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1 Inleiding 

 

In Brabant bestaat ongerustheid over mogelijke gezondheidsrisico’s van veehouderijbedrijven voor 

omwonenden. Discussies over eventuele gezondheidsrisico’s zijn in het recente verleden in een 

stroomversnelling gekomen door de Q-koorts epidemie rond 2007-2009, maar ook door de toename 

van het aantal bacteriën dat ongevoelig is voor antibiotica zoals MRSA-bacteriën en ESBL-producerende 

bacteriën. 

 

Tussen 2009 en 2011 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar intensieve veehouderij en 

gezondheid (IVG). In dit onderzoek zijn duidelijke aanwijzingen gevonden voor gezondheidseffecten bij 

omwonenden. Dit heeft geleid tot het advies van de Gezondheidsraad “Gezondheidsrisico’s bij 

veehouderijen” d.d. 30/11/2012. De raad adviseert daarin o.a.: 

a. het uitvoeren van een aanvullend onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO); 

b. een advieswaarde van 30 EU/m
3

 voor de maximale blootstelling aan endotoxine in de buitenlucht. 

De Gezondheidsraad gaat er vanuit dat met deze advieswaarde de gezondheid van omwonenden 

van veehouderijen tegen te veel aan endotoxine kan worden beschermd. 

 

In het kabinetsstandpunt over de omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte d.d. 14 juni 2013 

gaat de Staatssecretaris van Economische Zaken in op het advies van de Gezondheidsraad. Ten aanzien 

van beide punten wordt positief gereageerd. 

 

In de periode 2012-2016 is het VGO onderzoek uitgevoerd, gefinancierd 

door de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 

Economische Zaken (EZ). De resultaten van het onderzoek zijn op 7 juli 

2016 gepubliceerd en op diezelfde dag door de onderzoekers toegelicht 

op een symposium in ‘s-Hertogenbosch.  

Over de advieswaarde voor endotoxine wordt in het kabinetsstandpunt 

uit 2013 aangegeven dat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

deze nader zal uitwerken zodat deze norm ter bescherming van de 

gezondheid van omwonenden van veehouderijen kan worden toegepast 

bij het verlenen van de omgevingsvergunning. Hiervoor moet een 

toetsingskader worden opgesteld. Met het oog op het ontwikkelen van 

een toetsingskader voor endotoxine hebben de Wageningen UR Livestock 

Research (WLR) en het IRAS instituut van de Universiteit Utrecht in 2014 

de bestaande kennis over endotoxine uitstoot in een literatuurstudie 

samengevat
1

.  

Als vervolg hierop zijn de emissies van endotoxine
3

 uit stallen gemeten, 

is de verspreiding naar de omgeving gemodelleerd en is bepaald of de 

advieswaarde in de omgeving wordt overschreden. Dit heeft plaats 

gevonden binnen het kader van het Beleidsondersteunend onderzoek 

van het Ministerie van Economische Zaken, met financiering van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Noord-Brabant en 

Provincie Gelderland. Het onderzoek is uitgevoerd door een projectgroep 

van WLR, ErbrinkStacks Consult en IRAS. 

Zoals bij geur en fijnstof, kan dan met modellering de verwachte 

blootstelling aan endotoxine in de omgeving worden bepaald. 

Vervolgens kan getoetst worden of de advieswaarde voor endotoxine in 

                                                   

1

  A. Winkel e.a. Livestock Research, Wageningen University and Research Centre & Institute for Risk Assessment 

Sciences, Universiteit Utrecht, september 2014 
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de omgeving overschreden zal worden en of er maatregelen op het bedrijf nodig zijn om de emissie te 

verminderen. De beschikbare technieken zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu geïnventariseerd door de WLR (zie paragraaf 2.5). 

 

Probleem  

Op 7 juli 2016 zijn onderzoeksrapporten gepubliceerd waarin wordt aangetoond dat omwonenden 

rond veehouderijen gezondheidsrisico’s lopen door de blootstelling aan emissies uit veehouderijen (zie 

paragraaf 2.2). Endotoxine is voor luchtwegklachten een relevante component in de (fijn)stof emissie 

uit veehouderijen. Ook zijn er technieken beschikbaar om de emissie te verminderen. De kennis uit de 

gepubliceerde onderzoeken (paragraaf 2.3; 2.3 en 2.4) moet bijdragen aan de bescherming en 

bevordering van de gezondheid van omwonenden van veehouderijbedrijven. 

Sinds de publicatie van de onderzoeken buigt het Rijk zich met de veehouderijsectoren, in het 

bijzonder de pluimveesector, over maatregelen om de luchtkwaliteit rondom veehouderijen te 

verbeteren. Bekeken wordt hoe tot een plan van aanpak kan worden gekomen waarin deze maatregelen 

zijn ingebed. Na de zomer volgt nadere informatie over de te nemen maatregelen en het 

vervolgonderzoek (zie brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2016). 

De  ontwikkeling door het Rijk - op advies van de Gezondheidsraad – van een landelijk toetsingskader 

voor endotoxine (zie pagina 3 en paragraaf 2.4) is nog niet afgerond. Zolang dit niet beschikbaar is, 

kan bij de vergunningverlening de gezondheid van omwonenden onvoldoende bescherming worden 

geboden. De huidige toetsingskaders voor fijnstof en geur zijn in veel gevallen namelijk onvoldoende 

beperkend om een ongewenste toename van de gezondheidsrisico’s te voorkomen.  

 

Voorzorg 

De blootstelling aan stoffen uit de veehouderij kunnen leiden tot negatieve gezondheidseffecten.   

Volgens de Gezondheidsraad is endotoxine een goede indicator voor de blootstelling van omwonenden 

van veehouderijen aan stoffen uit stallen die een negatieve invloed hebben op de luchtwegen (zie 

paragraaf 2.2). Daarom is in deze notitie de blootstelling aan endotoxine en de advieswaarde van de 

Gezondheidsraad als insteek gekozen. Het endotoxine toetsingskader 1.0 biedt de mogelijkheid om bij 

de vergunningverlening aan veehouderijen uit voorzorg bescherming te bieden aan omwonenden. 

Ondersteuningsteam 

Door bestuurders van gemeenten in Brabant is de behoefte uitgesproken aan ondersteuning. Het 

Ondersteuningsteam heeft daarom het voor u liggende “Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij 

en Volksgezondheid: endotoxine toetsingskader 1.0”. opgesteld. Het Ondersteuningsteam heeft 

daarom de voor u liggende “Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid: 

Endotoxine toetsingskader 1.0”. opgesteld. Het beschrijft een aanpak voor het beoordelen van het 

risico op verspreiding van endotoxinen van (uitbreidende) veehouderijen. 

Het Ondersteuningsteam is onderdeel van het BPO
2

 speerpunt Transitie Zorgvuldige Veehouderij en 

bestaat uit mensen van de provincie, GGD, omgevingsdiensten en enkele gemeenten. 

Endotoxine toetsingskader 1.0 

Het in deze notitie gepresenteerde Endotoxine toetsingskader 1.0 haakt in op de lopende ontwikkeling 

van het landelijke endotoxinetoetsingskader en maakt gebruik van de daaruit voortkomende 

onderzoeksresultaten (zie paragraaf 2.4). Op basis van de verkregen nieuwe kennis en 

wetenschappelijke inzichten is met het Endotoxine toetsingskader 1.0 per locatie en voor iedere 

individuele varkens- of pluimveehouderij in Nederland te bepalen of de endotoxineblootstelling naar de 

                                                   

2

 BPO, Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht. 

https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-organisatie-en-toezicht/bestuurlijk-platform-

omgevingsrecht.aspx 

https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-organisatie-en-toezicht/bestuurlijk-platform-omgevingsrecht.aspx
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-organisatie-en-toezicht/bestuurlijk-platform-omgevingsrecht.aspx
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omgeving te hoog zal zijn of niet. Te hoog betekent in deze dat de blootstelling hoger is dan de 

advieswaarde van 30 EU/ m
3

 van de Gezondheidsraad. 

Wanneer uit de toetsing blijkt dat sprake is van een overschrijding van de advieswaarde, dan gaat de 

gemeente of de provincie het gesprek aan met de veehouder. Daarin wordt de problematiek en de 

ontstane situatie besproken. Vervolgens worden de mogelijkheden verkend om de aanvraag aan te 

passen tot standstil of emissiereductie is bereikt. Ook kan worden nagegaan of schriftelijk instemming 

met uitstel op de besluitvorming op de vergunningaanvraag mogelijk is. 

Afhankelijk van de uitkomst van de dialoog besluit het bestuur van de gemeente of de provincie hoe 

het verder moet de vergunningaanvraag. Het kan zijn dat het bestuur een besluit moet nemen over het 

weigeren of verlenen van de vergunning of over het opleggen van uitstel. De aspecten die bij deze 

afweging een rol spelen worden in de notitie behandeld, evenals de financieel-juridische kanten. 

Naast het traject van de vergunningen kan deze notitie ook in het kader van de ruimtelijke ordening 

worden toegepast.  

Kortom, deze notitie geeft aan hoe een specifieke casus beoordeeld kan worden op endotoxine 

blootstelling. Deze systematiek, en dus deze notitie, zal naar mate meer informatie bekend wordt, 

verder worden ontwikkeld en ook door jurisprudentie in de praktijk worden gevormd. De rechter heeft 

al meerdere malen uitgesproken dat een afweging over volksgezondheid dient plaats te vinden. Als 

daarvoor een “landelijk” toetsingskader ontbreekt, dient die afweging geënt te zijn op de meest recente 

wetenschappelijke inzichten. Daarom is het voor het handelingsperspectief bij de vergunningverlening 

milieu en de ruimtelijke ontwikkeling uiterst belangrijk om de uitkomsten van de 

gezondheidsonderzoeken goed te duiden. Hoofdstuk 2 voorziet daarin, evenals de reacties op de 

gezondheidsonderzoeken (bijlage 2). 

Recent is ook door de Gezondheidsraad geadviseerd om de ziektelast door blootstelling aan 

milieufactoren verder terug te dringen. Dit kan door gebruik te maken van gezondheidskundig 

onderbouwde advieswaarden als prikkel voor het behalen van gezondheidswinst (“Meewegen van 

gezondheid in omgevingsbeleid d.d. 20 juli 2016, zie 

https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201612_meewegen_van_gezondheid_in_omgeving

sbeleid.pdf). Het inzetten op de gezondheidskundige advieswaarde voor endotoxine past binnen dit 

advies. 

 

 

 

 

LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 van deze notitie wordt stilgestaan bij de uitkomsten van de op 7 juli 2016 

gepubliceerde gezondheidsonderzoeken en de reacties naar aanleiding daarvan. 

 

De vraag is of bepaalde ontwikkelingen op veehouderijen mogelijk een risico zijn voor de gezondheid 

van omwonenden. In hoofdstuk 3 wordt de systematiek van het Endotoxine toetsingskader 1.0 

beschreven om het risico te beoordelen.  

 

Hoofdstuk 4 en 5 gaan in op de handelingsperspectieven bij de vergunningverlening (en meldingen) en 

de ruimtelijke ordening. Verschillende opties en de financieel-juridische aspecten komen aan de orde. 

 

  

https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201612_meewegen_van_gezondheid_in_omgevingsbeleid.pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201612_meewegen_van_gezondheid_in_omgevingsbeleid.pdf
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2 Uitkomsten gezondheidsonderzoeken en reacties 

 

Zolang een landelijk toetsingskader voor endotoxine niet beschikbaar is, kan bij de 

vergunningverlening de gezondheid van omwonenden onvoldoende bescherming worden geboden. Op 

advies van de Gezondheidsraad ontwikkelt het Rijk een landelijk toetsingskader voor endotoxine (zie 

pagina 3 en paragraaf 2.4). Het endotoxine toetsingskader 1.0 haakt in op de lopende ontwikkeling 

van het landelijke endotoxinetoetsingskader en maakt gebruik van de daaruit voortkomende 

onderzoeksresultaten (zie paragraaf 2.4). Voor de onderbouwing van het endotoxine toetsingskader 

1.0 is het belangrijk om de uitkomsten van de gezondheidsonderzoeken goed te duiden.  

2.1 Verkennend onderzoek intensieve veehouderij en gezondheid (IVG, 2009 – 

2011) 

Tussen 2009 en 2011 is een verkennend onderzoek uitgevoerd door IRAS, NIVEL en RIVM naar de 

relatie tussen gezondheidsstatus, zoals geregistreerd bij huisartsen, en afstand tot veehouderijen en in 

de lucht gemeten concentraties van bacteriën en fijnstof in de buurt van een aantal veehouderijen. Eén 

van de bevindingen is dat bij mensen die in de omgeving van pluimvee- of geitenbedrijven wonen vaker 

longontsteking werd gevonden. Een andere bevinding is dat er minder astma voorkomt bij 

omwonenden van veehouderijen, maar dat wanneer mensen astma of COPD hebben, zij vaker 

complicaties van hun ziekte hebben. Wat betreft de blootstelling zijn hogere endotoxine niveaus 

gemeten rondom pluimvee- en varkensbedrijven ten opzichte van de achtergrondniveaus.  

De resultaten van bovengenoemd onderzoek zijn aanleiding geweest voor uitvoeren van het 

uitgebreide VGO onderzoek naar de blootstelling van omwonenden van veehouderijen en de 

gezondheidsrisico´s van deze blootstelling. 

2.2 Gezondheidskundige advieswaarde endotoxine 

In de Gezondheidsraad hebben vooraanstaande wetenschappers op hun vakgebied (professoren en 

hoogleraren) zitting. Deze raad is het adviesorgaan voor het Rijk aangaande complexe 

gezondheidsvraagstukken. Endotoxine zijn ontstekingsbevorderende celwandresten van gram-

negatieve bacteriën. De luchtwegen van mensen zijn daar zeer gevoelig voor. Het is een algemeen 

aanvaard wetenschappelijk inzicht dat endotoxine blootstelling negatieve gezondheidseffecten heeft 

op mensen. Op basis van heel veel onderzoek heeft de Gezondheidsraad een waarde van 90 EU/m
3

 

maximale blootstelling aan endotoxinen onder arbeidsomstandigheden voorgesteld. Op grond van het 

IVG onderzoek (zie paragraaf 2.1) ziet de Gezondheidsraad endotoxine als een goede indicator voor de 

blootstelling van omwonenden aan stoffen uit stallen die een negatieve invloed hebben op de 

luchtwegen. Dit inzicht was voor de Gezondheidsraad in 2012 aanleiding om voor de algemene 

bevolking een gezondheidskundige advieswaarde voor endotoxine van 30 EU/m
3

 aan het Rijk te 

adviseren. Dit is 1/3
e

 van de blootstelling (90 EU/m
3

) die de Gezondheidsraad aanvaardbaar achtte voor 

werkenden bij een blootstellingsduur van 8 uur per dag.  
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2.3 Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO). 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondh

eid_omwonenden_VGO 

Het VGO onderzoek is uitgevoerd in het oostelijk deel van de provincie Noord-

Brabant en in het noordelijk deel van de provincie Limburg. Onderzocht is of 

het wonen in de nabijheid van veehouderijen effect kan hebben op de 

gezondheid. In het onderzoek is gekeken naar de blootstellingseffecten en de 

gezondheidsrisico’s. Hiervoor zijn (geanonimiseerde) gegevens van huisartsen 

over ongeveer 110.000 patiënten voor de hele regio bekeken, is een 

vragenlijst ingevuld door ongeveer 12.000 mensen en hebben bijna 2.500 

mensen meegedaan aan een medisch onderzoek (bloed, ontlasting, 

longfunctietest). Daarnaast is de luchtkwaliteit in het onderzoeksgebied onderzocht. Op 60 locaties 

werd op meerdere momenten in het jaar de endotoxine, fijnstof en aanwezigheid van micro-

organismen in de lucht gemeten.  

Uit het VGO onderzoek wordt duidelijk dat er sprake is van positieve gezondheidseffecten en negatieve 

gezondheidseffecten ten gevolge van het wonen in de nabijheid van veehouderijen. Als positief wordt 

beschouwd dat mensen die rondom veehouderijen wonen minder astma en allergieën hebben. 

De gevonden negatieve effecten zijn: 

 een verhoging van het risico op pneumonie (longontsteking), met name in de nabijheid van 

pluimveehouderij; 

 verhoogd voorkomen van luchtwegklachten en een verminderde longfunctie in relatie tot de 

dichtheid van veehouderijbedrijven rond de woning, ongeacht het type bedrijf; 

 een verlaagde longfunctie na dagen en weken met verhoogde ammoniakconcentraties. De 

effecten worden waarschijnlijk niet door ammoniak zelf veroorzaakt maar zijn mogelijk het 

gevolg van omzetting in secundair fijnstof
3

. 

2.4 Endotoxine onderzoek en relatie met VGO onderzoek 

Emissies van endotoxine uit de veehouderij: emissiemetingen en verspreidingmodellering,  

N. Ogink, 2016. http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/505951  

Het VGO onderzoek maakt duidelijk dat de combinatie van emissies van 

fijnstof, aan stofdeeltjes gebonden endotoxine en ammoniak-secundair 

fijnstof uit de veehouderijen gezondheidseffecten veroorzaken. Het wordt uit 

de rapportage niet duidelijk welke van deze stoffen nu op welke wijze 

bepalend zijn voor de negatieve effecten. De Gezondheidsraad ziet 

endotoxine als een goede indicator voor de blootstelling van omwonenden 

aan stoffen uit stallen die een negatieve invloed hebben op de luchtwegen. Dit 

inzicht was voor de Gezondheidsraad in 2012 aanleiding om voor de 

algemene bevolking een gezondheidskundige advieswaarde voor endotoxine 

van 30 EU/m
3

 aan het Rijk te adviseren. De advieswaarde van de Gezondheidsraad voor endotoxine is 

een instrument ter bescherming van de gezondheid van omwonenden van veehouderijen. Vanuit deze 

gedachte heeft het Rijk de WLR opdracht gegeven om - met het oog op het ontwikkelen van een 

endotoxine toetsingskader – emissiemetingen uit te voeren en de verspreiding van endotoxine rond 

veehouderijen te modelleren. 

                                                   

3

  Ammoniak wordt in de atmosfeer via chemische processen voor een belangrijk deel omgezet in secundair fijnstof. 

Gezien de snelheid van chemische omzettingsprocessen in de lucht en het transport van (secundair) fijnstof over 

grote afstanden zijn effecten ook in stedelijk gebied, potentieel over het gehele land te verwachten. 

 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/505951


 

Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid: endotoxine toetsingskader 1.0 8 

 

In het op 7 juli 2016 gepubliceerde endotoxine onderzoek zijn de emissie van stofdeeltjes en 

endotoxine in zes veel voorkomende stalsystemen met vleesvarkens, leghennen en vleeskuikens 

gemeten. Met een verspreidingsmodel is op basis van een aantal scenario’s berekend of de 

voorgestelde endotoxinegrenswaarde van 30 EU/m
3

 werd overschreden. De onderzoekers concluderen 

dat: 

 bij individuele pluimveestallen de geur en fijnstof normen niet kunnen voorkomen dat de door 

de Gezondheidsraad geadviseerde endotoxinegrenswaarde, onder lokale omstandigheden, 

wordt overschreden; 

 ook bij varkenshouderijen een overschrijding van de advieswaarde mogelijk is, maar dat de 

wettelijke geur en fijnstof normen doorgaans een overschrijding zullen voorkomen
4

. 

Over de stapeling (cumulatie) van endotoxine van meerdere veehouderijen concluderen de 

onderzoekers het volgende: “Er zijn geen situaties doorgerekend met meerdere bronnen in een relatief 

klein gebied waar stapeling (zogenaamde ‘cumulatie’) op kan treden. Dit is van belang omdat in een 

aantal gebieden in Nederland een aanzienlijk deel van de bevolking in huizen woont met meerdere 

stallen binnen een afstand van 250 meter. In dergelijke situaties kunnen mogelijk ook andere 

diercategorieën dan pluimvee een overschrijding van de endotoxinegrenswaarde van 30 EU/m
3

 

veroorzaken.” 

2.5 Beschikbare technieken om emissies te verminderen 

Additionele maatregelen ter vermindering van emissies van bioaerosolen uit stallen: verkenning 

van opties, kosten en effecten op de gezondheidslast van omwonenden, A. Winkel 2016.   

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/505950 

 

Met het oog op het verminderen van gezondheidsrisico’s voor 

omwonenden van stallen is in deze studie verkend welke bestaande en 

nieuwe maatregelen bestaan om de stalemissies van bioaerosolen 

(luchtgedragen deeltjes van biologische herkomst) met een groter 

percentage terug te dringen dan de 30% voor fijnstof welke thans 

gevraagd wordt voor pluimveecategorieën in het ‘Besluit emissiearme 

huisvesting’. Voor perspectiefvolle maatregelen zijn de jaarkosten 

(investeringskosten en exploitatiekosten) berekend. Tevens is een verkennend rekenmodel uitgewerkt 

waarmee effecten van stalmaatregelen op de gezondheidsrisico’s van omwonenden kunnen worden 

beoordeeld. Dit beoordelingsmodel is op dit moment nog niet geschikt voor beleidsdoeleinden. Tot 

slot vindt een synthese plaats welke emissiereducerende maatregelen op basis van hun reducties en 

kosteneffectiviteit perspectiefvol zijn, dus nog zonder een beoordeling van reductie van 

gezondheidsrisico’s. 

Dit onderzoek naar de (best) beschikbare technieken is van belang om een plan van aanpak op te 

kunnen stellen  om de uitstoot van endotoxine te verminderen. Op de korte of langere termijn zal het 

ook een rol spelen bij de vergunningverlening op grond van de Best Beschikbare Technieken (BBT).  

2.6 Vervolgonderzoek 2016/2017 

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit het VGO en het endotoxine onderzoek vinden 

momenteel studies plaats naar de modellering van de verspreiding, blootstelling en 

gezondheidsrisico’s . Gestart is met het onderzoek “Risicomodellering veehouderij en gezondheid 

(RVG)”. Dit een onderzoek naar de lokale stapeling (cumulatie) van endotoxine uit meerdere 

veehouderijen en brengt  cumulatieve blootstelling in verband met de uitkomsten van het VGO 

                                                   

4

  Doorgaans, maar vaak ook niet, Of de geurnormen een overschrijding van de advieswaarde voorkomen hangt van 

het bedrijf af. Maatregelen voor geurreductie op het bedrijf werken vaak niet evenredig door in een reductie van 

de fijnstof-endotoxine emissie. De geurreductie kan groter zijn dan de fijn-stofreductie. 

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/505950
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onderzoek. Opdrachtgevers zijn het ministerie van I&M en de provincie Noord-Brabant. Dit 

vervolgonderzoek heeft onder andere als resultaat dat voor Noord-Brabant risicokaarten beschikbaar 

komen voor de cumulatie van endotoxine. Het onderzoek zal naar verwachting medio 2017 de eerste 

risicokaarten opleveren. Wanneer gepubliceerd, zullen deze nieuwe wetenschappelijke inzichten leiden 

tot aanpassing van deze notitie. Dit onderzoek zal naar verwachting eind 2017 zijn afgerond. 

2.7 Reacties op de gezondheidsonderzoeken 

Zoals eerder aangegeven, zijn op 7 juli 2016 de onderzoeksrapporten “Veehouderij en gezondheid 

omwonenden (VGO)” en “Emissies van endotoxine uit de Veehouderij” gepubliceerd. Op dezelfde dag 

heeft het RIVM een symposium georganiseerd over het VGO onderzoek en hebben de ministeries in een 

brief aan de Tweede Kamer de rapporten aangeboden en een beleidsreactie gegeven. Ook de sector 

heeft gereageerd op de onderzoeksresultaten. In bijlage 1 zijn deze zaken als achtergrondinformatie 

op een rij gezet.  

 

 

 

  

Link naar de onderzoeksrapporten en de Kamerbrief 

 VGO onderzoek, rapport en samenvatting 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_g

ezondheid_omwonenden_VGO 

 Emissies van endotoxine uit de veehouderij, http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/505951 

 Rapport emissies verminderen  http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/505950  

 Kamerbrief https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/07/rapport-

veehouderij-en-gezondheid-omwonenden 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/505950
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/07/rapport-veehouderij-en-gezondheid-omwonenden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/07/rapport-veehouderij-en-gezondheid-omwonenden
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3 Endotoxine toetsingskader 1.0: systematiek beoordelen 

risicovolle vergunningaanvragen 

 

Het VGO onderzoek maakt duidelijk dat de combinatie van emissies van fijnstof, aan stofdeeltjes 

gebonden endotoxine en ammoniak-secundair fijnstof uit de veehouderijen gezondheidseffecten 

veroorzaken. Het wordt uit de rapportage niet duidelijk welke van deze stoffen nu bepalend is voor de 

negatieve effecten. De Gezondheidsraad ziet endotoxine als een goede indicator voor de blootstelling 

van omwonenden aan stoffen uit stallen die een negatieve invloed hebben op de luchtwegen. Dit 

inzicht was voor de Gezondheidsraad in 2012 aanleiding om voor de algemene bevolking een 

gezondheidskundige advieswaarde voor endotoxine van 30 EU/m
3

 aan het Rijk te adviseren. De 

advieswaarde van de Gezondheidsraad voor endotoxine is een instrument ter bescherming van de 

gezondheid van omwonenden van veehouderijen.  

Op advies van de Gezondheidsraad ontwikkelt het Rijk een landelijk toetsingskader voor endotoxine en 

heeft de WLR opdracht gegeven om - met het oog op een endotoxine toetsingskader – emissiemetingen 

uit te voeren en de verspreiding van endotoxine rond veehouderijen te modelleren (zie paragraaf 2.4). 

Het doel is om voor endotoxine een toetsingskader te maken als voor geur en fijnstof dat werkt met 

emissiefactoren en verspreidingsberekening. Zo ver is het voor endotoxine nog niet. Daarvoor worden 

de komende tijd emissiefactoren vastgesteld voor verschillende typen stalsystemen en 

reductiemaatregelen. Daarnaast moet het speciaal voor endotoxine doorontwikkelde op versie van het 

landelijke Stacks verspreidingsmodel bruikbaar worden gemaakt voor de vergunningverlening.  

Zolang een landelijk toetsingskader voor endotoxine niet beschikbaar is, kan bij de 

vergunningverlening de gezondheid van omwonenden onvoldoende bescherming worden geboden. Het 

endotoxine toetsingskader 1.0 haakt in op de lopende ontwikkeling van het landelijke 

endotoxinetoetsingskader en maakt gebruik van de daaruit voortkomende onderzoeksresultaten. 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van het endotoxine toetsingskader 1.0 behandeld en de 

systematiek beschreven om endotoxineblootstelling en daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s 

van vergunningaanvragen en meldingen te beoordelen. De systematiek heeft betrekking op de emissie 

van fijnstof en het daarmee verbonden endotoxine, niet op andere emissies. 

3.1 Uitgangspunten 

3.1.1 Voorkomen van nieuwe of grotere overschrijdingen van de advieswaarde van de 

Gezondheidsraad 

Uitgangspunt is dat de gemeenten en de provincie, totdat er een landelijke toetsingskader beschikbaar 

komt, willen voorkomen dat nieuwe of grotere gezondheidsrisico’s voor omwonenden ontstaan. 

Anders gezegd, gemeenten en provincie willen uit voorzorg voorkomen dat door lopende en nieuwe 

aanvragen en meldingen de endotoxine advieswaarde van de Gezondheidsraad wordt overschreden en 

daar waar deze al is overschreden er wordt voorkomen dat de overschrijding toeneemt. Dit betekent 

dat bij de vergunningverlening of bij meldingen: 

 in een standstil van de emissie fijnstof-endotoxine gewenst is; 

 bij voorkeur een reductie van de emissies wordt bereikt. 

3.1.2 Diersoorten / veehouderijsectoren 

Met name de pluimveehouderij wordt in verband gebracht met gezondheidsrisico’s voor omwonenden: 

 in het VGO onderzoek wordt een verhoging van het risico op longontsteking gevonden voor 

omwonenden die binnen een straal van één kilometer van pluimveebedrijven wonen; 
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 uit het endotoxine onderzoek blijkt dat tot 500 meter rondom individuele pluimveebedrijven 

een overschrijding mogelijk is van de advieswaarde van de Gezondheidsraad van 30 EU/m
3

 in 

de buitenlucht. 

Het is verklaarbaar dat de pluimveehouderij in verband wordt gebracht met gezondheidsrisico’s en 

overschrijding van de endotoxine advieswaarde. Immers, door de strooiselhuisvesting met strooisel en 

daarin mest is de emissie van fijnstof en grovere stofdeeltjes hoog. Aangezien endotoxine zich hechten 

aan deze beide stofdeeltjes, verspreidt endotoxine met de stofdeeltjes naar de omgeving. 

Het endotoxine onderzoek laat zien dat bij varkenshouderijen een overschrijding van de advieswaarde 

mogelijk is, maar dat in de praktijk de wettelijke de geur- en fijnstofnormen doorgaans
5

 zodanig 

beperkend zijn dat een overschrijding van de advieswaarde van de Gezondheidsraad wordt voorkomen 

(zie paragraaf 2.4). Het VGO onderzoek laat zien dat de veedichtheid (cumulatie) een rol speelt bij de 

gevonden gezondheidseffecten, ongeacht de diersoort. Het is daarom voorstelbaar dat in veedichte 

gebieden door cumulatie een te hoge blootstelling endotoxine mogelijk is (overschrijding van de 

advieswaarde van de Gezondheidsraad). Vanwege relatief grote omvang van bedrijven en daarmee van 

de fijnstof-endotoxine emissie kan de varkenshouderij een substantiële bijdrage leveren aan de 

cumulatie in een gebied. 

Andere veehouderijsectoren kunnen in beginsel in veedichte gebieden ook bijdragen aan de 

cumulatieve overschrijding van de advieswaarde van de Gezondheidsraad. Echter, de emissies van 

fijnstof van deze sectoren (bijv. melkveehouderijen) zijn verhoudingsgewijs laag en de bijdrage aan de 

cumulatie is beperkt. 

Uit de endotoxine onderzoeksrapporten blijkt dat de fijnstof emissie (PM10) van geitenstallen laag is 

en dat het endotoxine gehalte in dat stof ook laag is. Dit betekent dat de bijdrage van geitenhouderijen 

aan de cumulatie beperkt is. 

 

 

 

Bron: “Emissies van endotoxine uit de Veehouderij”, WUR rapport 949 

 

  

                                                   

5

  Doorgaans, maar vaak ook niet. Of de geurnormen een overschrijding van de advieswaarde voorkomen hangt van 

het bedrijf af. Maatregelen voor geurreductie op het bedrijf werken vaak niet evenredig door in een reductie van 

de fijnstof-endotoxine emissie. De geurreductie kan groter zijn dan de fijnstof-endotoxine reductie. 
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3.2 Endotoxine toetsingskader 1.0: beoordelen individuele varkens- en 

pluimveehouderijen, bronsterkte en afstanden 

Deze paragraaf beschrijft de systematiek om te beoordelen of van een overschrijding van de 

advieswaarde van de Gezondheidsraad sprake is. Dit wordt toegepast voor bestaande situatie (huidig, 

vergund) en bij nieuwe situaties (aangevraagd). 

3.2.1 Endotoxine toetsingskader 1.0 (voor individuele varkens- en pluimveehouderijen). 

Uit het endotoxine onderzoek blijkt rondom varkens- en pluimveehouderijen een overschrijding van de 

advieswaarde van 30 EU/m
3

 in de buitenlucht van de Gezondheidsraad mogelijk is (Ogink 2016). De 

endotoxineblootstelling is bepaald op basis van: 

- gemeten emissie van stofdeeltjes en endotoxine in zes veel voorkomende stalsystemen met 

vleesvarkens, leghennen en vleeskuikens; 

- met een verspreidingsmodel is berekend of de advieswaarde van 30 EU/m
3

 van de 

Gezondheidsraad werd overschreden. Hiervoor is een speciaal doorontwikkelde versie van het 

landelijke Stacks verspreidingsmodel gebruikt om de endotoxine blootstelling te berekenen die 

volgens de onderzoekers past bij de door de Gezondheidsraad voorgestelde endotoxine 

advieswaarde. 

De uitkomsten van het endotoxine onderzoek (zie met name bijlage N “figuren met overschrijdings-

afstanden uit modelberekeningen” in het endotoxine onderzoek) zijn uitgewerkt in een aanvullend 

onderzoek (“Endotoxine concentraties rond stallen; indicatieve modelberekeningen”, ErbrinkStacks 

Consult, 5 september 2016). Hiervan is gebruik gemaakt voor dit Endotoxine toetsingskader 1.0, met 

als resultaat dat op basis van de fijnstof emissie (bronsterkte) de aan te houden afstand is te bepalen 

om een te hoge blootstelling aan endotoxine te voorkomen. Dit resulteert in een afstandsgrafiek zoals 

deze voor vleeskuikens hieronder is weergegeven. In de bijlage 2 is de uitwerking daarvan gegeven. 

 

Samenvatting uitgangspunten  

Gelet op het voorgaande worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 uit voorzorg voorkomen dat door lopende en nieuwe aanvragen de endotoxine advieswaarde 

van de Gezondheidsraad wordt overschreden en daar waar deze al is overschreden er wordt 

voorkomen dat de overschrijding toeneemt; 

 bedrijfsontwikkeling op alle varkens- en pluimveehouderijen die leiden tot een hogere 

(fijnstof)emissie kunnen tot gevolg hebben dat nieuwe overschrijdingen ontstaan of 

bestaande overschrijdingen worden vergroot; 

 bedrijfsontwikkeling op varkens- en pluimveehouderijen in een veedicht gebied, of beter 

gezegd in een ‘endotoxine risicogebied’, kunnen als gevolg van cumulatie van de endotoxine 

uitstoot tot gevolg hebben dat nieuwe overschrijdingen ontstaan of bestaande 

overschrijdingen worden vergroot; 

 andere veehouderij sectoren emitteren relatief weinig fijn stof en de bijdrage aan een 

mogelijke overschrijding van de advieswaarde door cumulatie is beperkt; 

 een grote mate van overschrijding van de endotoxine advieswaarde, individueel dan wel door 

cumulatie in een gebied, kan een reden zijn om na te denken over een vermindering van de 

fijnstof-endotoxine emissie van de veehouderij; 

 voorzorg in het belang van de gezondheid van omwonenden is de drijfveer voor deze notitie. 
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Grafiek vleeskuikens: relatie bronsterkte fijnstof (horizontaal in kg/jr) en aan te houden afstand 

(verticaal in meters) om te voldoen aan de advieswaarde van de Gezondheidsraad van 30 EU/m
3

. Onder 

de lijn is de afstand kleiner dan de aan te houden afstand, dus een overschrijding van de advieswaarde 

aan de orde is. Boven de trendlijn is de afstand groter dan de aan te houden afstand, dus is er geen 

overschrijding van de advieswaarde. 

Op deze wijze is – op basis van de huidige kennis en inzichten – locatie specifiek voor iedere 

individuele varkens- of pluimveehouderij in Nederland te bepalen of de endotoxineblootstelling naar de 

omgeving te hoog is of niet. Te hoog betekent is in deze dat de blootstelling hoger is dan de 

advieswaarde van 30 EU/m
3

 van de Gezondheidsraad.  

Opgemerkt moet worden dat dit Endotoxine toetsingskader 1.0  in haakt op de lopende ontwikkeling 

van het landelijke endotoxinetoetsingskader en gebruik maakt van de daaruit voortkomende 

resultaten. Met de 1.0 versie van het toetsingskader komen we op basis van metingen en modellering 

tot afstandsgrafieken. Deze methodiek is te vergelijken met de afstandsgrafieken op basis van 

mestvarkenseenheden, zoals die werden toegepast en geaccepteerd waren voordat de Wet geurhinder 

en veehouderij in werking trad en een geurtoetsingskader werd geïntroduceerd op basis van 

emissiefactoren en verspreidingsberekening. Dit laatste is ook het doel voor het te ontwikkelen landelijk 

endotoxine toetsingskader. Zo ver is het voor endotoxine nog niet. Daarvoor moet nog meer gemeten 

worden om emissiefactoren vast te stellen voor verschillende typen stalsystemen en 

reductiemaatregelen. Daarnaast moet het speciaal voor endotoxine doorontwikkelde landelijke Stacks 

verspreidingsmodel bruikbaar worden gemaakt voor de vergunningverlening.  

Omdat het nu al belangrijk is om een afweging over vergunningaanvragen te maken, zijn de 

afstandsgrafieken daar een goede methode bij. 

 

Te beschermen objecten 

Bij de endotoxine beoordeling wordt in principe aangesloten bij de systematiek, zoals die geldt voor de 

beoordeling van fijnstof. Dit betekent dat ook bedrijfswoningen van andere veehouderijen worden 

aangemerkt als te beschermen object en dat voor de afstand uitgegaan wordt van het dichtstbijzijnde 

emissiepunt van een veehouderij. Sportterreinen en recreatieterreinen (uitgezonderd zeer regelmatig 

gebruikte bebouwingen) worden niet als gevoelig object aangemerkt. Deze systematiek is voor 

endotoxine niet wettelijk vastgelegd. In specifieke omstandigheden kunnen er redenen zijn om van 

deze systematiek af te wijken.  
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Mogelijke uitkomsten van de beoordeling en het vervolg daarop 

Wanneer de hiervoor geschetste beoordeling van de endotoxine blootstelling wordt uitgevoerd, dan 

wordt daar in het licht van de uitgangspunten van 3.1 een specifiek gevolg aan gegeven. Dit geldt voor 

zowel bestaande als nieuwe situaties. 

A. Bestaande overschrijdingen. 

Uit de beoordeling van vergunde situaties kan blijken dat in de bestaande situaties al 

overschrijdingen van de advieswaarde aan de orde zijn. Deze overschrijding zijn in het verleden 

ontstaan. De destijds geldende geurnormen en/of fijnstof grenswaarden waren blijkbaar 

onvoldoende om overschrijdingen te voorkomen. 

 cumulatie toetsen: endotoxine risicogebied. 

B. Nieuwe overschrijdingen of vergroten van de bestaande overschrijding 

Bij het beoordelen van lopende en nieuwe vergunningaanvragen kan blijken dat deze kunnen 

leiden tot het vergroten van de bestaande overschrijding van de advieswaarde en/of een nieuwe 

overschrijding tot gevolg heeft. Geldende geurnormen en/of fijnstofgrenswaarden kunnen dit deels 

voorkomen. Of de geurnormen een overschrijding van de advieswaarde voorkomen hangt van het 

bedrijf af. Maatregelen voor geurreductie op het bedrijf werken bijvoorbeeld niet altijd evenredig 

door in een reductie van de fijnstof-endotoxine emissie. De geurreductie kan groter zijn dan de 

fijnstof-endotoxine reductie. 

 cumulatie toetsen: endotoxine risicogebied. 

C. Geen individuele overschrijding. 

Uit de beoordeling kan ook blijken dat zowel in de bestaande situatie (vergund) als in de nieuwe 

situatie (aanvraag) geen overschrijding van advieswaarde aan de orde is.  

 cumulatie toetsen: endotoxine risicogebied. 

NB. Ook al wijst de individuele toets uit dat er sprake is van een overschrijding van de 

adviesgrenswaarde, dan wordt deze constatering versterkt als cumulatie eveneens een rol speelt. Ook 

het omgekeerde kan het geval zijn. Wanneer sprake is van geen overschrijding van de advieswaarde, 

dan wordt deze constatering versterkt als cumulatie ook niet aan de orde is. 

Dit is van belang bij een rechtsgang, waarbij de combinatie van factoren de motivering van besluit 

versterkt. 

 

 

Met de bovenstaande methode is op basis van de fijnstof bronsterkte de aan te houden afstand te bepalen om te 

voldoen aan de advieswaarde van de Gezondheidsraad. De aan te houden afstand is op kaart te visualiseren door 

een afstandscontour rond de veehouderij te tekenen. Deze afstandscontour of risicocontour kan worden gebruikt in 

de ruimtelijke ordening (zie hoofdstuk 5) en voor het bepalen of sprake kan zijn van cumulatie (zie volgende 

paragraaf 3.2.2). 

 

3.2.2 Cumulatie: definitie endotoxine risicogebied 

In een gebied met meerdere veehouderijen dicht bij elkaar kan sprake zijn van cumulatie van 

endotoxine en als gevolg daarvan bestaat het risico dat de advieswaarde van de Gezondheidsraad 

wordt overschreden. Met andere woorden, ook buiten de individuele endotoxine risicocontouren (zie 

hoofdstuk 5) kan door cumulatie de advieswaarde worden overschreden. Daar waar dat risico bestaat 

spreken we in deze notitie van een endotoxine risicogebied. In het VGO onderzoek wordt een 

gezondheidsrisico gerelateerd aan 15 veehouderijen (of meer) binnen een kilometer van een gevoelig 

object. Voorbeelden uit de praktijk laten zien dat dit aantal niet hanteerbaar is. De locatiegerichte 

specifieke benadering uit deze notitie heeft geleerd dat ook bij kleinere clusters veehouderijen 
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cumulatie speelt. Dit bijvoorbeeld vanwege de grote omvang van de veehouderijen, de hiermee 

gepaard gaande emissie van fijnstof-endotoxine en de geringe afstanden naar te beschermen objecten.  

Over de stapeling (cumulatie) van endotoxine van meerdere veehouderijen concluderen de 

onderzoekers in het endotoxine rapport (zie paragraaf 2.4) het volgende: “Er zijn geen situaties 

doorgerekend met meerdere bronnen in een relatief klein gebied waar stapeling (zogenaamde 

‘cumulatie’) op kan treden. Dit is van belang omdat in een aantal gebieden in Nederland een 

aanzienlijk deel van de bevolking in huizen woont met meerdere stallen binnen een afstand van 250 

meter. In dergelijke situaties kunnen mogelijk ook andere diercategorieën dan pluimvee een 

overschrijding van de endotoxinegrenswaarde van 30 EU/m
3

 veroorzaken.” 

Cumulatie wordt in het kader van deze notitie gerelateerd aan de stapeling van emissies van 

endotoxine, c.q. het fijnstof als drager van endotoxine. In paragraaf 3.1.2 wordt geconcludeerd dat het 

hoofdzakelijk gaat om veehouderijen met een redelijk hoge uitstoot van geur en fijnstof: varkens- en 

pluimveehouderijen.  

Medio 2017 worden op grond van het nu lopende vervolgonderzoek de eerste cumulatieve 

risicokaarten verwacht van huidige endotoxine situatie in Brabant (zie paragraaf 2.6). Indien deze 

kaarten beschikbaar zijn, dan kunnen deze uiteraard gebruikt worden om de thans voorgestelde 

beoordelingssystematiek te verbeteren. Vooralsnog is de cumulatie van endotoxine (nog) niet 

kwantitatief te bepalen. Er is daarom gekozen voor een omgevingsbewuste benadering, waarbij alle 

beschikbare informatie wordt meegenomen in de afweging of een uitbreiding in een gebied als 

risicovol wordt beschouwd. Het is een gezamenlijke afweging van de omgevingsdienst met de 

gemeente en/of provincie. Hierbij kunnen onder andere de volgende zaken worden meegenomen: 

- liggen er meerdere veehouderijen in de omgeving met hoge fijnstof-endotoxine emissie. Dit kan 

bijvoorbeeld worden beoordeeld op basis van kaarten waarop individuele endotoxine-

risicocontouren in beeld zijn gebracht (zie hoofdstuk 5); 

- Hoe verhoudt de fijnstof-endotoxine emissie van het te beoordelen bedrijf zich tot de aan te 

houden afstand: 

- wanneer uit de individuele beoordeling is gebleken dat er geen overschrijding van de 

advieswaarde is, is de afstand dan net groter of veel groter dan de aan te houden afstand 

- wanneer uit de individuele beoordeling is gebleken dat er wel een overschrijding van de 

advieswaarde is, is de afstand dan net kleiner of veel kleiner dan de aan te houden afstand 

- Is er sprake van een urgentiegebied, aandachtsgebied of vergelijkbaar? 

- Is op grond van een geurevaluatie of geurgebiedsvisie bekend dat er sprake is van een overbelaste 

achtergrond geursituatie? Hierbij kunnen ook de resultaten uit het in 2015 door IRAS en GGD 

uitgebrachte onderzoek ’Geurhinder van veehouderij nader onderzocht: meer hinder dan 

Handreiking Wet geurhinder en veehouderij doet vermoeden?’ van 23 maart 2015 worden 

meegenomen.  

- Is op grond van toetsing aan de Verordening ruimte 2014 bekend dat er sprake is van een 

overbelaste achtergrond geursituatie of fijnstof? 

- Spelen in het betreffende gebied regelmatig klachten over geur of stof uit veehouderijen? 

- Om hoeveel gevoelige objecten gaat het en betreft dit (ook) bedrijfswoningen van andere 

veehouderijen met een hoge fijnstof emissie? 

- Is er sprake van specifieke gevoelige objecten in de omgeving? Denk daarbij aan scholen, 

kinderdagverblijven en verzorg- of verpleeginstellingen. 
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3.3 Endotoxine toetsingskader 1.0: beoordelen van de blootstelling 

 

In onderstaand schema wordt de beoordeling van  vergunningaanvragen en meldingen weergegeven. In 

het schema staan nummers vermeld in grijze cirkels. Deze nummers verwijzen naar de toelichting op 

de pagina’s na het schema. 

 

Beoordelingsschema Endotoxine toetsingskader 1.0 
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Op grond van de uitgangspunten genoemd in de vorige paragraaf, wordt in deze paragraaf de 

systematiek uitgewerkt voor het beoordelen van de endotoxineblootstelling van omwonenden van 

veehouderijen. De systematiek is gebaseerd op de recente wetenschappelijke inzichten: het endotoxine 

onderzoek (Ogink, 2016) dat is besproken in paragraaf 2.4. In dit rapport is de endotoxineblootstelling 

beoordeeld op basis van: 

- stalemissie metingen van stof en endotoxine; 

- modellering van de verspreiding van stof en endotoxine naar de omgeving met een speciaal voor 

dit doel ontwikkelde versie van Stacks. 

De uitkomsten van dit endotoxineonderzoek (met name bijlage N; “figuren overschrijdingsafstanden 

uit modelberekeningen” in het endotoxine onderzoek) is uitgewerkt in een aanvullend onderzoek 

(“Endotoxine concentraties rond stallen; indicatieve modelberekeningen” (Erbrink, 2016), waarvan 

gebruik is gemaakt voor dit Endotoxine toetsingskader 1.0 (Erbrink, 2016). Met als resultaat dat op 

basis van de fijnstof emissie (bronsterkte) de aan te houden afstand is te bepalen om een te hoge 

blootstelling aan endotoxine te voorkomen. Dit vertaalt zich in een afstandsgrafiek (zie ook paragraaf 

3.1.3 en bijlage 2): een trendlijn door 8 punten en de daarbij behorende formule waarmee voor ieder 

specifiek geval de afstand is te bepalen (een Excel document met rekenbladen voor de verschillende 

diersoorten is separaat bij deze notitie verkrijgbaar). 

Op deze wijze is – op basis van de huidige kennis en inzichten – locatie specifiek voor iedere 

individuele varkens- of pluimveehouderij te beoordelen of de endotoxineblootstelling naar de 

omgeving te hoog is of niet. Te hoog betekent in deze dat de berekende blootstelling hoger is dan de 

advieswaarde van 30 EU/ m
3

 van de Gezondheidsraad. Deze systematiek is voor geheel Nederland  

Opgemerkt moet worden dat dit Endotoxine toetsingskader 1.0  in haakt op de lopende ontwikkeling 

van het landelijke endotoxinetoetsingskader en gebruik maakt van de daaruit voortkomende 

resultaten. Met de 1.0 versie van het toetsingskader komen we op basis van metingen en modellering 

tot afstandsgrafieken. Deze methodiek is te vergelijken met de afstandsgrafieken op basis van 

mestvarkenseenheden, zoals die werden toegepast en geaccepteerd waren voordat de Wet geurhinder 

en veehouderij in werking trad en een geurtoetsingskader werd geïntroduceerd op basis van 

emissiefactoren en verspreidingsberekening. Dit laatste is ook het doel voor het te ontwikkelen landelijk 

endotoxine toetsingskader. Zo ver is het voor endotoxine nog niet. Daarvoor moet nog meer gemeten 

worden om emissiefactoren vast te stellen voor verschillende typen stalsystemen en 

reductiemaatregelen. Daarnaast moet het speciaal voor endotoxine doorontwikkelde landelijke Stacks 

verspreidingsmodel bruikbaar worden gemaakt voor de vergunningverlening. 

Omdat het nu al belangrijk is om een afweging over vergunningaanvragen te maken, zijn de 

afstandsgrafieken daar een goede methode bij. 

 

Toelichting op het beoordelingsschema Endotoxine toetsingskader 1.0 

 
Deze systematiek wordt gebruikt voor het beoordelen van lopende en nieuwe 

vergunningaanvragen of meldingen (OBM)
6

. Maar ook voor de beoordeling van ruimtelijke 

ontwikkelingen (zie hoofdstuk 5). 

 
Omgevingsbewust handelen. 

Bij een aanvraag om een vergunning van een veehouderij is het belangrijk om bewust te zijn 

van de context: de kenmerken en de aard van veehouderij en die van de omgeving. Bij 

vergunningverleners moeten bijvoorbeeld ‘de bellen gaan rinkelen’ als er een 

vergunningaanvraag binnenkomt waar nu al sprake is van een te hoge individuele 

                                                   

6

 Deze beoordelingssystematiek kan ook worden gebruikt voor bestaande bedrijven, bijvoorbeeld voor het 

intekenen van een afstands-/risicocontour rond pluimveehouderijen. Aanpassen van vergunningen van bestaande 

bedrijven is (nog) niet uitvoerbaar gelet op de jurisprudentie. Dit is een onderwerp voor de aanpak op de lange 

termijn. 
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blootstelling aan endotoxine en/of een toename van de fijnstof-emissie. De aan het stof 

gebonden endotoxine kan leiden tot een te hoge blootstelling en daardoor tot een extra 

gezondheidsrisico voor de lokale omgeving. In een omgeving met veel veehouderijen en 

woningen in de nabijheid daarvan, kan daarnaast ook cumulatie gaan leiden of geleid hebben 

tot een te hoge blootstelling aan endotoxine.  

Omgevingsbewust handelen wordt verwacht van de vergunningverleners van de 

omgevingsdiensten en van het bevoegde gezag (gemeente of provincie). Dit moet resulteren 

in een: goed procesverloop, goede communicatie tussen betrokken partijen, goede 

inhoudelijke toetsing en motivering en (zo veel als mogelijk) voorkomen van juridische 

procedures. 

Bij omgevingsbewust handelen komen drie werelden bij elkaar die van belang zijn voor het 

beleid en de besluitvorming: 

 Kennis en inzichten: 

o VGO- en endotoxinerapporten; 

o GGD en (belevingsmonitor, geanonimiseerde patiëntgegevens); 

o uitkomsten van enquêtes en/of inventarisaties; 

o economie: kosten emissie reducerende maatregelen, kosten en baten van 

verlagen ziektelast; 

o lokale milieuomstandigheden: geur, fijn stof, veedichtheid, cumulatie etc. 

o kaart met individuele endotoxine risico contouren (zie hoofdstuk 5) 

o cumulatief endotoxinen risicokaarten (komen voort uit vervolgonderzoek, zie 

paragraaf 2.6). 

 Besluitvorming bevoegd gezag, advieswaarde Gezondheidsraad en de toepassing daarvan: 

o dit toetsingskader endotoxine 1.0; 

o juridische aspecten en mogelijke risico’s op schadeclaims. 

 Sociaal maatschappelijke aspecten, waarbij de aandacht uitgaat naar: 

o verslag en verloop van de (verplichte) dialoog van de veehouder met zijn 

omwonenden. Een dialoog die bij voorkeur voorafgaand aan de 

vergunningaanvraag is uitgevoerd; 

o omwonenden van veehouderijen en hun zorgen om gezondheidsrisico’s; 

o signalen van groepen uit de samenleving: lokale werkgroepen, klankbordgroepen, 

dialogen, dorpsraden etc. 

o signalen uit inloopavonden, inspraakbijeenkomsten, zienswijzen op plannen over 

vergunningen; 

o klachten over (geur)hinder of verstoorde verhoudingen. 

Met bovenstaande aandachtspunten in gedachten kan het afwegingsproces bij het al dan niet 

verlenen van de vergunning (of een uitstel) worden vormgegeven. Dit komt de motivering en 

onderbouwing van een besluit ten goede en maakt deze sterker bij een eventuele rechtsgang. 

 

 
Endotoxine toetsingkader 1.0 

Op basis van de huidige kennis en inzichten is locatie specifiek voor iedere individuele 

varkens- of pluimveehouderij te bepalen of de endotoxineblootstelling naar de omgeving te 

hoog is of niet. Te hoog betekent in deze dat de blootstelling hoger is dan de advieswaarde 

van 30 EU/ m3 van de Gezondheidsraad.  

Zowel de individuele situatie van het bedrijf als ook de cumulatie wordt beoordeeld. 

 

 

 

Individuele toets 

De individuele toets bestaat uit 2 onderdelen:  
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A. het beoordelen van de bestaande situatie conform de vigerende vergunning. De vraag die 

beantwoordt wordt is of de huidige omvang van de fijnstof-emissie en daaraan gebonden 

endotoxine een te hoge blootstelling tot gevolg heeft: overschrijding van de endotoxine 

advieswaarde van de Gezondheidsraad. 

o de toetsing wordt uitgevoerd met de afstandsgrafieken uit bijlage 2 c.q. de 

Excel rekenbladen die bij deze notitie ter beschikking zijn gesteld; 

o is de afstand van de veehouderij tot het dichtste bij gelegen gevoelige object 

kleiner dan of gelijk aan de aan te houden afstand om te voldoen aan de 

advieswaarde van de Gezondheidsraad, dan is er sprake van een te hoge 

blootstelling endotoxine omdat de adviesgrenswaarde wordt overschreden; 

o is de afstand van de veehouderij tot het dichtste bij gelegen gevoelige object 

groter dan de aan te houden afstand, dan wordt de advieswaarde van de 

Gezondheidsraad niet overschreden. 

 Wanneer uit de toetsing blijkt dat sprake is van een bestaande overschrijding van de 

adviesgrenswaarde van de Gezondheidsraad, dan is in ieder geval verdere toename 

van de fijnstof-emissie en daaraan gebonden endotoxine ongewenst, om een grotere 

overschrijding te voorkomen en daarmee te voorkomen dat de gezondheidsrisico’s 

voor omwonenden toenemen.  

 De mate van overschrijding van de advieswaarde kan zo ernstig zijn dat het wenselijk 

is om het gesprek aan te gaan over een afname van de fijnstof emissie. 

 Wanneer uit de toetsing blijkt dat in de huidige situatie de adviesgrenswaarde niet 

wordt overschreden, dan kan de aanvraag alsnog leiden tot een overschrijding. 

B. het beoordelen van de aangevraagde vergunning. De vraag die beantwoordt wordt is of de 

aangevraagde toename van de fijnstof-emissie en daaraan gebonden endotoxine een te 

hoge blootstelling tot gevolg heeft: een overschrijding van de endotoxine advieswaarde 

van de gezondheidsraad. De toetsing wordt uitgevoerd met de afstandsgrafieken uit 

bijlage 2; zoals hiervoor beschreven onder 4A. 

 Wanneer uit de toetsing blijkt dat sprake is van een overschrijding van de 

adviesgrenswaarde van de Gezondheidsraad, dan is verdere toename van de fijnstof-

emissie en daaraan gebonden endotoxine ongewenst, om een grotere overschrijding 

te voorkomen en daarmee te voorkomen dat de gezondheidsrisico’s voor 

omwonenden toenemen. 

 Wanneer uit de toetsing blijkt dat de aanvraag niet leidt tot overschrijding van de 

adviesgrenswaarde, dan kan cumulatie alsnog leiden tot een mogelijke overschrijding. 

 
Cumulatieve toets 

Bij de cumulatieve toets moet onderzocht worden gemaakt dat ‘stapeling’ kan leiden tot 

overschrijding van de advieswaarde van de Gezondheidsraad. Een kwantitatieve beoordeling in 

de zin van een cumulatieberekening is nog niet mogelijk. Endotoxine risicokaarten zullen daar 

in de (nabije) toekomst invulling aan geven. Vooralsnog dienen de volgende aspecten bij de 

beoordeling te worden betrokken: 

C. meerdere veehouderijen in de omgeving met hoge fijn-stofemissie en daaraan gebonden 

endotoxine; 

D. meerdere overschrijdingen van de endotoxine advieswaarde van de Gezondheidsraad in 

de omgeving; 

E. hoge achtergrond geurbelasting; 

F. … zie verder onder paragraaf 3.2.2 over de definitie van een endotoxine risicogebied én 

de aandachtspunten welke zijn genoemd onder punt 2 over het omgevingsbewust 

handelen. 
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NB. Ook al wijst de individuele toets uit dat er sprake is van een overschrijding van de 

adviesgrenswaarde, dan wordt deze constatering versterkt als cumulatie eveneens een rol 

speelt. Ook het omgekeerde kan het geval zijn. Wanneer sprake is van geen overschrijding van 

de advieswaarde, dan wordt deze constatering versterkt als cumulatie ook niet aan de orde is. 

Dit is van belang bij een rechtsgang, waarbij de combinatie van factoren de motivering van 

besluit versterkt. 

 

 

 

 

 

 

De voorgaande toetsing wordt uitgevoerd door vergunningverleners bij de omgevingsdienst (2 

– 6).  

 Op dat moment schakelt de vergunningverlener naar het bevoegd gezag (gemeente of 

provincie) en rapporteert over de uitkomst van de toetsing. 

 

 

 
Wanneer uit de individuele en/of cumulatieve toetsing blijkt dat: 

- de advieswaarde van de Gezondheidsraad niet wordt overschreden; of 

- de advieswaarde wel wordt overschreden, maar de emissie van fijnstof-endotoxine niet 

toeneemt (overschrijding wordt niet groter);  

dan kan worden overwogen om: 

 de vergunning te verlenen; 

 toch de dialoog aan te gaan met de veehouder vanuit de volgende overweging:  

o het is aannemelijk dat het Rijk (met de sector) komt met een plan van aanpak voor 

emissie vermindering. Om te voorkomen dat de veehouderij nu investeert in een 

bepaald stalsysteem en deze over een aantal jaren weer moet aanpassen; 

o omdat de toename van de fijn-stofemissie en daaraan gebonden endotoxine 

blootstelling naar de omgeving vanuit ruimtelijke functies ongewenst is (grotere 

endotoxinecontour rond de veehouderij, zie hoofdstuk 5); 

o de mate van overschrijding van de advieswaarde zo ernstig is dat het wenselijk is om 

het gesprek aan te gaan over een afname van de fijnstof emissie. 

 

NB. Het verdient aanbeveling om op basis van endotoxine/fijnstof de vergunning verder te 

beoordelen aan de hand van handreiking Veehouderij en volksgezondheid (maart 2016) op de 

stappen 1,6,7,8. 

 

 

 

De gemeente of de provincie gaat de dialoog aan met de veehouder, vanwege: 

- de individuele toetsing en/of de cumulatieve toetsing heeft uitgewezen dat een 

overschrijding van de endotoxine advieswaarde aan de orde is en daarom een toename 

van de fijn-stofemissie en de daaraan gebonden endotoxine ongewenst is; 

- het belang van emissiestandstil /-reductie in verband met plan van aanpak emissie 

vermindering of toekomstbestendigheid van het bedrijf of in het belang van behoud van 

ruimtelijke functies (zie punt 7 hiervoor).  

- de mate van overschrijding van de advieswaarde situatie zo ernstig is dat het wenselijk is 

om het gesprek aan te gaan over een afname van de fijnstof-endotoxine emissie. 

 In het overleg (de dialoog) wordt uitleg gegeven over de problematiek, de ontstane 

situatie en worden de mogelijkheden verkend of de veehouder zijn plan wil aanpassen 

om standstil of emissiereductie te bereiken of wordt gekeken of de veehouder kan 

instemmen met een schriftelijk uitstel op de besluitvorming van de vergunning. 

 Afhankelijk van de uitkomst van de dialoog besluit het bestuur van de gemeente of de 

provincie hoe zij verder gaat met de vergunningaanvraag. 
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o Het kan zijn dat de veehouder zijn aanvraag wil aanpassen. Een besluit is dan niet 

nodig. De veehouder zal een nieuwe aangepaste aanvraag indienen. 

o Het kan zijn dat de veehouder schriftelijk wil instemmen met uitstel van de 

besluitvorming over de vergunningaanvraag. Een besluit is dan niet nodig, wel 

moet een termijn zijn vastgelegd. Zie paragraaf 4.1.4.1. 

o Het kan zijn dat de veehouder niet meegaat in het voorstel om zijn plan aan te 

passen en ook niet schriftelijk wil instemmen met een uitstel van de 

besluitvorming. 

In dat geval zal het bestuur een besluit moeten nemen: de vergunning weigeren, 

verlenen of uitstel opleggen. De aspecten die bij deze afweging een rol spelen 

zijn onder andere genoemd onder punt 2 over omgevingsbewust handelen. De 

financieel-juridische aspecten worden in het volgende hoofdstuk 4 belicht. 

 

 

 

3.4 Samenvatting over de aanpak bij vergunningverlening 

Uit voorzorg willen gemeenten, provincie en omgevingsdiensten voorkomen dat omwonenden 

onnodige gezondheidsrisico’s lopen als gevolg van de ‘vergunningverlening’ tijdens de komende 

periode totdat er een landelijk toetsingskader beschikbaar is. Ze staan daarbij voor het volgende 

dilemma: in het geval van een vergunningaanvraag van een veehouderij waarop een risicovolle 

ontwikkeling plaatsvindt (toename emissie fijnstof-endotoxine) kan door het ontbreken van een 

toetsingskader voor de vergunningverlening, de gezondheid van omwonenden onvoldoende 

bescherming worden geboden. Het is echter niet gewenst dat er nieuwe of grotere knelpunten ontstaan 

in het buitengebied. 

Het endotoxine toetsingskader 1.0 haakt in op de lopende ontwikkeling van het landelijke 

endotoxinetoetsingskader en maakt gebruik van de daaruit voortkomende onderzoeksresultaten. Voor 

de onderbouwing van het endotoxine toetsingskader 1.0 zijn de uitkomsten van de 

gezondheidsonderzoeken goed geduid. Het endotoxine toetsingskader 1.0 biedt de mogelijkheid om 

bij de vergunningverlening aan veehouderijen uit voorzorg bescherming te bieden aan omwonenden. 

Naar verwachting zullen er de komende tijd veel juridische procedures gevoerd worden over besluiten 

met betrekking tot veehouderijen. Als de vergunning verleend wordt zullen omwonenden bezwaar en 

beroep instellen op grond van gezondheid en de verschenen rapporten, bij weigering zal de aanvrager 

bezwaar en beroep aantekenen. Als de besluitvorming uitgesteld wordt, volgt mogelijk een procedure 

omdat niet tijdig een besluit is genomen. 

In alle gevallen is het van belang om goed gemotiveerd een besluit te nemen. Deze notitie wil daarvoor 

handreikingen geven. Het is aan het bevoegd gezag om, afhankelijk van de specifieke, lokale 

omstandigheden een gemotiveerd besluit te nemen. Of de rechter er in meegaat is niet vooraf te 

zeggen, het is een nieuwe weg die wordt ingeslagen met de bijbehorende onzekerheden. 

 

Gezien het bovenstaande wordt geadviseerd de volgende aanpak bij de vergunningverlening en bij 

meldingen toe te passen
7

: 

1. Lopende en nieuwe vergunningaanvragen en meldingen beoordelen op de risico’s voor 

omwonenden conform de beschreven systematiek en het schema in paragrafen 3.1 en 3.2. 

                                                   

7

 Interimaanpak: gedurende de periode totdat een definitief toetsingskader voor gezondheid van het Rijk 

beschikbaar is 
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2. Als risicovol beoordeelde aanvragen worden door de omgevingsdienst voorgelegd aan de 

gemeente of provincie (bevoegd gezag). 

3. De gemeente treedt in overleg met de veehouder (dialoog). 

4. Afhankelijk van de uitkomst van het overleg met de veehouder, bepaalt de gemeente of provincie 

hoe men verder wil met de vergunningaanvraag of melding.  

5. Het is wenselijk om extra zorgvuldig om te gaan met alle vergunningaanvragen voor 

veehouderijen. Dat kan bijdragen aan het begrip en de acceptatie door betrokkenen en het 

voorkomen van procedures: 

● Bij een risicovolle aanvraag (toename fijnstof emissie): tijdig met de veehouder in overleg 

treden. In de dialoog / gesprek met de veehouder het dilemma uitleggen. Dat kan hem 

misschien overtuigen om uitstel te accepteren en/of te overwegen zijn plannen aan te passen. 

● Bij niet risicovolle aanvraag (minder fijnstof emissie of op voldoende afstand): aan de 

omwonenden uitleggen dat je de vergunning verleent omdat er op grond van de beschikbare 

informatie uit de gezondheidsonderzoeken geen verhoogd risico wordt verwacht door 

endotoxine blootstelling. 

6. De gemeente kan advies vragen aan de GGD over een vergunningaanvraag, bijvoorbeeld in geval 

van twijfel over de mogelijke (andere) gezondheidseffecten. Zie ook de BPO Handreiking 

Veehouderij en Volksgezondheid d.d. 3 maart 2016. Zie ook onder punt 7 van de toelichting op 

het beoordelingsschema. 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vergelijkbare aanpak. Hier wordt in hoofdstuk 5 nader op 

ingegaan.  
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4 Besluitvorming over aanvragen in het licht van financieel-

juridische aspecten 

 

In het vorige hoofdstuk is het Endotoxine toetsingskader 1.0 gepresenteerd. Op basis daarvan kan 

locatie specifiek voor iedere individuele varkens- of pluimveehouderij in Nederland bepaald worden of 

de endotoxineblootstelling naar de omgeving de adviesgrenswaarde van 30 EU/m
3

 van de 

Gezondheidsraad overschrijdt. Indien uit deze toetsing blijkt dat sprake is van een overschrijding van 

deze waarde, dan is een verdere toename van de fijnstof emissie en daaraan gebonden endotoxine 

ongewenst. Dit zou immers leiden tot een verdere of nieuwe overschrijding en dus een toename van de 

gezondheidsrisico’s voor omwonenden. 

De jurisprudentie laat zien dat bij het beoordelen van vergunningaanvragen aangaande 

volksgezondheid de volgende aspecten van belang zijn: 

 gezondheid van omwonenden moeten worden meegenomen in de besluitvorming; 

 de beoordeling moet geënt zijn op de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken (kennis); 

 de beoordeling moet locatie specifiek zijn, het geen betekent dat aannemelijk moet worden 

gemaakt dat de ontwikkelingen op de veehouderij een rechtstreeks verband hebben met mogelijke 

gezondheidseffecten voor de omwonenden. 

Het endotoxine toetsingskader 1.0 voldoet aan deze vereisten: het is opgesteld met gebruikmaking 

van de op 7 juli 2016 gepubliceerde VGO- en endotoxine onderzoeken, de endotoxine beoordeling is 

locatie specifiek en vergelijkbaar met bijvoorbeeld geurnormen en fijnstof-grenswaarden (zie 

hoofdstuk 3) en de beoordeling maakt het mogelijk op goede gronden te besluiten over 

vergunningaanvragen. Het weigeren van een vergunning op grond van de beoordeling met het 

Endotoxine toetsingskader 1.0 is het overwegen waard. 

Hieronder wordt eerst ingegaan op de hierboven genoemde vereisten die een rol spelen bij de 

beoordeling en besluitvorming over vergunningaanvragen. De rest van dit hoofdstuk is gewijd aan de 

financieel-juridische aspecten die van belang zijn bij die besluitvorming.  

Gezondheidsrisico’s meewegen 

Gezondheidsrisico’s moeten nadrukkelijk bij de beoordeling van een vergunningaanvraag betrokken 

worden. Hierover is de laatste jaren duidelijke jurisprudentie ontstaan, die stelt dat risico’s voor de 

volksgezondheid bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken. De Raad van State hanteert 

hierbij de overweging, dat  

Indien door het in werking zijn van een inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen 

ontstaan, moeten deze risico's gelet op artikel 1.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet 

milieubeheer als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.
8

 

Het is dus algemeen aanvaard dat volksgezondheid een aspect is dat bij de omgevingsvergunning-

milieu getoetst moet worden. De uitkomsten van het VGO en het endotoxine onderzoek zullen dan ook  

bij de beoordeling van een vergunningaanvraag betrokken moeten worden. 

Nieuwste wetenschappelijke inzichten 

Net voor het uitkomen van het VGO en endotoxine onderzoek heeft de rechtbank Oost-Brabant nog 

eens aangegeven dat bij de beoordeling de nieuwste wetenschappelijk onderzoeken bij de afweging 

moeten worden betrokken. In een zaak in de gemeente Reusel-de Mierden oordeelt de rechter over het 

rapport “Geurhinder van veehouderij nader onderzocht” van de GGD Brabant/Zeeland en het IRAS 

instituut van de Universiteit Utrecht (het GGD onderzoek) van 23 maart 2015, als volgt: 

                                                   

8

 Zie o.a. uitspraken Raad van State nr. 201202452 dd. 3 juli 2013, 201207838 dd. 18 december 2013 en nr. 

201306433 dd. 12 maart 2014 
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… Het GGD-onderzoek geeft naar het oordeel van de rechtbank een indicatie dat deze 

blootstellingsresponsrelaties wellicht gedateerd zijn. Onder deze omstandigheden en gelet op de 

rechtspraak van deze rechtbank met betrekking tot gezondheidsrisico’s en het 

voorzorgsbeginsel, had verweerder moeten verantwoorden waarom in het bestreden besluit bij 

de toetsing aan artikel 7.3, eerste lid onder d, van de VR 2014, in plaats van het GGD-onderzoek, 

van de Handreiking en de bijlagen wordt uitgegaan en de vaste gedragslijn wordt gevolgd.
9

 

Bij de vergunningverlening kan sinds het uitkomen van het VGO en endotoxine onderzoek dus niet 

voorbij gegaan worden aan deze onderzoeken. 

Locatie specifiek 

Inmiddels is de Raad van State op 12 oktober in twee uitspraken
10 

voor het eerst ingegaan op het VGO 

onderzoek. In de eerste casus gaat het om de vraag of een omwonende, die op 940 m afstand van een 

veehouderij (pluimveebedrijf) in de gemeente ter Apel woont, aan te merken is als belanghebbende. De 

omwonende had betoogd dat hij belanghebbende is omdat uit het VGO-onderzoek blijk dat negatieve 

gezondheidseffecten rond pluimveebedrijven tot 1 km mogelijk zijn. De rechter komt vrij snel tot de 

conclusie dat de resultaten van het VGO-onderzoek in casu niet zullen optreden. Dit lijkt gebaseerd te 

zijn op de inschatting van de rechter die verwijst naar specifieke kenmerken van het gebied, zoals 

aantal veehouderijen, type bedrijven en kenmerken van de bevolking. De onderzoekers betreuren het 

dat de rechter geen nader deskundig advies bij hen heeft ingewonnen.  

In de tweede casus gaat het om de vraag of de vaststelling van een bestemmingsplan voor 

vormverandering van het bouwblok voor een veehouderij, leidt tot negatieve gezondheidseffecten. 

Appellant verwijst hiervoor naar het VGO onderzoek. In de uitspraak wordt gesteld dat appellant niet 

aannemelijk heeft gemaakt dat uit het RIVM-rapport kan worden afgeleid dat de in het plan voorziene 

ontwikkeling onaanvaardbare negatieve gezondheidseffecten heeft.  

Uit deze uitspraken komt naar voren dat de rechter niet de conclusies uit het VG -onderzoek bestrijdt 

maar dat deze niet worden meegenomen omdat ze niet concreet zijn vertaald naar de betrokken casus. 

Met dit Endotoxine toetsingskader 1.0 wordt hieraan juist wel tegemoet gekomen, aangezien voor de 

specifieke, lokale situatie een beoordeling wordt gemaakt voor de blootstelling aan endotoxine!  

Het Endotoxine toetsingskader 1.0 is dus een goed instrument om tot een zorgvuldige afweging met 

betrekking tot endotoxine te komen, wat ook recht doet aan de uitspraken van de Raad van State. Het 

is vervolgens aan het bevoegd gezag om met de endotoxinebeoordeling de eindafweging over een 

vergunningaanvraag te maken. Het weigeren van een vergunningaanvraag bij een verdergaand 

overschrijding van grenswaarde van de Gezondheidsraad is daarbij een reële optie. Wat het 

uiteindelijke besluit zal zijn, hangt echter veelal van de lokale, specifieke omstandigheden af. In de 

volgende paragrafen wordt daarom ingegaan op alle juridische mogelijkheden, die het bevoegd gezag 

daarbij heeft.  

  

                                                   

9

 Zie uitspraak Rechtbank Oost-Brabant dd. 27 juni 2016, ECLI:NL: RBOBR:2016:3384 

10

 Zie uitspraken Raad van State nr. 201509405 en nr 201602102  dd. 12 oktober 2016  
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4.1 Omgevingsvergunning milieu 

Bij aanvragen om een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu zijn er vier opties: weigeren, 

verlenen, vergunnen en in later stadium actualiseren of de besluitvorming uitstellen. 

4.1.1. Weigeren van de vergunning, voorzorgsbeginsel 

Artikel 2.14, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft aan dat een 

omgevingsvergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu kan worden geweigerd. 

Hiervoor zijn diverse toetsingskaders ontwikkeld, bijvoorbeeld voor ammoniak en fijnstof. Naast deze 

wettelijke kaders kan een vergunning ook geweigerd worden op basis van algemeen aanvaarde 

wetenschappelijke inzichten (aawi). Deze inzichten kunnen zelfs in plaats treden van de het wettelijk 

kader als op basis daarvan aannemelijk gemaakt kan worden dat in de te beoordelen situatie het 

wettelijke toetsingskader niet niet toereikend is om onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van 

omwonenden te voorkomen. Tot het verschijnen van de VGO en endotoxine onderzoeken is in 

rechterlijke uitspraken geconcludeerd dat er geen aawi zijn die aantonen dat de huidige 

toetsingskaders voor geur, fijnstof of ammoniak niet toereikend zijn om onaanvaardbare risico’s voor 

de volksgezondheid te voorkomen. Er is nog geen uitspraak gedaan of de VGO en het endotoxine 

onderzoek wel zijn aan te merken als aawi. In het kader van deze notitie wordt hier duidelijk wel vanuit 

gegaan. 

Voor endotoxine is nog geen toetsingskader beschikbaar, op basis waarvan een aanvraag geweigerd 

kan worden. Met betrekking tot dit soort situaties, oordeelt de rechtbank Oost-Brabant, dat:  

6.5 … Het enkele ontbreken van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten is onvoldoende 

om de vergunning reeds daarom te weigeren vanwege een mogelijk volksgezondheidsrisico. Pas 

als er indicaties zijn dat een activiteit een risico voor de volksgezondheid zou kunnen hebben, zal 

het bevoegd gezag, mede gelet op het voorzorgsbeginsel, moeten onderzoeken of de mogelijke 

negatieve effecten op de volksgezondheid van een zodanige ernst kunnen zijn dat hierin 

aanleiding is gelegen om de vergunning te weigeren, of nadere voorschriften ter voorkoming van 

gezondheidsrisico’s aan de vergunning te verbinden. Hierbij zijn de omstandigheden van het geval 

van belang, zoals de werking van de betrokken inrichting, de soort van de gehouden dieren, de 

aard van de omgeving, eventuele mogelijke (hygiëne)maatregelen ter voorkoming van de uitbraak 

en verspreiding van zoönosen, alsmede de aard van de mogelijke effecten op de gezondheid.
11

 

Het enkele feit dat er geen kaders (wettelijk of aawi) zijn, kan niet zondermeer leiden tot een 

weigering. Wel zou dan volgens de rechtbank bezien moeten worden of het voorzorgsbeginsel van 

toepassing is. De Raad van State hanteert in haar uitspraken de algemene lijn dat “..er zijn geen 

algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten aannemelijk gemaakt dat het in werking zijn van de 

inrichting zodanige risico’s voor de volksgezondheid oplevert dat om die reden nadere voorschriften 

aan de vergunning hadden moeten worden verbonden, dan wel dat de vergunning om die reden had 

moeten worden geweigerd”. In tegenstelling tot de rechtbank Oost-Brabant wordt dan niet verder 

ingegaan op het voorzorgsbeginsel. In een artikel in nieuwsbericht van de Stab
12

 wordt ingegaan op het 

mogelijke verschil tussen bovenstaande uitspraak en van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 12 juli 2013 

en de lijn van de Raad van State. De schrijvers van het artikel concluderen:  

In afwachting van de resultaten van dat onderzoek (= VGO onderzoek) en de mogelijke uitwerking 

daarvan in de praktijk lijkt de jurisprudentie van de Rechtbank Oost-Brabant ons een manier van 

toetsen die landelijk navolging verdient. 
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 Zie uitspraak rechtbank Oost-Brabant dd. 12 juli 2013, nummer SHE 12/3065 

12

  Zie artikel “De bescherming van de volksgezondheid in het omgevingsrecht”, J.K. van de Poel en mr. M. van 

Harten, Nieuwsbericht Stab(2014, nummer 3  
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Voorzorgsbeginsel  

In bovenstaande uitspraak wordt verwezen naar het voorzorgsbeginsel. Bij milieuaspecten geldt veelal 

dat achteraf pas duidelijk wordt dat een activiteit ernstige gevolgen heeft. Dit kan dan al tot 

onomkeerbare schade hebben geleid. In de Nederlandse wetgeving is het voorzorgsbeginsel nog niet 

vastgelegd
13

, maar het Europees milieurecht hanteert het als één van haar leidende beginselen, (zie 

artikel 191, lid 2 vaan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU)).  

Algemeen kan het voorzorgsbeginsel vertaald worden in drie kernelementen:  

● er dient sprake te zijn van een dreigende milieuschade,  

● er moet sprake zijn van een onzekerheid en  

● er dient actie ondernomen te worden.  

Omdat het voorzorgsbeginsel is vastgelegd in het Werkingsverdrag komt het beginsel met name in 

Europese procedures aan de orde. Het Europese Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg 

hebben het voorzorgsbeginsel in diverse uitspraken geconcretiseerd. Hieruit komt naar voren dat het 

voorzorgsbeginsel potentiële risico’s beoogt te voorkomen (T-229/04, Zweden tegen Commissie), 

maar dat met louter hypothetische risico’s, die berusten op gewone, wetenschappelijk niet bewezen 

veronderstellingen, geen rekening kan worden gehouden (T-392/02, Solvay Pharmaceuticals). Daar 

staat tegenover dat bij onzekerheid omtrent het bestaan en de omvang van risico’s voor de 

volksgezondheid de instellingen van de EU beschermende maatregelen mogen nemen zonder te 

hoeven wachten totdat ten volle blijkt dat deze risico’s inderdaad bestaan en groot zijn (C-157/96, 

National Farmers’ Union en C-180/96, Verenigd Koninkrijk tegen Commissie).
14

 

Op basis hiervan kan het bevoegd gezag een zogenaamde controleerbare afweging maken. Ofwel het 

bevoegd gezag dient stapsgewijs te beoordelen en te motiveren of: 

1. er aanwijzingen zijn van causaliteit tussen (milieu)belastende handelingen en potentieel 

schadelijke gevolgen, 

2. er risico is op het intreden gevaar of schade in bepaalde gevallen waarover in een besluit moet 

worden geoordeeld door het bevoegd gezag, 

3. het gewenste of genormeerde beschermingsniveau daarmee wordt overschreden en  

4. waarbij ook inzicht wordt gegeven in wat de gevolgen (kunnen) zijn van niet handelen.  

Het VGO en endotoxine onderzoek hebben de relaties aangetoond tussen veehouderijen en diverse 

negatieve gezondheidsrisico’s. Met het endotoxine toetsingskader 1.0 kan vervolgens een zorgvuldige 

en controleerbare afweging worden gemaakt of in een concrete situatie er een reëel risico is dat de 

advieswaarde van de Gezondheidsraad van 30 EU/m
3

 in de buitenlucht kan worden overschreden.  

In de Nederlandse rechtspraak is het voorzorgsbeginsel nog weinig aan de orde geweest. In 2013 is 

een beroep op het voorzorgsbeginsel ten aanzien van veehouderijen in twee casussen
15

 niet 

gehonoreerd omdat “appellanten niet gewezen hebben op algemeen aanvaarde wetenschappelijke 

inzichten op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat het in werking zijn van de 

inrichting zodanige risico's voor de volksgezondheid kan opleveren dat de vergunning om die reden had 

moeten worden geweigerd”.  Daarnaast is recent een beroep op het voorzorgsbeginsel bij een 

vergunning Natuurbeschermingswet 1998 voor een geitenhouderij afgewezen
16

. Wel is breed 

geaccepteerd de toepassing van het voorzorgsbeginsel bij hoogspanningsmasten. 

Of in een concrete casus een weigering wegens toepassing van het voorzorgsbeginsel bij een 

omgevingsvergunning-milieu met verwijzing naar het VGO en het endotoxine onderzoek en dit 

Endotoxine toetsingskader 1.0 accepteert, is uiteindelijk aan de rechter. Het is van belang om een 
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  In de nieuwe Omgevingswet is het voorzorgsbeginsel wel opgenomen 

14   http://www.europadecentraal.nl/menu/1239/Voorzorgsbeginsel.html 

15

  Zie uitspraken Raad van State nr. 201113207 dd. 20 maart 2013 en nr. 201107693 dd. 1 mei 2013 

16

  Zie uitspraak Raad van State nr. 201502765 dd. 13 juli 2016 
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weigerig zorgvuldig te motiveren, waarbij met name ingegaan moet worden op de lokale 

omstandigheden, zoals: 

● soort en ligging van het bedrijf, 

● aantal en nabijheid van omwonenden, 

● nabijheid van gevoelige groepen (bv. scholen en speciale woonvoorzieningen), 

● gevolgen van de aangevraagde wijziging, gelet op samenhang tussen endotoxine en fijnstof is 

het risico groter als er een toename fijnstof is, 

● mogelijkheid en bereidheid ondernemer tot het treffen van maatregelen. 

 

Conclusie: Weigeren op basis van het voorzorgsbeginsel is mogelijk en kan met het endotoxine 

toetsingskader 1.0, rekening houdend met specifieke lokale omstandigheden, goed gemotiveerd 

worden  

4.1.2. Verlenen van de vergunning 

Bij verlening van de omgevingsvergunning, zal gemotiveerd moeten worden waarom in het concrete 

geval het VGO en het endotoxine onderzoek niet van betekenis is. Dit kan bijvoorbeeld, omdat in de 

nabijheid van het risicobedrijf slechts een zeer beperkte aantal woningen ligt, bijvoorbeeld 2 of 3 

woningen op ruime afstand (dit is vast te stellen met het Endotoxine toetsingskader 1.0). Verlening kan 

ook aan de orde zijn als het bevoegd gezag van mening is dat de onderzoeken nog onvoldoende 

duidelijkheid geven om een eenduidige relatie tussen de emissie uit de betreffende veehouderijen en 

het voorkomen van gezondheidseffecten bij mensen vast te stellen. 

Daarnaast is het mogelijk om in de vergunning aanvullende voorschriften te stellen waardoor mogelijke 

negatieve gezondheidseffecten voorkomen kunnen worden. 

De verplichting ingevolge artikel 1.1, tweede lid, van de Wm heeft betrekking op de milieugevolgen 

van de inrichting voor de omgeving daarbuiten. 

Vanwege dit verschil heeft verweerder een eigen verantwoordelijkheid om te waarborgen dat 

volksgezondheidsrisico’s vanwege de verspreiding van ziektekiemen niet zullen optreden buiten de 

inrichting en kan verweerder niet volstaan met verwijzing naar de Gwwd
17

. Zijn 

verantwoordelijkheid kan verweerder nemen door toereikende voorschriften te verbinden aan de 

omgevingsvergunning, de naleving van deze voorschriften te controleren en, zo nodig, deze 

voorschriften te handhaven. De omstandigheid dat de Minister bevoegd is tot handhaving van het 

Besluit respectievelijk de Gwwd, maakt dit niet anders.
18

 

In de vergunning dient dan aangegeven te worden dat de getroffen maatregelen de verdere 

verspreiding van endotoxine tegen gaan, zie onder andere de uitspraak van de rechtbank Limburg: 

14. … dat verweerder onweersproken heeft gesteld dat de risico’s voor de volksgezondheid in de 

aanvraag en in § 2.3.4 van het bestreden besluit zijn beoordeeld en dat in de aanvraag die 

onderdeel van het bestreden besluit uitmaakt, voorzieningen, maatregelen en specifieke 

voorschriften zijn opgenomen die verspreiding van endotoxine, veegerelateerde MRSA-bacterieën 

en zoönosen tegen moeten gaan. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich op 

basis daarvan in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de risico's van verspreiding van 

dierziekten geen aanleiding geven om de voorziene uitbreiding van het bedrijf niet toe te staan.
19

 

Bij het stellen van aanvullende voorschriften dient men alert te zijn dat deze voorschriften niet zodanig 

zijn dat daarmee de grondslag van de aanvraag wordt verlaten. Het is niet mogelijk om een ander 
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 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 

18

  Zie uitspraak rechtbank Oost-Brabant, nr. SHE-12/3065 dd. 31 december 2013, gemeente Boxmeer inzake 

verlening vergunning legkippenhouderij 

19

 Zie uitspraak rechtbank Limburg, d.d. 4 mei 2016 nummer AWB - 15 _ 1440u 
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stalsysteem met een verdergaande reductie voor te schrijven. Wel kunnen bijv. hygiënemaatregelen 

worden voorgeschreven.  

 

Conclusie: Verlenen is mogelijk, maar dient goed gemotiveerd te zijn. Het wordt lastig om deze 

motivering te vinden nu het VGO en endotoxine onderzoek de relaties hebben aangetoond tussen 

veehouderijen en gezondheidsrisico’s en met het Endotoxine toetsingskader 1.0 vervolgens een 

zorgvuldige en controleerbare afweging kan worden gemaakt of in een concrete situatie er een 

reëel risico is dat de advieswaarde van de Gezondheidsraad van 30 EU/m
3

 in de buitenlucht kan 

worden overschreden. 

4.1.3. Actualiseren van vergunning in later stadium 

Het bevoegd gezag kan er ook voor kiezen met de huidige bekend zijnde gegevens om de vergunning 

te verlenen. Als er in de loop van de tijd meer duidelijkheid komt over het toetsingskader 

volksgezondheid / endotoxine kan de vergunning geactualiseerd worden. 

Actualisatie is mogelijk op basis van artikel 2.30, lid 1 van de Wabo:  

“Voor zover de omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een 

inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, beziet het bevoegd gezag regelmatig of de 

voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden, nog toereikend zijn gezien de 

ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en 

de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Onder ontwikkelingen op het 

gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu wordt mede verstaan de 

vaststelling van nieuwe of herziene conclusies over beste beschikbare technieken, overeenkomstig 

artikel 13, vijfde en zevende lid, van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334)”. 

Het is dan wel noodzakelijk dat er uit het onderzoek dusdanig concrete zaken naar voren komen dat 

het bevoegd gezag bij een herbeoordeling van de vergunning tot de conclusie moet komen dat gezien 

de technische ontwikkelingen of ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu 

aanvullende maatregelen nodig zijn in het belang van de bescherming van het milieu.  

 

Technische ontwikkelingen 

Bij de vergunningverlening is al beoordeeld of de best beschikbare technieken (BBT) zijn toegepast. 

Deze beoordeling vindt onder andere plaats op basis van de BREF documenten. Daarnaast wordt er in 

jurisprudentie van uitgegaan dat “.. het huisvestingsysteem worden geacht te behoren tot de bij het 

opstellen van het Besluit huisvesting als beste beschikbare techniek geïdentificeerde 

huisvestingsystemen”. Bij actualisatie van de vergunning zal derhalve gemotiveerd dienen te worden of 

er nieuwere technieken mogelijk en noodzakelijk zijn dan op moment van vergunningverlening.  

Aan het opstellen van een document voor de best beschikbare technieken wordt nu op landelijk niveau 

gewerkt. Het kan nog enige tijd duren voor dit document gereed is. 

Daarnaast kan een gemeente op basis van artikel 5.4, lid 2 van et Besluit omgevingsrecht (Bor) ook 

bepalen wat voor een concrete casus BBT is: 

Indien op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting, waarvoor een 

vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten als bedoeld in het 

eerste lid van toepassing zijn, of indien de van toepassing zijnde BBT-conclusies of 

informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces 

behandelen, stelt het bevoegd gezag de beste beschikbare technieken vast. 

Indien meer bekend wordt over de toetsing van endotoxine en daarmee wat dit in een concreet geval 

betekent, kan het bevoegd gezag voor die situatie vaststellen dat verdergaande technieken BBT zijn 

dan die welke in de vergunning zijn opgenomen. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2016-07-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel2.1
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Hierbij kan afgeweken worden van de grondslag van de oorspronkelijke aanvraag om 

omgevingsvergunning milieu, op grond van artikel 2.31a van de Wabo. Het bevoegd gezag kan dan 

voorschriften aan de omgevingsvergunning milieu verbinden, die strekken tot het toepassen van 

andere BBT- technieken ter beperking van nadelige gevolgen door emissie van endotoxine. 

 

Ontwikkelingen in milieukwaliteit 

Actualisatie van vergunningen op basis van ontwikkelingen in de milieukwaliteit is tot nu toe lastig 

gebleken. Er dient vastgesteld te worden dat ten opzichte van het moment van vergunningverlening, de 

milieukwaliteit verslechterd is. 

 

Conclusie: Verlenen en in een later stadium actualiseren is mogelijk, maar lastig, en wordt 

daarom niet aangeraden. 

4.1.4. Uitstel besluitvorming 

Eerder is aangegeven dat op landelijk niveau nog nader onderzoek plaatsvindt naar een toetsingskader 

voor endotoxine. Naar verwachting zal een eerste aanzet voor zo’n kader in de loop van 2017 

verschijnen. Op dat moment kan een besluit op een concrete aanvraag met meer zekerheden genomen 

worden. Daarom kan uitstel van de besluitvorming gewenst zijn, in afwachting van een concreet 

toetsingskader volksgezondheid / toetsingskader endotoxine.  

Daarnaast kan in vergunningaanvragen, die zijn ingediend vóór het uitkomen van het VGO en 

endotoxine onderzoek nog geen rekening gehouden zijn met de conclusies hieruit. In de reactie van 

LTO-Nederland op het verschijnen van de rapporten wordt gesproken over een opdracht voor de sector 

om de uitstoot van fijnstof te verminderen. De sector is hierover ook in gesprek met het Rijk om 

daarvoor met maatregelen te komen. Het is daarom van belang om in gesprek te gaan met de 

aanvrager en hem te wijzen op de uitkomsten van de rapporten en zijn verantwoordelijkheid richting 

de omgeving. Zeker indien de aanvraag een toename van fijnstof tot gevolg heeft, zullen omwonenden 

in procedures het VGO en endotoxine onderzoek aanhalen. In gesprek met de ondernemer kan 

bekeken worden deze de aanvraag eventueel nog wil aanpassen. De besluitvorming kan dan zo nodig 

uitgesteld worden. 

4.1.4.1 Vrijwillig uitstel 

Uitstel op verzoek van aanvrager is mogelijk op basis van artikel 4:15, lid 2 van de algemene wet 

bestuursrecht (Awb): 

“De termijn voor het geven van een beschikking wordt voorts opgeschort: 

a. gedurende de termijn waarvoor de aanvrager schriftelijk met uitstel heeft ingestemd” 

De beslistermijn kan dus worden opgeschort als de aanvrager daarmee schriftelijk instemt. In overleg 

met de ondernemer, waarbij gewezen kan worden op zijn verantwoordelijkheid naar omwonenden kan 

deze optie worden voorgelegd. Deze optie kan ook in beeld zijn als het alternatief is dat het bevoegd 

gezag de aanvraag gaat weigeren (zie §4.1.1).  

Tijdens het uitstel kan de aanvrager de dialoog aangaan met omwonenden over wat de mogelijke 

gevolgen zijn van zijn aanvraag in relatie tot het VGO en endotoxine onderzoek. Het nemen van extra 

maatregelen kan mogelijke bezwaar- en beroepsprocedures vooraf voorkomen. De extra tijd, die 

hiermee is gemoeid wordt dan in een later stadium terug ‘verdiend’. De veehouder heeft er ook belang 

bij om een toekomstbestendig en maatschappelijk aanvaard bedrijf te ontwikkelen. 

4.1.4.2 Opgelegd uitstel 

Voor omgevingsvergunningen milieu geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo met 

een beslistermijn van 26 weken. Op basis van artikel 3:18, lid 2 van de Awb in combinatie met artikel 
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3.12, lid 8 van de Wabo kan deze termijn binnen 8 weken na ontvangst van de vergunningaanvraag 

worden verlengd met ten hoogste 6 weken. 

Voor lopende aanvragen is deze termijn verstreken. Bovendien is een uitstel met 6 weken geen 

oplossing. Daarom is gekeken naar de mogelijkheden om de besluitvorming van deze aanvragen uit te 

stellen middels artikel 4:14 van de Awb: 

Indien een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden 

gegeven, deelt het bestuursorgaan dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een zo 

kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. 

Deze bepaling mag volgens de MvT (Kamerstukken II 1998/99, 26 523, nr. 3, p. 4) echter niet gezien 

worden als een bevoegdheid om de wettelijk bepaalde termijn te verlengen. De bewindslieden 

tekenden uitdrukkelijk aan dat de tekst van lid 1 van het artikel onverlet laat dat de aanvrager van het 

besluit bij overschrijding van de wettelijke termijn bezwaar kan maken c.q. beroep kan instellen zodra 

het orgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen. 

4.1.4.3 Opvragen aanvullende informatie 

De aanvraag moet in elk geval bevatten de bescheiden, die zijn aangeven in de Regeling 

omgevingsrecht. Daarnaast stelt artikel 4:2, lid 2 van de Awb dat de aanvrager verschaft voorts de 

gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs 

de beschikking kan krijgen.  Gedurende de termijn dat aanvullend informatie moet worden aangeleverd 

schort de wettelijke termijn op totdat deze aangeleverd zijn (artikel 4:15 van de Awb). In het algemeen 

kan aanvullende informatie worden opgevraagd tot het ontwerp-besluit is genomen. 

Omdat gezondheid gezien wordt als een deelaspect van het begrip ‘milieu’ kan ook hierover 

aanvullende informatie worden gevraagd om aan te tonen dat een gevraagde vergunning verleend kan 

worden. Belangrijk is wel dat de ondernemer ‘redelijkerwijs’ over deze informatie kan beschikken.  

Het is aan het bevoegde gezag om te beoordelen of de verstrekte gegevens toereikend zijn. Indien dit 

niet het geval is kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten. Uiteraard zal niet elke aanvrager 

met het buiten behandeling laten van de aanvraag eens zijn. De aanvrager heeft de mogelijkheid om 

bezwaar te maken en een verzoek tot schorsing en voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter 

in te dienen.  

 

Conclusie: Vrijwillig uitstel is mogelijk. Opgelegd uitstel is niet af te dwingen. Alternatief is dan 

om te weigeren. Opvragen van aanvullende informatie is mogelijk, maar op voorwaarde dat de 

aanvrager de informatie in redelijkheid kan aanleveren. 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26523-3.html
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4.2 Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer 

De kleinere en middelgrote veehouderijen (onder de IPPC grens) kunnen volstaan met het indienen van 

een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activitietenbesluit). De veehouderij 

moet voldoen aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit en een toetsing is doorgaans niet 

nodig. Zo nodig kan het bevoegd gezag beoordelen of maatwerkvoorschriften nodig zijn om 

gezondheidsrisico’s voor de omgeving te voorkomen of te beperken.  

Een belangrijke grondslag voor het stellen van maatwerkvoorschriften is de zorgplicht, die is 

vastgelegd in artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit. Op grond daarvan dient de drijver van een 

inrichting alle maatregelen te treffen waarvan hij weet of redelijk kan vermoeden dat ze de nadelige 

gevolgen van een inrichting op het milieu voorkomen. Onder het voorkomen of beperken van het 

ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu valt het voorkomen van risico’s voor de omgeving en 

ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de 

risico’s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan. 

In combinatie met de heersende opvatting dat onder milieu ook gezondheid valt, betekent het dat op 

grond van de zorgplicht ook aan meldingplichtige bedrijven maatwerkvoorschriften kunnen worden 

gesteld. 

In een specifieke zaak inzake de tijgermug, die een gevaar voor de gezondheid kan opleveren wordt 

hierbij zelfs verwezen naar de algemene zorgplicht in het Activiteitenbesluit: 

Onder de zorgplicht ingevolge artikel 2.1, eerste lid, in samenhang met artikel 2.1, tweede lid, 

aanhef en onder l, van het Abm, behoort ook de verplichting om de risico's verbonden aan de 

opslag van banden afkomstig uit landen waar de tijgermug leeft, te voorkomen en te beperken. 

Indien, als gevolg van het niet naleven van deze zorgplicht, het risico ontstaat dat tijgermuggen 

zich buiten de inrichting kunnen verspreiden of zich definitief kunnen vestigen, is sprake van een 

overtreding van deze zorgplicht.
20

 

De mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften wordt ingeperkt doordat het bevoegd gezag 

slechts maatwerkvoorschriften kan stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit 

niet uitputtend is geregeld (artikel 2.1, lid 4 van het Activiteitenbesluit). Aangezien er rondom 

endotoxine nog niets is geregeld in het Activiteitenbesluit, zijn maatwerkvoorschriften op basis van de 

algemene zorgplicht mogelijk om volksgezondheidsrisico’s door endotoxine te voorkomen. 

 

Conclusie: aan meldingen kunnen maatwerkvoorschriften worden verbonden om de uitstoot van 

endotoxine te beperken. 

 

  

                                                   

20

 Zie uitspraak Oost-Brabant nr. SHE 12/1934 dd. 26 juni 2013, provincie Noord-Brabant inzake verzoek tot 

handhavingzorgplicht 
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4.3 Omgevingsvergunningsvergunningen beperkte milieutoets (OBM).  

Voor een aantal milieurelevante activiteiten van kleine en middelgrote veehouderijen, is naast de 

melding eerst toestemming van het bevoegd gezag nodig via de omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets (OBM). Aan de OBM mogen echter geen voorschriften worden verbonden. 

De OBM wordt beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals neergelegd in de Wabo en artikel 

5.13b van het Bor. De OBM kan betrekking hebben op fijnstof en/of op een milieueffectrapportage 

(MER). 

OBM fijnstof 

De ervaring leert dat de OBM in de meeste gevallen de toetsing aan fijnstof doorstaat. Met andere 

woorden, de activiteit leidt niet tot overschrijding van de grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10). 

Een weigering van de OBM fijnstof is dus meestal niet aan de orde. 

OBM MER 

Een OBM MER kan worden geweigerd indien het bevoegde gezag heeft beslist dat een 

milieueffectrapport moet worden gemaakt (artikel 5.13b, lid 1van het Bor). Het bevoegde gezag moet 

dan van mening zijn dat er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in 

artikel 5.13b, lid 1van Bor, jo. artikel 7.17 van de Wm.  

Algemeen geldt dat aan de volgende criteria getoetst dient te worden: 

● De kenmerken van het project 

● De plaats van het project 

● De kenmerken van de potentiële effecten. 

Mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden dienen hierbij nadrukkelijk meegenomen te worden, 

het betreft immers een milieuaspect. Een toename van de emissies van met name fijnstof, kan een 

aanwijzing geven voor mogelijke nadelige effecten. Van geval tot geval zal bekeken moeten worden of 

gezien de toename en omgeving een MER vereist is. Voor de aandachtspunten, die in de afweging 

meegenomen kunnen worden, wordt verwezen naar paragraaf 4.1.1). 

Belangrijke beperking hierbij is dat indien de aanvraag voor een OBM MER betrekking heeft op een 

wijziging/uitbreiding, alleen de effecten ten gevolge van die aanpassing beoordeeld mogen een reden 

zijn om een milieueffectrapport op te stellen. Er mag niet geoordeeld worden op basis van de 

milieueffecten van de gehele inrichting. De rechtbank Oost-Brabant heeft hierover een uitspraak 

gedaan.
21

 

Indien geconstateerd wordt dat er mogelijk sprake kan zijn van nadelige effecten, dan wordt de OBM 

MER geweigerd en moet voor de gevraagde activiteit een milieueffectrapport worden opgesteld. Het 

milieueffectrapport dient in te gaan op de maatregelen die worden genomen om de emissies te 

verminderen. 

Voorafgaand aan een weigering van de OBM MER kan de gemeente nog in gesprek gaan met de 

ondernemer over mogelijke aanpassing van de plannen. Ook kan een uitstel van de besluitvorming 

besproken worden, waarbij de ondernemer een pas op de plaats maakt. Definitieve besluitvorming kan 

dan plaatsvinden op het moment dat een toetsingskader voor gezondheid beschikbaar is en een MER 

niet noodzakelijk is. 

Na de weigering van de OBM MER heeft de veehouder een aantal opties: 

● meegaan in de weigering. De ondernemer moet dan een omgevingsvergunning, onderdeel milieu, 

aanvragen en een milieueffectrapport opstellen;  

● bezwaar aantekenen tegen de weigering en een voorlopige voorziening vragen bij de rechter; 

● zijn plan aanpassen, met afname van de emissies, op grond waarvan een MER niet nodig is. 

 

Conclusie: weigering van de OBM MER is mogelijk wegens mogelijke nadelige effecten door 

endotoxine.   

                                                   

21

 zie uitspraak rechtbank Oost-Brabant, dd. 19 december 2014, nummer 14_1251 
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4.4 Financiële consequenties 

Door een aantal gemeenten is gewezen op de mogelijke financiële risico’s indien een vergunning naar 

later blijkt onterecht is geweigerd dan wel dat de besluitvorming onterecht is uitgesteld.  

Als een genomen besluit later in een bezwaar- of beroepsprocedure wordt vernietigd kan een 

aanvrager in beginsel schadevergoeding vragen. Dit kan zowel bij een besluit tot weigering als tot 

verlening van een vergunning dat later wordt vernietigd. De rechter stelt het onrechtmatig handelen 

van het overheidsorgaan in beginsel vast indien een besluit wordt vernietigd.  

Op 1 juli 2013 is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, in 

werking getreden. De nieuwe regeling is in titel 8.4 Schadevergoeding (artikelen 8:88–8:95) 

opgenomen in de Awb met aanpassing van een aantal andere artikelen in de Awb.  

Dat er sprake is van een onrechtmatige daad betekent niet dat het overheidsorgaan ook daadwerkelijk 

schadeplichtig is. In het kader van de vordering tot schadevergoeding zal daartoe beoordeeld moeten 

worden in hoeverre de onrechtmatigheid toegerekend kan worden en of sprake is van eigen schuld of 

risico aan de kant van de benadeelde partij.  

Toerekening/causaliteit: er dient een oorzakelijk verband te zijn tussen het onrechtmatige besluit en 

gestelde schade. Daarbij is er in elk geval geen causaal verband als het bestuursorgaan aannemelijk 

kan maken dat ten tijde van het vernietigde besluit zij ook een rechtmatig besluit had kunnen nemen 

met dezelfde schade tot gevolg: 

7.2. Dat een besluit rechtens onjuist is bevonden, betekent niet zonder meer dat een door een 

belanghebbende als gevolg van dat besluit gestelde schade, mede gezien de aard van de 

aansprakelijkheid en de aard van de schade, aan dat besluit kan worden toegerekend. Dat is niet 

het geval, indien ten tijde van het nemen van het rechtens onjuist bevonden besluit een rechtmatig 

besluit kon worden genomen, dat naar aard en omvang eenzelfde schade tot gevolg zou hebben 

gehad. Indien een verzoek om vergoeding van schade als gevolg van een rechtens onjuist 

bevonden besluit wordt gedaan, is het aan het desbetreffende bestuursorgaan om, als daartoe 

aanleiding bestaat, aannemelijk te maken dat ten tijde van het nemen van dat besluit ook een 

rechtmatig besluit kon worden genomen. Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 9 juli 2014 in 

zaak nr. 201308204/1/A2. In dit geval heeft het college niet aannemelijk gemaakt dat het op 25 

augustus 2010 [appellant] rechtmatig een verplichting tot het maken van een 

milieueffectrapportage had kunnen opleggen. 
22

 

Voor endotoxine is nog geen wettelijk kader beschikbaar. Een weigering zal daardoor zorgvuldig 

gemotiveerd moeten worden vanuit het voorzorgsbeginsel, zie paragraaf 4.1.1. Indien de rechter zo’n 

besluit achteraf vernietigt zal dit zeer waarschijnlijk gebaseerd zijn op een motiveringsgebrek. In een 

schadezaak waarbij een gemeente alsnog de motivering van haar besluit aanvulde, oordeelde de 

rechter:  

4.1 … Indien een verzoek om vergoeding van schade als gevolg van een rechtens onjuist bevonden 

besluit wordt gedaan, is het aan het desbetreffende bestuursorgaan om, als daartoe aanleiding 

bestaat, aannemelijk te maken dat ten tijde van het nemen van dat besluit ook een rechtmatig 

besluit had kunnen worden genomen. 

In dit geval heeft het college dat in het besluit van 21 juni 2012, gelezen in samenhang met het 

daarin ingelaste advies van de commissie van 4 juni 2012, aannemelijk gemaakt. 
23

   

Er had dan een rechtmatig besluit genomen kunnen worden, welk besluit eenzelfde schade tot gevolg 

zou hebben gehad, zodat causaliteit niet werd aangenomen. Dit laat natuurlijk onverlet dat ook het 

oorspronkelijk besluit zorgvuldig gemotiveerd moet worden. 

                                                   

22

 Zie uitspraak Raad van State dd. 3 februari 2016, nummer 201505106/1/A2 

23

 Zie uitspraak Raad van State  dd. 9 juli 2014, nummer 201308204/1/A2 
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In een arrest van de Hoge Raad d.d. 3 juni 2016, wordt dit principe enigszins ingeperkt; het is niet 

bepalend welk besluit het college zou hebben kunnen nemen, maar welk besluit het college 

daadwerkelijk zou hebben genomen indien het wel overeenkomstig de wet zou heb gehandeld. Dit 

onderscheid is van belang als gemeente richting aanvrager steeds heeft laten doorschemeren 

medewerking te willen verlenen aan de aanvraag. 

Eigen schuld/risico aanvrager: De schade wordt verminderd en kan zelfs komen te vervallen als deze te 

wijten is aan het gedrag van de aanvrager. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de beslistermijn is 

verlengd in verband met opvragen van aanvullende informatie en het toetsingskader intussen is 

gewijzigd. 

 

Conclusie: Vernietiging van een besluit tot weigering van een vergunning, leidt niet automatisch 

tot een plicht tot schadevergoeding door het bevoegd gezag. Zorgvuldige motivering is wel een 

vereiste.  
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5 Doorwerking in de ruimtelijke ordening 

 

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op volksgezondheid in relatie tot de milieuvergunning-

verlening. Voor de ruimtelijke ordening geldt dit vergelijkbaar. Een verhoogd risico voor de 

volksgezondheid kan spelen bij de ontwikkeling (uitbreiding) van een veehouderij, maar ook bij de 

realisatie van een nieuwe gevoelige bestemming. Bij dit laatste valt te denken aan de bouw van een 

nieuwe woning in het buitengebied of de uitbreiding van een dorpskern. In die gevallen is de 

zogenaamde ‘omgekeerde werking’ aan de orde. De toets in het kader van de omgekeerde werking of 

de realisatie van een gevoelige bestemming vanuit volksgezondheidsperspectief mogelijk is, zal naar 

verwachting vaker aan de orde zijn dan de toets of de uitbreiding van een veehouderij vanuit 

volksgezondheidsperspectief mogelijk is. 

Uitgangspunt in de ruimtelijke ordening is dat sprake moet zijn van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Bij bestemmingsplannen voor woonwijken, bedrijventerreinen of initiatieven in het 

buitengebied is het de vraag welk niveau voor de blootstelling nog aanvaardbaar is. Voor de 

blootstelling aan endotoxine heeft Gezondheidsraad een advieswaarde van 30 EU/m
3

 vastgesteld (zie 

§2.2).  

Om te voldoen aan de advieswaarde van de Gezondheidsraad is met het Endotoxine toetsingskader 1.0 

uit paragraaf 3.2.1 op basis van de bronsterkte voor individuele veehouderijen de aan te houden 

afstand te bepalen. De aan te houden afstand is op kaart te visualiseren door een afstandscontour rond 

de veehouderij te tekenen. Deze individuele afstandscontour of endotoxine-risicocontour voor de 

volksgezondheid kan worden gebruikt in de ruimtelijke ordening.  

Binnen de risicocontour is in beginsel geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen en is 

bijvoorbeeld woningbouw in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De mogelijke blootstelling aan 

endotoxine is daar hoger dan de advieswaarde van de Gezondheidsraad van 30 EU/m
3

). Van dit 

beginsel kan worden afgeweken als aannemelijk wordt gemaakt dat het woon- en leefklimaat binnen de 

afstandscontour wel aanvaardbaar is (jurisprudentie geur: 201111498/1/T1/R4 van 13 februari 2013 

en 201211840/2/R2 van 1 maart 2013 herhaald in 201107147/1/R3 van 31 oktober 2012). 

In onderstaande figuur zijn als voorbeeld de risicocontouren rond enkele veehouderijen in beeld 

gebracht. De contouren zijn gebaseerd op de fijnstof emissie in combinatie met de grafieken in bijlage 

2. De kaart is door de gemeente te gebruiken bij het opstellen van ruimtelijke plannen of het 

beoordelen van individuele initiatieven. 

 

 

Kaart : Risicocontouren volksgezondheid obv fijnstof emissie en omrekening naar advieswaarde  

voor endotoxine. Blauw: individuele contour, rood cumulatieve contour (indicatief) 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:BZ1290
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:BZ3371
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2012:BY1693
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Bijlage 1. Reacties op gezondheidsonderzoeken. 

1. Symposium RIVM 

Op 7 juli 2016 heeft het RIVM in de Brabanthallen in Den Bosch een symposium georganiseerd over het 

VGO onderzoek. De onderzoeksleiders van het IRAS en het RIVM hebben de onderzoeksresultaten 

toegelicht en geduid.  

De belangrijkste conclusies waren: 

● gezondheidseffecten voor omwonenden van veehouderijen zijn aangetoond (zie paragraaf 2.3); 

● de effecten (o.a. verminderde longfunctie) zijn geen acute bedreiging voor de volksgezondheid en 

min of meer vergelijkbaar met de luchtkwaliteitsproblemen als gevolg van verkeer en industrie in 

en rond grote steden, belangrijke verkeersaders en industriële gebieden; 

● het verminderen van de emissies is nodig om de gezondheidseffecten voor omwonenden van 

veehouderijen te vermijden. 

2. Kamerbrief 

In de brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2016 geven de staatssecretarissen van EZ en I&M een 

beleidsreactie. 

“De resultaten geven reden tot bezorgdheid. Het VGO onderzoek en het endotoxine onderzoek 

laten zien dat er mogelijke verbanden zijn gevonden tussen het wonen in de omgeving van 

veehouderijen en de gezondheid. Het kabinet beraadt zich dan ook op maatregelen. Het 

kabinet zal zich met veehouderijsectoren, in het bijzonder de pluimveesector, buigen over 

maatregelen om de luchtkwaliteit rondom veehouderijen te verbeteren.” 

Ook wordt een aangepast wetsvoorstel “Dieraantallen en volksgezondheid” aangekondigd. Het 

wetsvoorstel zal na advisering van de Raad van State naar verwachting rond het kerstreces aan de 

Tweede Kamer worden aangeboden. 

Het Rijk zal in een nieuwe brief aan de Tweede Kamer (november 2016?) ingaan op het vervolg van het 

VGO onderzoek. Verwacht wordt dat deze nieuwe brief ook zal ingaan op fijnstof emissie reducerende 

maatregelen voor pluimvee.  

NB. Gelet op de verwachte inhoud van de nieuwe kamerbrief, kan deze leiden tot aanpassing van deze 

notitie. 

3. Reacties van de sector veehouderij 

Volgens de LTO Nederland schept het VGO onderzoek helderheid én heeft het een opdracht voor 

veehouders. De gezondheid van omwonenden van veehouderijen mag nooit ter discussie staan.  

De sector is blij dat nu is aangetoond dat de overdracht van zoönosen, vee-gerelateerde MRSA, ESBL’s, 

Hepatis E en Influenza, niet vaker plaatsvindt in gebieden met veel veehouderijen dan elders in 

Nederland. In gebieden met veel veehouderijen komt minder astma en allergieën voor dan in de 

referentiegebieden. 

De pluimveehouderij heeft de afgelopen jaren een grote stap gezet in de door de politiek en 

maatschappij gewenste ontwikkeling in dierwelzijn. Dit heeft echter ook een negatief effect gehad op 

de emissie van fijnstof. Het geeft opnieuw aan hoe belangrijk een integrale benadering is. 

De sector erkent de negatieve gezondheidseffecten, met name het verergeren van klachten van de 

longfunctie en de hogere kans op longontsteking. Fijnstof van verkeer, industrie en uit het buitenland 

is daarbij minstens zo belangrijk als fijnstof vanuit de veehouderij. De sector wil haar 

verantwoordelijkheid nemen. Samen met overheid en onderzoekers gaat de sector aan de slag om de 

bijdrage van met name de pluimveesector zo klein mogelijk te maken. Een economisch rendabele 
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bedrijfsvoering blijft het uitgangspunt, waarbij de aanpak gericht is op vermindering van emissies en 

niet op dieraantallen. 

De vakgroep LTO/NOP is in overleg met provincies, onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en Belgische 

collega’s om te zoeken naar een integrale oplossing voor emissies in de pluimveehouderij. Daarbij is 

extra aandacht voor oplossingen die ook bijdragen aan een positief effect in de stal. In de 

Toekomstvisie Pluimveehouderij waaraan de vakgroep Pluimveehouderij werkt is dit een belangrijk 

uitgangspunt. 

4. Reactie van de GGD in Brabant 

Op basis van de onderzoeksresultaten van het VGO en het endotoxine onderzoek heeft de GGD GHOR 

NL een eerste reactie opgesteld. ‘Als GGD staan we voor de publieke gezondheid en willen we 

gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk voorkomen. Daarom blijft de GGD inzetten op voorzorgsprincipes, 

denk aan:  

● Verminderen van uitstoot  

Niet alleen door maatregelen bij nieuwe bedrijven of uitbreidingen, maar ook bij bestaande 

bedrijven. Bijvoorbeeld door het aandringen op en handhaven van bronmaatregelen en het 

inzetten op technische mogelijkheden om de uitstoot zowel binnen als buiten de stal te 

verminderen. 

● Inzetten op afstand tussen woonhuizen en veehouderijen 

We handhaven ons advies dat de afstand tussen veehouderijen en woningen minimaal 250 meter 

moet zijn. Tot 1.000 meter adviseren wij om een gezondheidsadvies mee te nemen bij de 

vergunningverlening tot uitbreiding. 

● Benutten van de gedachte van de Omgevingswet  

Bij beslissingen over het wel of niet verlenen van vergunningen voor nieuw te bouwen 

veehouderijen of uitbreiding, adviseren we integraal te kijken naar alle gezondheidsrisico’s. De 

GGD vindt het belangrijk dat de vergunningsaanvraag bekeken wordt vanuit een gebiedsgerichte 

aanpak. Gemeenten kunnen in de omgevings- en gebiedsvisies hiervoor uitgangspunten 

vastleggen. Dit vraagt dat gemeenten soms ook over gemeentegrenzen heen afspraken maken 

hoe om te gaan met concentratie van bedrijven. 

 

Bij gemeenten, provincie, rijk en veehouderijsector blijft de GGD gezondheid in relatie tot 

veehouderijen onder de aandacht brengen en agenderen in gesprekken. Ook blijft de GGD in gesprek 

met de burger en andere ketenpartners. Samen met het RIVM hebben we de inwoners van gemeenten 

waar het onderzoek plaatsvond geïnformeerd tijdens informatieavonden over het onderzoek. Deze 

avonden hebben we ook benut om vragen en reacties op te halen. Die gebruiken we voor de 

agendasetting, uitwerken van beleid, handelingsperspectief en nieuwe onderzoeksvragen.  

Burgers kunnen de GGD bellen met vragen over het onderzoek. De GGD informeert huisartsen met een 

factsheet over de resultaten, zodat zij op de hoogte zijn van de risicogroep, mensen met COPD die 

wonen in de buurt van veehouderijen, en alert kunnen zijn op klachten’  

5. Reacties van gemeenten en provincie in Noord-Brabant 

Na het symposium van het RIVM over het VGO onderzoek zijn de gemeenten en provincie in Noord-

Brabant op 7 en 11 juli 2016 bij elkaar geweest om zich te beraden op wat hen te doen staat.  

 

Reactie op het symposium 

Bij het symposium waren o.a. bestuurders en ambtenaren van veel gemeenten, de omgevingsdiensten 

en de provincie Noord-Brabant aanwezig. Helaas is er tijdens het symposium niet ingegaan op het 

rapport over de emissies van endotoxine, het rapport over de mogelijkheden om emissies te 
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verminderen en ook niet op de Kamerbrief. Vooral het verband tussen het VGO onderzoek en het 

endotoxine onderzoek is een reden voor bezorgdheid die ook in de Kamerbrief wordt geuit. 

 

Reactie op de kamerbrief en de beleidsreactie van de ministeries 

Gelet op de uitkomsten van de onderzoeken zijn de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van 

veehouderijen een landelijk probleem. Dit speelt niet alleen in Brabant, maar overal in het land rond 

locaties met pluimveehouderijen of in veedichte gebieden (= endotoxine risico gebieden). Het ligt voor 

de hand dat het Rijk (onder aanvoering van VWS, omdat het volksgezondheid betreft) haar 

verantwoordelijkheid neemt. 

In de periode voorafgaand aan de publicatie van het VGO en het endotoxine onderzoek hebben de VNG 

en de provincie Noord-Brabant
24

 aangegeven dat zij maatregelen van het Rijk verwachten op grond van 

het voorzorgsbeginsel. Ook is uitgelegd dat als het Rijk het niet nodig vindt om iets te doen, het voor 

gemeenten en provincies wel heel moeilijk wordt om wel iets te doen.  

Het Rijk heeft in beginsel mogelijkheden om centraal in te grijpen vanuit het voorzorgsbeginsel. 

Gedacht kan worden aan een voorbereidingsbesluit / vergunningenstop voor bepaalde risicovolle 

ontwikkelingen op veehouderijbedrijven. Het Rijk heeft hier niet toe besloten. Gelet op de kamerbrief 

lijkt het erop dat de ministeries aansturen op het nemen van BBT maatregelen en daarover met de 

sector afspraken willen maken. In november zou daar duidelijkheid over moeten komen. De vraag is of 

de BBT-eisen met terugwerkende kracht gaan gelden. Ook is het de vraag of BBT maatregelen 

voldoende zijn om te voorkomen dat de advieswaarde van de Gezondheidsraad wordt overschreden, 

zowel in het geval van individuele veehouderijen als bij cumulatie van meerdere veehouderijen. 

 

Bijeenkomst gemeenten en provincie 11 juli 2016 

De gemeenten en de provincie willen voorkomen dat omwonenden onnodige gezondheidsrisico’s lopen 

als gevolg van de vergunningverlening tijdens de komende periode. De bezorgdheid van omwonenden 

over de gezondheidsrisico’s zijn reëel genoeg om uit voorzorg te handelen c.q. omgevingsbewust met 

vergunningaanvragen om te gaan. De kamerbrief bevestigt dit ook. Er zijn voldoende gronden om aan 

te mogen nemen dat vooral pluimveebedrijven relevante gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. 

Dit geldt ook voor varkenshouderijen in endotoxine risico gebieden waar cumulatie een rol speelt.  

Op 11 juli 2016 zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- algemeen streven om de emissies vanuit de veehouderij terug te dringen; 

- tot die tijd is het aan gemeenten om te bepalen wat ze doen met lopende en nieuwe aanvragen. De 

drie Omgevingsdiensten hebben na 11 juli afgesproken om de risicovolle ontwikkelingen (toename 

fijnstof emissie bij pluimvee en bij varkens in endotoxine risico gebieden) voor te leggen aan de 

gemeente met de vraag of de vergunningverlening door kan gaan of niet, òf dat de besluitvorming 

daarover moet worden uitgesteld; 

- een groep van deskundigen zal de gemeenten ondersteunen (Ondersteuningsteam met deelname 

van omgevingsdiensten, GGD, provincie en gemeenten). 

 

Bijeenkomst in Zuidoost-Brabant op 1 september 2016 

Op 1 september 2016 zijn de gemeenten in Zuidoost Brabant bij elkaar geweest in aanwezigheid van 

de provincie en enkele vertegenwoordigers van gemeenten uit Brabant Noord. De gemeenten zijn van 

mening dat de dialoog met de veehouder voorop staat. Bij risicovolle ontwikkelingen – aanvragen met 

een toename van de fijnstof emissie – wordt door de gemeente een overleg georganiseerd met de 

veehouder. In de voor het overleg geschreven notitie van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 

(ODZOB) wordt een systematiek gepresenteerd hoe risicovolle ontwikkelingen te beoordelen (risico’s 

                                                   

24

 Deze signalen zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk afgegeven. Ambtelijk via de klankbordgroep VGO en de 

begeleidingscie van het Endotoxine onderzoek. Bestuurlijk via contacten van de gedeputeerden met de 

bewindslieden. 
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van aanvragen te beoordelen op gezondheidseffecten (indicatief)). Aan de hand van een schema wordt 

gekeken naar de fijnstof emissie en veedichtheid van het gebied. Het beoordelingsschema en de 

daarbij behorende systematiek worden door de gemeenten en provincie als een handvat gebruikt voor 

de besluitvorming door gemeenten over vergunningen en meldingen. Afgesproken is dat het 

ondersteuningsteam de notitie op korte termijn nader zal uitwerken (bij het uitbrengen van deze 

notitie is deze opdracht uitgevoerd). 

De provincie heeft toegezegd een brief aan de gemeenten te sturen ter ondersteuning van een aanpak 

die gebaseerd is op het tijdens de bijeenkomst getoonde schema en de bijbehorende systematiek. 

Deze brief is op 19 september naar de gemeenten verzonden.  

 

Handelingen van de provincie 

Ook de provincie heeft de mogelijkheid om uit voorzorg te handelen om ongewenste risicovolle 

ontwikkelingen te voorkomen, bijvoorbeeld door een voorbereidingsbesluit te nemen. Op 11 juli en 1 

september j.l. heeft de provincie in het overleg met de gemeenten aangegeven dit niet van plan te zijn. 

De onderzoeksresultaten geven daar geen aanleiding toe en de situatie is niet zo urgent als ten tijde 

van de Q-koorts toen de provincie een bouwstop afkondigde.  

De provincie heeft wel de volgende handelingen uitgevoerd of in voorbereiding: 

- een brief aan de gemeenten over de vergunningverlening d.d. 19 juli 2016. In deze brief benadrukt 

de provincie het belang van emissievermindering. Om nieuwe knelpunten te voorkomen vraagt de 

provincie aandacht voor de vergunningaanvragen die betrekking hebben op individuele 

pluimveehouderijen en veehouderijen in endotoxine risico gebieden en daarbij het gesprek aan te 

gaan bij de ondernemer en de omwonenden; 

- een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d. 19 juli 2016 om zo spoedig mogelijk 

de opdracht te verstrekken tot het vervolgonderzoek dat moet resulteren in een regionaal 

endotoxinemodel als ondersteuningsinstrument voor de vergunningverlening; 

- De in de bijeenkomst in Zuidoost Brabant toegezegde brief aan gemeenten d.d. 27 september 

2016, met daarin een voorlopige beslisboom over risicovolle aanvragen.  

 

Handelingsperspectieven voor gemeenten (bevoegd gezag vergunningverlening) 

Nu het Rijk en de provincie geen concrete maatregelen nemen om uit voorzorg gezondheidseffecten 

voor omwonenden van veehouderijen te vermijden, is het aan de gemeenten om naar de 

vergunningverlening te kijken. Verder is ook de provincie bevoegd gezag voor zo’n 40 veehouderijen. 

De gemeenten en provincie staan voor het volgende dilemma: in het geval van een vergunningaanvraag 

van een veehouderij waarop een risicovolle ontwikkeling plaatsvindt (toename emissies etc.) is het door 

het ontbreken van een toetsingskader voor endotoxine lastig om een beslissing te nemen, die recht 

doet aan de verschenen onderzoeken. Het is in ieder geval ongewenst dat er nieuwe of grotere 

knelpunten ontstaan in het buitengebied.  

 

  



 

Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid: endotoxine toetsingskader 1.0 40 

 

Bijlage 2.  Afstandsgrafieken voor veehouderijen. 

 

Om bij een besluit, waar mogelijk endotoxine blootstelling een rol speelt, inzicht te krijgen in de 

endotoxine blootstelling is in deze notitie een aantal keuzes gemaakt. Ten eerste is gekeken of er nog 

andere dan de diersoorten kippen en varkens in de beoordeling zouden moeten worden meegenomen. 

Op basis van de huidige inzichten is geconcludeerd dat dit niet nodig is.  

Om de minimale afstand, op basis van de endotoxine advieswaarde van de Gezondheidsraad, te 

kunnen berekenen zijn voor vleeskuikens, legkippen en vleesvarkens formules afgeleid uit het rapport 

van Erbrink (2016). Deze afleiding gebeurde conform de volgende uitgangspunten op basis waarvan de 

afstandsgrafieken tot stand zijn gekomen: 

 zoals in het endotoxine onderzoek (Ogink, 2016), is er voor gekozen om de fijnstof emissie van 

een veehouderij te gebruiken om de minimaal aan te houden afstand tot een individuele 

veehouderij te benaderen: 

o in bijlage N van het endotoxine onderzoek wordt de relatie van de bedrijfsomvang met de 

afstand weergegeven waarbij een overschrijding van de advieswaarde voor endotoxine 

mogelijk is; 

o uit bijlage N van het endotoxine onderzoek is de situatie voor de locatie Boxtel gekozen 

als representatief voor (Oost-) Brabant. 

 het endotoxine onderzoek (Ogink, 2016) geeft slechts voor twee fijnstof emissiewaarden een 

minimaal aan te houden afstand per stalsysteem. Daarom is gebruik gemaakt van een aanvullend 

rapport (Endotoxine concentraties rond stallen; indicatieve modelberekeningen, Erbrink, 2016) dat  

meer fijnstof emissiewaarden en minimaal aan te houden afstanden geeft. Dit rapport is gebaseerd 

op de het endotoxine onderzoek (Ogink, 2016). 

o de omvang van de bedrijven is met de emissiefactor voor fijnstof (PM10) omgerekend naar 

de bronsterkte van het bedrijf (uitgedrukt in kg per jaar); 

o in de grafiek is een formule weergegeven die de trendlijn beschrijft. Met deze formule is 

de afstand voor iedere bronsterkte te berekenen.  

o op basis van deze afstand wordt een cirkel om het bedrijf getrokken. Er wordt verder dus 

geen rekening gehouden met meteo-omstandigheden. De mogelijkheden om dit te kunnen 

doen ontbreken. 

o Er is er voor gekozen om te toetsen aan de minimaal aan te houden grootste afstand op 

basis van de 99,5 percentiel uit het rapport van Erbrink (2016). Dit is de op één na 

strengste percentielwaarde. Dit is een hoog beschermingsniveau, maar niet zo hoog als de 

99,9 percentielwaarde waarop de 500 meter afstand welke in de kamerbrief van 7 juli 

2016 wordt genoemd lijkt te zijn gebaseerd. 

o Om de vergelijkingen voor blootstellingslijnen per diercategorie op basis van het rapport 

van Erbrink (2016) te bepalen is gebruik gemaakt van het NLREG programma 

(http://www.nlreg.com/). Dit programma is gebaseerd op een door Dennis et al. (1981) 

gepubliceerd algoritme. Literatuur verwijzing: 

Dennis, J.E.,  Gay, D.M. and  Welsch, R.E., 1981, An adaptive nonlinear least-squares 

algorithm, ACM  Transactions on  Mathematical Software  7, 3. 

 

Vergelijkingen 

Voor vleeskuikens, legkippen en vleesvarkens gelden de volgende vergelijkingen: 

- Vleeskuikens (variabele emissie): p1= 6.46065585; p2= 0.49242746; formule: y=p1*x^p2; 

- Leghennen (constante emissie) : p1= 14.1291356; p2= 0.31511434; formule: y=p1*x^p2; 

- Vleesvarkens (constante emissie): p1= 60.0608184; p2= 231.712643; formule: y=p1*ln(x)-p2 ; 

  (y=afstand (m); x = PM10 emissie (kg/jaar) 

http://www.nlreg.com/
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Bij berekende minimale afstanden kleiner dan 25m wordt de minimale afstand op 25m gezet. Deze 

vergelijkingen zijn namelijk benaderingen die vooral binnen de fijnstof emissie bandbreedte waarop ze 

zijn gebaseerd goede indicaties geven. Met name de vergelijking voor vleesvarkens geeft bij lage 

fijnstof emissie geen passende waarden.  

 

Grafieken 

De vergelijkingen resulteren in de volgende grafieken: 

 

Grafiek 1 => Vleeskuikens 

Horizontaal de fijnstof emissie in kg per jaar, verticaal de afstand in meters 

 

 

Grafiek 2 => Legkippen 

Horizontaal de fijnstof emissie in kg per jaar, verticaal de afstand in meters 
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Grafiek 3 => Vleesvarkens 

Horizontaal de fijnstof emissie in kg per jaar, verticaal de afstand in meters 

 

 

In onderstaande tabel is per diercategorie varkens en pluimvee aangegeven welke grafiek van 

toepassing is. 

 

Rav-nummer Diercategorie Endotoxine relatie 

D Varkens Vleesvarkens 

E1 Opfokhennen en hanen van legrassen jonger 

dan 18 weken 

Leghennen 

E2 Legkippen en (groot-)ouderdieren van 

legrassen 

Leghennen 

E3 (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 19 weken 

Leghennen 

E4 (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

 

Leghennen 

E5 Vleeskuikens 

 

Vleeskuikens 

F1 Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; tot 

6 weken 

Leghennen 

F2 Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; 

van 6 tot 30 

Leghennen 

F3 Ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 

weken en ouder 

Leghennen 

F4 Vleeskalkoenen 

 

Vleeskuikens 

G1 Ouderdieren van vleeseenden tot 24 

maanden 

Leghennen 

G2 Vleeseenden 

 

Vleeskuikens 

J1 Parelhoenders voor de vleesproductie 

 

Vleeskuikens 

 


