdaas, 2016]. Uit die evaluatie bleek dat veel stakeholders 
verschillende visies hebben op onderdelen van de geurregelgeving, bijvoorbeeld op het 
onderscheid tussen concentratie- en niet-concentratiegebieden. 
De Wgv geeft in artikel 3 waarden voor de maximale geurbelasting. Deze zijn 
weergegeven in Tabel 1. 
 
Tabel 1: Maximaal toelaatbare geurbelasting volgens artikel 3 van de Wgv. 
maximaal toelaatbare geurbelasting (ouE/m3) 
 binnen bebouwde kom buiten bebouwde kom 
concentratiegebied 3,0 14,0 
niet-concentratiegebied 2,0 8,0 

 

6.9 Wanneer worden minimale afstanden gehanteerd en hoe groot zijn die? 
Voor diersoorten waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld kan de 
geurbelasting niet worden berekend en kan niet worden getoetst aan de grenswaarden in 
de Wgv. Voor deze dierverblijven geldt binnen de bebouwde kom een minimale afstand 
van 100 meter tot een geurgevoelig object en buiten de bebouwde kom een minimale 
afstand van 50 meter.  
 
Voor de opslag van agrarische bedrijfsstoffen en mest zijn in het Activiteitenbesluit 
minimaal aan te houden afstanden tot een geurgevoelig object opgenomen. 
 

6.10 Hoe kunnen gemeenten onder de Wgv eigen geurbeleid opstellen?  
De gemeenteraad kan met een geurverordening afwijken van de waarden of afstanden 
van de Wgv. Voor (delen van) het grondgebied kunnen andere waardes gekozen worden, 
mits deze binnen de Wgv bandbreedtes vallen (  

 
1  Een geurgevoelig object is een gebouw dat is bestemd voor en geschikt om te worden gebruikt 

voor menselijk wonen of menselijk verblijf. Het gebouw moet hiervoor permanent of op een 
daarmee vergelijkbare wijze worden gebruikt. 

2  Volgens de Wgv kan de bebouwde kom worden omschreven als: "… het gebied dat door 
aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en verblijffunctie heeft en waarin veel mensen 
per oppervlakte-eenheid ook daadwerkelijk wonen of verblijven." 
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Tabel 2).  
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Tabel 2: Norm en de bandbreedte volgens artikel 6 van de Wgv. 

geurgevoelig object in norm (ouE/m3) bandbreedte 
afwijking(ouE/m3) 

concentratiegebied, binnen bebouwde kom 3,0 0,1 - 14,0 

concentratiegebied, buiten bebouwde kom 14,0 3,0 - 35,0 

niet-concentratiegebied, binnen bebouwde kom 2,0 0,1 - 8,0 

niet-concentratiegebied, buiten bebouwde kom 8,0 2,0 - 20,0 

 
De gemeenteraad moet afwijkingen goed motiveren, bijvoorbeeld in een gebiedsvisie. 
Daarin kunnen doelstellingen voor hinder of geurbelasting, cumulatie of de mate van 
geurhinder die acceptabel wordt geacht, een rol spelen. Hieruit volgen dan, binnen de in   
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Tabel 2 aangegeven bandbreedtes, geurnormen voor de individuele veehouderijen. 
 

6.11 Kan cumulatie van geur van andere bedrijven worden meegenomen? 
Bij vergunningverlening wordt de geurbelasting van een individuele veehouderij (de 
voorgrondbelasting) op een geurgevoelig object getoetst aan de geurnormen in de Wgv 
of het Activiteitenbesluit. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de geurbelasting 
afkomstig van andere veehouderijen in de omgeving. Daardoor kan de geurbelasting van 
alle veehouderijen samen (de cumulatieve geurbelasting) op het object toch 
problematisch zijn.  
 
De cumulatieve geurbelasting wordt overigens aan andere grenswaarden getoetst dan de 
voorgrondbelasting. Voor de cumulatieve geurbelasting zijn geen harde grenswaarden 
vastgelegd in de wet- en regelgeving. Het bevoegd gezag speelt hierbij een cruciale rol. 
Indien een woning te zwaar belast wordt, beoordeelt het bevoegd gezag wat de bijdrage 
van het betreffende bedrijf is en wat daarbij de gevolgen zijn van de aangevraagde 
veranderingen. De uitkomst daarvan kan zijn dat het bevoegd gezag vraagt om een 
Milieueffectrapportage: in een MER-afweging moeten de gevolgen voor een goed woon- 
en leefklimaat worden getoetst. Daarin moet dan worden uiteengezet welke maatregelen 
mogelijk zijn om de geurbelasting te beperken en met welke alternatieve plannen de 
geurbelasting kan worden beperkt. In de praktijk komt het echter meestal niet zover en 
past de ondernemer zijn plannen zodanig aan dat het bevoegd gezag daarmee akkoord 
gaat zonder een MER. 
 

6.12 Verdwijnt het probleem van cumulatie van geur door de stoppersregeling? 
Dat zal maar ten dele het geval zijn. 
 
Weliswaar zullen door stikstofmaatregelen en de stoppersregeling bedrijven verdwijnen, 
maar er zullen regio’s met veel veehouderijen overblijven. Daarnaast blijft geur 
afkomstig van bedrijven buiten de veehouderij ook van belang. 
 

6.13 Welke maatregelen kunnen de blootstelling beperken? 
De wijze waarop en waar de ventilatielucht de stal verlaat is mede bepalend voor de 
blootstelling. Een hogere verticale uitstroomsnelheid leidt bijvoorbeeld tot een grotere 
verdunning en een lagere concentratie op leefniveau. Het rapport ‘Stalmaatregelen voor 
het reduceren van geuremissie uit de intensieve veehouderij’ [Winkel et al, 2018] 
beoordeelt  maatregelen voor vermindering van de geurhinder. Het rapport geeft 
allereerste een aantal maatregelen die in de huidige bedrijfsvoering toepasbaar zijn. Om 
de geuremissie te reduceren zijn brongerichte maatregelen mogelijk. Bij 
varkenshouderijen gaat om maatregelen in de stal zoals een betere doorlaatbaarheid van 
de stalvloer en maatregelen voor betere afvoer en opslag van de mest. Deze 
maatregelen kunnen geuremissiereducties van ongeveer 20% opleveren. 
Naast bronmaatregelen kunnen ook ‘end-of-pipe’ technieken worden toegepast om de 
geuremissie te reduceren. Met biofilters en luchtwassers (chemische, biologische of 
gecombineerd) kunnen geuremissiereducties van 30-45% worden bereikt. 
Tot slot zijn er ook maatregelen mogelijk die niet de geuremissie zelf aanpakken, maar 
wel de geurhinder kunnen reduceren, zogenaamde ‘out-of-pipe’ technieken. Het gaat dan 
om ombuigen van de ventilatiestroom (van horizontaal naar verticaal), vergroten van de 
uitstroomsnelheid, verhogen van het emissiepunt (schoorsteenvorming) of verplaatsen 
van het emissiepunt. Tot welke reductie in geurhinder deze maatregelen leiden kan 
alleen lokaal bepaald worden. 
Verder signaleert het rapport kansrijke maatregelen voor de toekomst. Hierbij gaat het 
om een andere samenstelling van het veevoer, verbeterde maatregelen met betrekking 

https://www.kennisplatformveehouderij.nl/


   

kennisplatformveehouderij.nl  18 | 26 

tot behandeling en afvoer van mest en fysisch/chemische behandeling van de emissie uit 
de stal. 
 

6.14 Hoe kunnen gemeenten, geurgehinderden en boeren hinder verminderen? 
Gemeenten kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld door bij het opstellen van beleid ook 
rekening te houden met de ervaringen/klachten van omwonenden en door overleg tussen 
de betrokkenen op te zetten. Zie het project boeren en buren. 
 

6.15 Hoe kan een gemeente omgaan met niet-gemodelleerde geurbronnen? 
De gemeente kan in de vergunning aanvullende voorwaarden opnemen voor 
geurbronnen die niet in de berekening worden meegenomen zoals mest, de voerkuil en 
andere geurbronnen. Doel daarbij is om de geuroverlast zo veel als redelijkerwijs 
mogelijk is te beperken. 
In omgevingsvisies kunnen ambities van gemeenten worden vastgelegd. De GGD richtlijn 
Medische Milieukunde: Veehouderij en gezondheid geeft richtlijnen voor beleid (zie GGD-
richtlijn medische milieukunde : Veehouderij en gezondheid | RIVM). Er is ook een 
specifieke richtlijn voor geur en veehouderij (zie: Geur en gezondheid. Onderdeel 
Veehouderij en geur : GGD-richtlijn medische milieukunde | RIVM ). Beide richtlijnen 
bieden handvatten voor beleidsmatige, gebiedsgerichte aanpak. 
 

6.16 Wat is de invloed van vrije uitloop bij pluimvee op de geurbelasting? 
Er zijn geen gegevens over de invloed van vrije uitloop bij pluimvee op de geurbelasting. 
Er zijn geen metingen voor de geurbelasting van vrije uitloop bij pluimvee uitgevoerd, 
omdat er geen goede meetmethode beschikbaar is. 
 

6.17 Wat gaat er veranderen met de Omgevingswet? 
Het voornemen is om de Wgv in te trekken en de voorschriften uit de Wgv op te nemen 
in de uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet. De evaluatie van het geurbeleid en 
de geurnormen (zie hoofdstuk 10) kan leiden tot aanpassing van deze voorschriften. 
 
   

7. Wat is de omvang van het geurprobleem rond veehouderijen? 
 

Geurhinder door veehouderijen komt in heel Nederland voor. De sterkste geurhinder 
wordt ervaren in ‘veedichte’. De meest recente getallen laten zien dat het percentage 
ernstig gehinderden in 2019 is afgenomen tot 2,1% [Poll et al, 2020].  
 

7.1 Hoeveel mensen ervaren geurhinder van veehouderijen? 
De geurhinder is de laatste jaren afgenomen. Het is echter moeilijk de getallen met 
elkaar te vergelijken, omdat de manier van uitvragen verschilt per jaar. De meest 
recente getallen laten zien dat het percentage ernstig gehinderden in 2019 is afgenomen 
tot 2,1% [Poll et al, 2020]. In 2016 ondervond 6% van de ondervraagden hinder en 
2,5% ernstige hinder van agrarische bedrijven (inclusief het uitrijden van mest) [Poll et 
al, 2018]. 
 
Het CBS onderzocht tussen 1990 en 2011 jaarlijks de waardering van de leefomgeving 
van de Nederlandse bevolking met behulp van een enquête. Het landelijk gemiddelde 
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percentage geurhinder door de landbouw daalde eerst en stabiliseerde zich rond 2010 op 
circa 9% [bron CBS, 2012]. 
 

7.2 Waar is de geurhinder van veehouderijen het sterkst?  
In Figuur 3 is de kaart uit de Atlas Leefomgeving met de geurhinder door agrarische 
bedrijven en het uitrijden van mest weergegeven. De kaart is gemaakt op basis van 
cijfers uit landelijk onderzoek van het RIVM en het CBS. Bij gebrek aan cijfers op lokaal, 
wijk of buurtniveau zijn de gegevens per provincie weergegeven. Plaatselijke verschillen 
in geurhinder komen hierdoor niet goed naar voren op deze kaart: het gaat hier om 
gemiddelden per provincie. 
 

 

Figuur 2.  Het percentage mensen (per provincie) dat in 2016 aangaf ernstige geurhinder te 
hebben van landbouwbedrijven en het uitrijden van mest. 

Geurhinder door agrarische activiteiten komt in elke provincie voor, maar is op provincie 
niveau het hoogst in Groningen, Friesland en Drenthe (zie ook de kaart op Atlas 
Leefomgeving).  
 

7.3 Voorspelt de geurbelasting de geurhinder van veehouderijen? 
De geurbelasting voorspelt de geurhinder tot op zekere hoogte. 
 
Er is een algemeen verband afgeleid tussen de geurbelasting en het percentage 
gehinderden. Maar omdat dit verband door een groot aantal factoren wordt beïnvloed, 
kunnen lokaal grote afwijkingen voorkomen. Er kan zowel minder als meer hinder 
optreden dan op grond van het algemene verband wordt verwacht. De percentages 
gehinderden (mate van hinder) moeten dan ook niet opgevat worden als absolute 
getallen voor de lokale situatie. Lokaal onderzoek van de relatie tussen geurbelasting en 
hinder kan meer duidelijkheid geven over de mate van afwijking van de algemene 
relaties in het betreffende gebied. 
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Daarbij geldt dat een andere vraagstelling in de enquête of andere modelberekeningen 
tot een andere kwantitatieve relatie tussen de geurbelasting en hinder kunnen leiden. 
Voor die nieuwe relatie tussen geurbelasting en hinder zal dan opnieuw bepaald moeten 
worden welke mate van hinder acceptabel is.  
 

7.4 Waarom verschillen de hindergegevens van GGD/IRAS en van PRA Odournet? 
Hieronder volgt een beknopte verklaring voor de verschillen.  
Voor meer details verwijzen we naar het IRAS onderzoek [Wouters, 2015]. 
 
In 2001 is een onderzoek uitgevoerd naar geurhinder door stallen in Nederland, de 
zogenaamde PRA Odournet studie [Bongers et al, 2001]. Een recenter onderzoek in 
concentratiegebieden in Oost Brabant en Noord-Limburg, de zogenaamde GGD/IRAS-
studie [Geelen et al, 2015], gaf aan dat bij eenzelfde geurbelasting een hoger percentage 
van de mensen hinder rapporteerden dan in de PRA-studie.  
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht het RIVM 
hoe dit verschil in hinderpercentage te verklaren is. Hieruit bleek dat verschillen kunnen 
worden veroorzaakt door diverse factoren zoals aannames en keuzes in 
milieumodellering, de mate van toepassing en effectiviteit van emissie-reducerende 
maatregelen, verschillen in vraagstelling en andere perceptie van de geur. Het leek niet 
waarschijnlijk dat één factor het volledige verschil in percentage hinder tussen PRA en 
GGD/IRAS kan verklaren. Ook kon niet precies worden ingeschat hoeveel van het verschil 
verklaard kan worden en hoe groot het effect van een individuele factor of een 
combinatie van factoren is. 
Meer recente informatie over tegenvallende rendementen van veel gebruikte 
luchtwassers doet vermoeden dat de invloed van effectiviteit van emissie-reducerende 
maatregelen waarschijnlijk een stuk groter is dan toen vermoed werd [Melse, 2018]. 
 

7.5 Bestaat er een landelijk dekkend beeld van de geurhinder van veehouderijen? 
De Atlas Leefomgeving geeft een beeld van de geurhinder in de Nederlands provincies. 
 
De kaart uit de Atlas Leefomgeving (Figuur 3) geeft per provincie de geurhinder door 
agrarische bedrijven en het uitrijden van mest in 2016 weer. Plaatselijke verschillen in 
geurhinder komen in de kaart niet goed naar voren. 
De GGD/IRAS studie [Geelen et al, 2015] geeft een meer gedetailleerd beeld voor het 
onderzoeksgebied in Noord-Brabant en Noord-Limburg, maar deze gegevens kunnen niet 
gegeneraliseerd worden naar nationaal niveau.  

8. Hoeveel hinder is aanvaardbaar? 
 

Het is moeilijk aan te geven hoeveel hinder gezondheidskundig gezien aanvaardbaar is. 
Het aantal mensen dat gehinderd mag worden, is een nationale, regionale of lokale 
belangenafweging. 
 

8.1 Zijn er gezondheidskundige grenswaarden voor geur rond veehouderijen? 
Nee, er zijn geen gezondheidskundige grenswaarden voor de geurbelasting of de 
geurhinder.  
 
Elke geur boven de geurdrempel kan waargenomen worden. Als deze geur door iemand 
als hinderlijk of ernstig hinderlijk ervaren wordt, heeft dit effect op zijn/haar welzijn en 
op termijn kan het leiden tot stress-gerelateerde gezondheidseffecten. Hoe hoger de 
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geurbelasting wordt, hoe meer kans dat mensen gehinderd zijn en/of hoe hoger het 
percentage gehinderden wordt.  
 

8.2 Zijn er beleidsdoelstellingen voor geurhinder van veehouderijen? 
Ja, er zijn beleidsdoelstellingen voor het aantal geurgehinderden in de buurt van 
veehouderijen.  
 
Doelstelling van het geurbeleid voor veehouderijen is het voorkomen van overmatige 
hinder door normen te stellen voor de geurbelasting bij geurgevoelige objecten. Dit zijn 
gebouwen waar mensen wonen of verblijven. Er is niet omschreven wat ‘overmatige 
hinder’ is. Bij lokale afwegingen worden deze doelstellingen vaak als uitgangspunt 
genomen. Daarnaast wordt veelal een aantal andere aspecten, zoals het klachtenpatroon 
en de omvang van de geurblootstelling, betrokken bij het bepalen van het aanvaardbaar 
hinderniveau. 
 

8.3 Zijn er beleidsdoelstellingen voor algemene geurhinder in Nederland? 
Ja, er zijn landelijke doelstellingen voor het percentage gehinderden in Nederland. In het 
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) van 1989 is als doelstelling opgenomen dat er in 
Nederland in 2000 maximaal 750.000 woningen door stank belast zouden zijn. Dit kwam 
overeen met 12% gehinderden. De normen in Wgv zijn daar destijds op gebaseerd, maar 
de beleidsdoelstellingen voor de geurhinder zijn niet één op één in de Wgv verwerkt. 
Daarom kunnen, ook onder de landelijke normen voor de geurbelasting uit de Wgv, 
lokaal hogere percentages gehinderden en ernstig gehinderden voor komen (zie ook op 
de RIVM-website: Verschillen tussen twee studies naar geurbelasting-geurhinderrelaties 
nader onderzocht).  
 

8.4 Hoe kan afgewogen worden of hinder bij veehouderijen aanvaardbaar is? 
Belangrijke aspecten zijn de hinder zelf, de aard en waardering van de geur, de 
geurbelasting en het klachtenpatroon. Ook kunnen mogelijke maatregelen, de kosten en 
de gevolgen hiervan op andere emissies, de planologische ruimte, sociaaleconomische 
aspecten, historische aspecten en toekomstige ontwikkelingen een rol spelen. Er zijn 
verschillende afwegingsinstrumenten beschikbaar. 
 
8.4.1 Handreiking Wet geurhinder en veehouderijen 
De Handreiking geurhinder en veehouderij van Infomil [Infomil, 2014] geeft in de 
bijlage: ‘Geurhinder: wat is veel of weinig?’ een uitgebreid overzicht van kwaliteitscriteria 
en mogelijke afwegingsaspecten zoals: het percentage gehinderden, het absolute aantal 
gehinderden en de aanwezigheid van andere geurbronnen. Op basis hiervan kunnen 
gemeenten bepalen welke geurhinder zij acceptabel vinden. 
 
8.4.2 Aanvullend toetsingsinstrument voor gezondheid bij veehouderijen 
De GGD’en Brabant/Zeeland hebben verschillende beleidsdoelen, waaronder die voor 
geur, opgenomen in de ‘Handreiking veehouderij en volksgezondheid 2.0’ [GGD West-
Brabant, 2020]. Hierin staat beschreven hoe geurbelasting, naast andere factoren, 
meegenomen kan worden in de afweging voor advisering door de GGD.  
 
8.4.3 GGD Richtlijn Geur en Gezondheid 
De ‘GGD Richtlijn Geur en Gezondheid’ [Venselaar-Mooij, 2015] adviseert van de 
beleidsdoelstellingen uit te gaan, maar benoemt ook een aantal andere 
(gezondheid)aspecten, die bij een nadere afweging betrokken kunnen worden, 
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bijvoorbeeld: hoeveel mensen zijn gehinderd, welke maatregelen zijn mogelijk en wat 
zijn de kosten daarvan. Daarnaast signaleert de GGD een aantal kennislacunes die een 
goede afweging bemoeilijken: het ontbreken van een dosis-effect relatie tussen de geur 
en hinder, de modellering en monitoring van de geurbelasting en de effecten van 
maatregelen. 

9. Zijn er lopende onderzoeken om de lacunes in kennis op te 
lossen? 

 
Het aantal lopende onderzoeken is beperkt. 
 
Op het gebied van geurblootstelling, hinder en gezondheid is er in Nederland geen lopend 
onderzoek. Op deelonderwerpen loopt er wel onderzoek. Zo loopt er momenteel 
onderzoek naar een verbeterde meetmethode voor geurconcentratie. Recent is 
onderzoek uitgevoerd naar verbetering van verwijderingsrendementen van combi-
luchtwassers (Maasdam et al., 2021) omdat dat rendementen voor ammoniak en geur in 
de praktijk minder was dan verwacht. Daardoor lopen voor geur vergunde en werkelijke 
belasting soms een factor 3 uiteen. Conclusie van dit verbeteringsonderzoek is dat 
voorgestelde verbetermaatregelen wel effectief zijn voor ammoniakverwijdering, maar 
niet effectief genoeg om eerder vergunde niveaus voor geuruitstoot te halen. De relatie 
tussen gezondheidseffecten en geurblootstelling van veehouderijen en de invloed van 
andere aspecten op die relatie wordt weinig systematisch en integraal onderzocht. Nieuw 
landelijk onderzoek is nodig met voldoende spreiding over Nederland en ook in niet-
concentratiegebieden om het beleid beter te onderbouwen. 
 

9.1 Aanbevelingen voor landelijk geuronderzoek 
Verschillende organisaties zoals PRA, GGD, IRAS, en het RIVM doen aanbevelingen voor 
aandachtspunten bij landelijk geuronderzoek: 
• Gebruik de meest recente inzichten rond vraagstelling naar hinder en focus op de 

mate van geurhinder en niet op de frequentie van geurhinder; 
• Betrek de geurhinder van het aanwenden van mest in het onderzoek, zeker ook in 

relatie tot cumulatie van geurbelasting en geurhinder; 
• Maak bij de geurbelasting en geurhinder onderscheid naar diersoorten; 
• Betrek in het onderzoek persoonlijke en contextuele factoren; 
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• Overweeg hoe om te gaan met de verschillende bouwstenen voor de 
modelberekeningen. In de huidige berekeningen wordt bijvoorbeeld de variatie in 
geuremissie door groeicycli, individuele bedrijfsvoering of stalontwerp niet 
meegenomen.  

10. Wat heeft de evaluatie van het geurhinderbeleid opgeleverd? 
 
In 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat De Commissie 
Geurhinder Veehouderij ingesteld, onder voorzitterschap van dhr. Biesheuvel. De directe 
aanleiding was de tegenvallende prestatie van luchtwassers. De commissie Biesheuvel 
kreeg twee opdrachten mee: 
• welke maatregelen zijn op korte termijn mogelijk in situaties waarin de veehouderij 

beschikt over een geldige vergunning en omwonenden meer overlast ondervinden 
dan verwacht? 

• hoe kan een robuust geurbeleid op de langere termijn eruit zien? 
 
De Commissie heeft in april 2019 haar adviesrapport gepubliceerd [Commissie 
geurhinder veehouderijen, 2019]. De commissie stelt dat geuroverlast veel impact heeft 
op het dagelijks leven van mensen. De huidige regelgeving is verkokerd door de 
ontkoppeling van brongerichte en cumulatieve belasting en bemoeilijkt een effectieve 
aanpak van geurhinder. Daarbij is het vertrouwen tussen betrokkenen onderling en het 
vertrouwen in de overheid en politiek vaak ver te zoeken. Dit vraagt om structurele 
maatregelen en politieke keuzes om de balans te herstellen. De commissie geeft in het 
rapport een uitgebreide analyse van de problematiek. Zij doet drie aanbevelingen voor 
structurele maatregelen: 
• Stel emissiegrenswaarden waar de veehouder zich permanent aan moet houden. Niet 

alleen op papier, ook in de praktijk. 
• Leg bij de aanpak van geurproblemen meer nadruk op specifieke omstandigheden in 

een gebied met meer mogelijkheden voor decentrale overheden om rekening te 
houden met cumulatie en in te grijpen in bestaande situaties. 

• Zorg voor meer inzicht in de effectiviteit van luchtwassers. Betrek daarbij ook de 
geurproductie in de stal. 

Bij alle drie voorgestelde maatregelen doet de Commissie aanbevelingen voor nader 
onderzoek. 
Meer informatie over het rapport van de commissie en de reactie van de staatssecretaris 
van Infrastructuur en Waterstaat daarop is te vinden in het nieuwsbericht van het 
Kennisplatform: ‘Rapport Commissie Geurhinder Veehouderij’. 
 

 

Meer informatie 
 
De verwijzingen in dit kennisbericht en aanvullende informatiebronnen verdelen we in 
drie groepen, ‘publicaties in peer-reviewed tijdschriften’, ‘rapporten’ (van werkgroepen, 
commissies en organisaties als PRA, GGD, IRAS, WUR, RIVM) en ‘overige’ (websites, 
krantenartikelen, etc.). 
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