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Ontwerp-beleidsregels geur 

 

Samenvatting 

In het Omgevingsplan Flevoland is uitgesproken dat de provincie de praktische toe-

passing van het geurbeleid op het vlak van vergunningverlening en ruimtelijke 

ordening ter verduidelijking zal uitwerken in beleidsregels. In het afgelopen voorjaar is 

door de toenmalige beleidsmedewerker geur het voorgestelde beleid in de 

statencommissies WMVV en ROVC gepresenteerd. Aan de commissieleden is daarbij 

aangegeven dat er voor het provinciale beleid op dit punt sprake is van een 

bandbreedte en dat zij zich in een later stadium over de voorgestelde invulling 

daarvan zouden kunnen uitspreken.  

Bijgaand treft u het ontwerp van deze beleidsregels aan. In de beleidsregels wordt 

aangegeven hoe Gedeputeerde Staten omgaan met de geurhinder, enerzijds in het 

kader van de verlening (en handhaving) van milieuvergunningen en anderzijds bij de 

toetsing van gemeentelijke ruimtelijke plannen. Uitgangspunt is dat nieuwe geur-

hindersituaties worden voorkomen, conform het landelijke beleid terzake.  De 

beleidsvrijheid hierbij komt vooral tot uiting in: 

- het bepalen welke bestemmingen gevoelig, minder-gevoelig of niet gevoelig zijn 

voor geur; 

- welke normen precies in welke situaties worden gehanteerd (hedonische waarde, 

percentielen); 

- hoe omgegaan wordt met mogelijke piekconcentraties (die in de normale 

berekeningen vaak wegvallen maar die in de praktijk wel vaak aanleiding blijken te 

geven tot klachten); 

- of rekening moet worden gehouden met eventuele cumulatie; 

- en welke eisen worden gesteld aan de mate van zekerheid dat geurhinder wordt 

voorkomen, dat wil zeggen of het risico van de soms forse onzekerheden in de 

uitkomsten van geuronderzoek al dan niet wordt afgewenteld op de (geur-

gevoelige) omgeving. 

 

Voorstel GS: 

 kennis te nemen van bijgaande ontwerp-beleidsregels voor de beoordeling van 

geurhinder in de milieuvergunning en de ruimtelijke ordening; 

 ermee in te stemmen dat deze ontwerpbeleidsregels in het kader van de inspraak 

ter visie worden gelegd, ter bespreking aan de Subcommissie Gemeentelijke 

Plannen van de POCF worden voorgelegd en aan de colleges van b&w van de 

Flevolandse gemeenten voor commentaar worden toegezonden. 

 

Gevraagd advies: 

instemming met het in de inspraak brengen van de ontwerp-beleidsregels geur. 

 

Advies Commissie: 

De commissie WMVV stemt in met de ter visie legging voor inspraak en toezending 

aan betrokken instanties voor commentaar, conform het voorstel. 
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Economische effecten geurbeleid en effecten op het woongenot 
 
Inleiding 

In de voorgestelde ontwerp-beleidsregels wordt in grote lijnen aangehaakt bij het landelijke beleid. Op 

enkele punten is gekozen voor een eigen invulling. Dit is het geval bij: 

 

 Beleidsregel 2: het onderscheid tussen gevoelige, minder gevoelige en niet gevoelige 

bestemmingen: daarin is gekozen voor een voorzichtige benadering: als gevoelig zijn niet alleen 

de voor de hand liggende woon- en leefgebieden, ziekenhuizen, scholen e.d. aangewezen, maar 

ook winkelcentra, dag- en verblijfsrecreatie en buiten bedrijventerreinen gevestigde kantoren. De 

gedachte hierachter is dat overal waar grote aantallen mensen veelal langdurig verblijven, zij er 

ook recht op hebben niet door geur te worden gehinderd. (Dit standpunt wordt in zijn 

algemeenheid overigens ook in de jurisprudentie ingenomen.) Voorts zijn bestemmingen waarin of 

minder mensen of minder langdurig verblijven als minder gevoelig aangemerkt, waardoor ook 

deze een zekere bescherming genieten. Geurhinder mag in feite alleen voorkomen in het 

agrarisch buitengebied en op bedrijventerreinen van categorie 4 en hoger. 

 

 Beleidsregel 4: de toetsingscriteria voor de aanvaardbare geurproductie zijn gelijk aan de landelijk 

gehanteerde, maar er wordt een extra beoordeling ingevoerd op piekconcentraties, die in de 

praktijk vaak tot klachten aanleiding geven. 

 

 Beleidsregel 5: een extra zekerheid is ingebouwd voor nieuwe situaties vanwege het onbetrouw-

baarheidsinterval van geuronderzoek (hetgeen veelal leidt tot een extra factor 2). Dit wordt 

gemotiveerd vanuit de stelling dat die onzekerheid niet mag worden afgewenteld op de geur-

gevoelige bestemming. 

 

Het gevolg van dit op enkele punten wat "strenger" geurbeleid is dat er grotere zekerheid bestaat dat 

geurhinder, en dus klachten, daadwerkelijk worden voorkomen.  

 

Effecten op woongenot en economische effecten 

De effecten daarvan op het woongenot zijn zonder meer positief. Nieuwe woongebieden worden 

immers alleen toelaatbaar geacht op locaties waar naar alle waarschijnlijkheid geen geurhinder 

optreedt. Ook wanneer de geurbelasting in de praktijk wat hoger uitvalt dan de berekeningen in eerste 

instantie aangaven zal dit door de extra factor 2 het geval zijn. Nieuwe geurproducerende bedrijven 

worden niet toegestaan in de omgeving van woongebieden tenzij met een grote mate van zekerheid 

geurhinder kan worden voorkomen. Voor Flevoland is dit des te meer van belang omdat nieuwe 

bewoners, gelet op het imago van rust, ruimte en groen, ook verwachten gevrijwaard te blijven van 

negatieve aspecten als geur en zich daardoor ook eerder aan geur zullen ergeren. 

 

De economische effecten zijn minder eenduidig. Onderscheid dient gemaakt te worden tussen nieuwe 

en bestaande bedrijven. Voor nieuwe geurproducerende bedrijven kan het gevolg van een strenger 

beleid zijn dat, wanneer voor een locatie in de nabijheid van geurgevoelige gebieden wordt gekozen, 

in het kader van de milieuvergunning extra inspanningen - en vaak dus extra investeringen - worden 

gevraagd om de geurproductie te beperken. Dit kan een rem op de bereidheid tot vestigen betekenen, 

maar daarbij moet worden bedacht dat veelal een alternatieve locatie kan worden aangeboden waar 

de geurproductie minder een probleem zal zijn - bijvoorbeeld op een bedrijventerrein van categorie 4 

of hoger - en dat het voor het functioneren van het bedrijf  in de praktijk ook niet goed is om steeds 

met klachten te worden geconfronteerd. Ook kan het op bedrijventerreinen van lagere categorieën 

voor vele andere - niet geurproducerende en wellicht wat meer representatieve en 

bezoekersaantrekkende - bedrijven juist een positieve vestigingsfactor zijn wanneer zij weten dat hun 

eigen bedrijfsomgeving en de hen bezoekende klanten geen geuroverlast zullen ondervinden. 

Het tegen geurhinder beschermen van bv. winkelcentra en recreatiegebieden bevordert de 

aantrekkelijkheid van deze voorzieningen voor het publiek.    

 

Met betrekking tot bestaande bedrijven rijst de vraag of deze in werking kunnen blijven en desgewenst 

kunnen uitbreiden. Daarover kan het volgende worden opgemerkt: 
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De provincie Flevoland is voor de Wet milieubeheer bevoegd gezag bij 103 bedrijven (stand 4 maart 

2003). Bij circa 12 van deze bedrijven speelt de uitstoot van geur een grote rol: 

 rioolwaterzuiveringen in Almere en Lelystad 

 stortplaatsen in Almere en Lelystad 

 vetsmelterijen in Dronten (3x) en Almere 

 organisch afvalbewerkers in Dronten en Lelystad (3x) 

Bij circa 10 bedrijven speelt geur een minder grote rol: 

 asfaltcentrale in Lelystad 

 overslagstations voor afval (5x) 

 bewerkers van afval, zoals puin en hout (3x) 

 gesloten vuilstortplaats in Emmeloord 

De “grote geurders” zijn voor iets meer dan de helft commerciële bedrijven. De kleinere geurders zijn 

merendeels commerciële bedrijven. 

 

Bestaande bedrijven beschikken over een milieuvergunning. In deze milieuvergunning is een norm 

opgenomen voor de toegestane uitstoot van geur of is een beschrijving van proces en voorzieningen 

opgenomen. Deze vergunning is te zien als “verkregen rechten”. De milieuvergunningen van bedrijven 

en inrichtingen die afvalstoffen overslaan of bewerken zijn ingevolge de Wet milieubeheer niet langer 

dan 10 jaar geldig en moeten daarna vernieuwd worden. Voor andere bedrijven is de 

milieuvergunning weliswaar formeel niet aan een termijn gebonden, maar in het algemeen worden alle 

milieuvergunningen eens in de 5 tot 10 jaar herzien. De Wet milieubeheer stelt het regelmatig herzien 

van de verleende vergunningen (actualisering) verplicht uit oogpunt van het bereiken en behouden 

van een zo hoog mogelijk niveau van milieubescherming. Bij herziening van de vergunning blijven de 

verkregen rechten in stand, tenzij de geur op een technisch en economisch redelijk haalbare manier 

kan worden gereduceerd. 

Meestal gebeurt het herzien van een vergunning naar aanleiding van een grote verandering of 

meerdere kleine veranderingen op het bedrijf. Er wordt dan een nieuwe vergunning 

(revisievergunning) gemaakt waarin niet alleen de veranderingen vergund worden, maar ook een 

nieuwe vergunning gemaakt wordt voor het eerder vergunde gedeelte. Ook kan de provincie het 

initiatief nemen een vergunning te actualiseren. Dit gebeurt in de praktijk zelden en alleen als het 

bedrijf zelf niet is veranderd. Er gelden dan dezelfde “spelregels” als bij een revisievergunning. 

 

ALARA 

Het ALARA(As Low as Reasonably Achievable)-beginsel in de Wet milieubeheer werkt verschillend bij 

eerder vergunde en nieuwe activiteiten. 

Bij de herziening van een milieuvergunning wordt rekening gehouden met: 

 de minst milieubelastende technieken die redelijkerwijs toepasbaar zijn, èn 

 de op basis van eerder verleende vergunningen verkregen rechten. 

Als een activiteit nog niet eerder vergund is moet voldaan worden aan de nieuwste normen en moeten 

de minst milieubelastende technieken, die redelijkerwijs haalbaar zijn, toegepast worden. Activiteiten 

waarvoor al eerder een vergunning is verleend moeten zo mogelijk ook aan deze eisen voldoen, maar 

mogen daardoor niet (praktisch) onmogelijk gemaakt worden. Zou dat wel het geval zijn, dan moet 

een minder strenge norm of een voor het bedrijf wel haalbare techniek worden voorgeschreven. (Een 

uitzondering geldt als sanering echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld de opslag van professioneel 

vuurwerk in een woonwijk.) 

 

Bij uitbreidingen van bestaande bedrijven buiten de grenzen van de verleende milieuvergunning moet 

op grond van de wet – evenals bij de oprichting van nieuwe bedrijven -  de minst milieubelastende 

techniek, die technisch en economisch redelijkerwijs haalbaar is, worden toegepast.  

 

In de praktijk blijkt met technisch en economisch redelijk haalbare technieken een grote reductie van 

geuruitstoot te kunnen worden bereikt. Hierdoor blijken er voor bestaande bedrijven geen 

onoverkomelijke belemmeringen te zijn bij voorgenomen uitbreidingen en herzieningen van verleende 

milieuvergunningen.  

 

 

Enkele voorbeelden hiervan in Flevoland: 
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 Vergistingsinstallatie Biocel, Visvijverweg te Lelystad 

Door toepassing van een biofilter kunnen de activiteiten en de capaciteit uitgebreid worden (o.a. 

nacomposteren op locatie) binnen de vergunde geuruitstoot. 

 Composteringsinstallatie, Zeeasterweg te Lelystad 

Door composteren inpandig uit te voeren met een biofilter op de luchtuitlaat kan de vergunde 

geuruitstoot fors worden gereduceerd, waardoor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk “De 

Landerijen” mogelijk is geworden. 

 Rioolwaterzuivering, Noordersluis te Lelystad 

Door geurbronnen af te dekken en lucht door een lavafilter te voeren kunnen toekomstige woon-

wijken nabij de zuivering (o.a. Meerdijkhaven) worden gerealiseerd terwijl tegelijkertijd de 

capaciteit van de zuivering flink vergroot wordt. 

 Stortplaats Braambergen, Waterlandseweg te Almere 

Door toepassing van het Smell-Well systeem voor opvang en afbraak van stortgas is de 

geuruitstoot van de stortplaats gereduceerd, zodat toekomstige woonwijken nabij de stortplaats 

(o.a. in ieder geval een gedeelte van Overgooi) kunnen worden gerealiseerd. 

 Vetsmelterij V.E.D., Pioniersweg te Dronten 

Nieuwe vestiging; door toepassing van een filter dat zowel afvalwater als geurende lucht reinigt is 

er buiten het industrieterrein geen geurhinder te verwachten. 

 

Het aandeel van de milieu-investeringen in de totale investeringen is meestal groot, omdat bijna al de 

genoemde geurproducerende bedrijven een vorm van milieudienstverlening als kernactiviteit hebben. 

Het aandeel van de investeringen ten behoeve van de reductie van geuruitstoot ten opzichte van de 

totale milieu-investeringen varieert echter sterk. Veel van deze investeringen zijn om andere redenen 

al vereist, bijvoorbeeld omdat een bedrijf op grond van de Wet milieubeheer altijd verplicht is de 

milieubelasting zover te reduceren als redelijkerwijs mogelijk is. Er is dan niet echt sprake meer van 

extra investeringen om de uitstoot van geur te reduceren. 

 

In enkele van de bovengenoemde situaties (met name in Lelystad de nieuwe woonwijk Landerijen 

binnen de invloed van de compostering en de stortplaats aan de Zeeasterweg,  alsmede de geplande 

woonwijk Meerdijkhaven binnen de invloed van de rioolwaterzuivering op Noordersluis) wordt een 

nieuwe gevoelige bestemming dicht bij een bestaande grote geurverspreider gepland. Zo’n combinatie 

kan dan alleen worden toegestaan als de geurverspreider verdergaande maatregelen neemt dan 

redelijkerwijs gebruikelijk is om hinder in de geplande woonwijk te voorkomen. In deze situaties neemt 

de initiatiefnemer van de nieuwe ontwikkeling (een deel van) de extra kosten voor de verdergaande 

geurbeperkende maatregelen voor zijn rekening. 

 

Conclusies: 

De conclusie is dat het voorgestelde geurbeleid voor bestaande bedrijven geen onoverkomelijke pro-

blemen veroorzaakt. Bestaande bedrijven hebben verkregen rechten die in hun milieuvergunning zijn 

vastgelegd. Bij uitbreidingen moet de minst milieubelastende techniek worden toegepast. In de praktijk 

wordt daarmee de uitstoot van geur dusdanig beperkt dat er voor bestaande bedrijven binnen de 

eerder verkregen rechten genoeg mogelijkheden voor groei en verandering zijn. 

 

Alles overziend kan worden geconcludeerd dat negatieve economische effecten van het voorgestelde 

geurbeleid beperkt zullen zijn, terwijl daar ook positieve gevolgen voor bedrijven tegenover staan. De 

effecten voor het woongenot zijn alleen maar positief. Tenslotte moet worden bedacht dat voorkomen 

beter is dan genezen. Het moeten saneren van geurhindersituaties brengt aanzienlijke kosten met 

zich mee.  

 

 

afdelingen EZ, ROV, MB en MPV 
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BELEIDSREGELS VOOR DE BEOORDELING VAN GEURHINDER IN DE 

MILIEUVERGUNNING EN DE RUIMTELIJKE ORDENING                          

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

 

gelet op:  

 artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,  

 de bevoegdheden op grond van de Wet milieubeheer artikel 8.1 en artikel 8.2 

 de bevoegdheden op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening de artikelen 11, 

19 en 28  

 de doelstelling in het rijksbeleid het aantal geurgehinderden in Nederland terug te 

dringen en de verantwoordelijkheid van de provinciale overheden het landelijk 

geurhinderbeleid toe te passen in ondermeer de vergunningverlening Wet 

milieubeheer en de beoordeling van ruimtelijke plannen in het kader van de Wet op 

de ruimtelijke ordening,  

 

overwegende dat het uit oogpunt van rechtszekerheid gewenst is inzicht te bieden in de 

aard en wijze waarop  Gedeputeerde Staten van Flevoland het aspect geurhinder in de 

milieuvergunning en in de ruimtelijke ordening hanteren, 

 

BESLUITEN 

 

vast te stellen de navolgende  

Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder in de milieuvergunning en de 

ruimtelijke ordening 

 

Beleidsregel 1     Uitvoering landelijk geurbeleid 

Gedeputeerde Staten voeren bij vergunningverlening en handhaving in het kader van de 

Wet milieubeheer en toetsing van ruimtelijke plannen in het kader van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening het landelijk geurbeleid uit, bestaande uit enerzijds het voorkómen 

van nieuwe hindersituaties en anderzijds het saneren van bestaande oorzaken van 

(ernstige) geurhinder. Ernstige geurhinder mag in het geheel niet meer voorkomen. 

 

Beleidsregel 2    Onderscheid gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige 

bestemmingen 

Gedeputeerde Staten onderscheiden gevoelige bestemmingen, minder gevoelige 

bestemmingen en niet-gevoelige bestemmingen.   

 Gevoelige bestemmingen zijn gebieden waar grote aantallen mensen veelal 

langdurig verblijven. Hiertoe behoren woon- en leefgebieden, ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, scholen, dagverblijven, winkelcentra, dag- en verblijfrecreatie 

(kampeerterreinen, volkstuinen, recreatiebungalows, drukbezochte 

recreatieobjecten) en kantoren gevestigd in algemene woon- en leefgebieden (niet 

op bedrijventerreinen).  

Daarbij geldt voor nieuwe gevoelige bestemmingen een strengere norm dan voor 

bestaande situaties.  

 Minder gevoelige bestemmingen zijn: 

a. agrarische bedrijfswoningen en op bedrijventerreinen gelegen (bedrijfs)woningen 

b. natuurterreinen, extensieve recreatieterreinen en vergelijkbare gebieden 

gekenmerkt door een lage bevolkingsdichtheid en de daar gevestigde 

bedrijfswoningen, en verspreid liggende (niet aaneengesloten) overige woningen.  

c. bedrijven, kantoren, winkels op bedrijventerreinen tot en met categorie 3.  

 Niet gevoelige bestemmingen zijn: 

a. Agrarisch buitengebied 

b. Bedrijven, kantoren en winkels op bedrijventerreinen waarop bedrijven van 

categorie 4 en hoger zijn toegestaan  
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Beleidsregel 3     Onderscheid bestaande en nieuwe situaties 

 Toetsing als nieuwe situatie betreft: 

 vergunningaanvragen van nieuwe bedrijven  

 vergunningaanvraag toename geuremissie bij bestaande bedrijven.  

 toetsing ruimtelijke plannen voor nieuwe ontwikkelingen 

 Toetsing als bestaande situatie betreft: 

 Toetsing of de saneringsdoelstelling in bestaande geurhinder-

situaties is bereikt  

 Toetsing ruimtelijke plannen voor bestaande situaties 

 

Beleidsregel 4    Toetsingscriteria 

Gedeputeerde Staten beoordelen bij de toetsing van geurhinder de volgende aspecten: 

 de (mogelijke) hinderlijkheid van de geur ( hedonische waarde); 

 de (mogelijke) tijdsduur van de geurhinder; 

 het type omgeving waar (mogelijk) geurhinder optreedt en de mate van 

geurgevoeligheid daarvan; 

 onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties. 

 

Gedeputeerde Staten hanteren een algemene basistoetsing voor continue emissies en 

een aanvullende toetsing gericht op hinder door piekconcentraties. 

  

a.  Basistoetsing  

 Gevoelige bestemming Minder gevoelige bestemming 

Nieuwe situatie Maximale geurconcentratie overeenkomend 

met H=-1(uurgemiddeld; 99,5 percentiel)  

 Geurreductie volgens ALARA  

 Maximale geurconcentratie 

overeenkomend met H=-1(uurgemiddeld, 

95 percentiel)  

 H=-2 (uurgemiddeld, 98-percentiel) mag 

niet voorkomen  = ernstige hinder 

Bestaande 

situatie 

 Geurreductie volgens ALARA; 

 Maximale geurconcentratie 

overeenkomend met H=-1 ( 

uurgemiddeld, 98-percentiel)  

 Geurreductie volgens ALARA; 

 Maximale geurconcentratie 

overeenkomend met H=-1 (uurgemiddeld, 

95-percentiel) 

 H=-2 (uurgemiddeld, 98-percentiel) mag 

niet voorkomen  = ernstige hinder 

 

Voor de niet-gevoelige bestemmingen geldt slechts de minimumeis dat ernstige hinder 

(H= -2 uurgemiddeld, 98-percentiel) voorkomen moet worden. 

 

b.  Toetsing hinderlijke piekconcentraties (aanvullende toetsing)  

De toetsing van hinderlijke piekconcentraties is een aanvulling op de basistoetsing. 

Geurhinder door piekconcentraties kan ontstaan bij discontinue bronnen en bij hoge 

schoorstenen die aanleiding geven tot kortstondige hoge piekconcentraties binnen de 

uurgemiddelde concentratie. 

 

Beoordeling op kortstondige piekconcentraties vindt  plaats bij: 

 geurbronnen die minder dan 5% van het aantal uren per jaar actief zijn; 

 geuremissie via een hoge schoorsteen. 

 Als een geurbron kortdurende pieken (minder dan een uur) in de omgeving veroorzaakt 

dan wordt per situatie beoordeeld of deze pieken toelaatbaar zijn, afhankelijk van de 

sterkte (hedonische waarde) en frequentie van optreden alsmede de gevoeligheid van 

het ontvangende gebied. 
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Beleidsregel  5    Eisen aan de mate van zekerheid dat geurhinder wordt 

voorkomen 

Gedeputeerde Staten verlangen in nieuwe situaties bij de toetsing van gevoelige 

bestemmingen dat voldoende zekerheid bestaat dat geurhinder wordt voorkomen.  

 De provincie verlangt bij toetsingen inzicht in het onbetrouwbaarheidsinterval van 

geuronderzoek. De initiatiefnemer moet aantonen dat ten minste 90% zekerheid 

bestaat dat aan de toetsingswaarde wordt voldaan. De soms forse onzekerheid van 

geurhinderonderzoek mag door een initiatiefnemer niet worden afgewenteld op de 

gevoelige bestemming. Bij de gebruikelijke metingen en berekeningen van de 

geurimmissie geeft deze vereiste zekerheid een verschil van een factor twee met de 

gemiddeld berekende waarden. Bij berekeningen met een grotere onzekerheid zal 

deze betrouwbaarheidseis tot een hogere veiligheidsfactor leiden. 

 De provincie verlangt voorts dat de initiatiefnemer aan de hand van ervaringen in 

vergelijkbare situaties elders (referentie) aannemelijk maakt dat de te toetsen 

geurblootstelling in de praktijk technisch en financieel daadwerkelijk haalbaar is.  

  

Beleidsregel  6 Cumulatie van geurbronnen 

Indien meerdere geurbronnen in hetzelfde gebied de luchtkwaliteit aantasten, worden 

deze bronnen gecumuleerd door afzonderlijke bijdragen op te tellen met een weging van 

de hinderlijkheid van de geur.  

 

Leeswijzer 

In de toelichting worden de bovenstaande beleidsregels verduidelijkt. Eerst wordt kort het 

beleidskader en het doel van de Beleidsregels omschreven. Daarna volgt een nadere 

beschrijving van de toetsingscriteria. Uitwerking van de toepassing van de beleidsregels 

vindt via een aantal stappenschema’s plaats ten behoeve van de vergunningaanvraag en 

-verlening enerzijds en het opstellen en toetsen van ruimtelijke plannen 

(bestemmingsplannen) anderzijds. 
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1. Inleiding                                                                                      
 

Als mensen (te veel) hinder van geur ondervinden, wordt daarmee hun woon- en 

leefgenot verkleind. Daarom is geur één van de aspecten die een rol spelen bij 

bescherming van het woon- en leefmilieu.  

 

1.1 Rijksbeleid 

Geurbeleid is op rijksniveau vastgelegd in de Herziene Nota Stankbeleid (1994), de 

ministeriële brief van 30 juni 1995 en het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (1998) en 4 

(2001).  

 

De doelstelling van dit beleid is het terugdringen van het aantal geurgehinderden in 

Nederland in het jaar 2000 tot maximaal 750.000 huishoudens (indertijd 12% van de 

bevolking) alsmede het volledig terugdringen van ernstige geurhinder. In het jaar 2000 

bleek deze doelstelling nog niet bereikt. Het landelijk geurbeleid blijft ook na 2000 van 

kracht tot de doelstelling van 12% geurgehinderden is bereikt.   

 

Het landelijk geurhinderbeleid hanteert twee hoofdlijnen om de doelstelling te bereiken:  

 Het saneren van bestaande oorzaken van geurhinder op grond van het ALARA-

principe (gangbare maatregelen tegen acceptabele kosten) 

 Voorkómen van nieuwe hindersituaties door het realiseren van voldoende ruimtelijke 

scheiding tussen geurbronnen en (potentieel) gehinderden 

 

Bij de behandeling in de Tweede Kamer in 1995 is het belang van het voorkomen van 

nieuwe geurhindersituaties benadrukt. Het rijk heeft de feitelijke uitvoering van het 

geurhinderbeleid opgedragen aan de lagere overheden.  

 

1.2 Provinciaal beleid 

De provincie Flevoland heeft deze twee hoofdlijnen uit het rijksbeleid vastgelegd in het 

Omgevingsplan Flevoland (vastgesteld 2-11- 2000). Het doel is om de relatief goede 

milieukwaliteit in Flevoland te behouden.  

Omdat het aantal saneringssituaties in Flevoland beperkt is, ligt het accent vooral op het 

voorkómen van nieuwe hindersituaties. Daarin speelt ook de ruimtelijke ordening een 

belangrijke rol. De landelijke doelstelling om het aantal geurgehinderden in Nederland 

terug te dringen tot een bepaald percentage, geldt gemiddeld over Nederland en heeft 

aldus voor Flevoland geen directe getalsmatige betekenis. 

 

1.3 Beleidsregels 

Ter ondersteuning van het provinciaal geurbeleid hebben Gedeputeerde Staten van 

Flevoland voorliggende beleidsregels geurhinder opgesteld. Het doel van deze 

beleidsregels is duidelijkheid te scheppen over de werkwijze van de provincie Flevoland 

bij de uitvoering van het landelijke geurhinderbeleid, zowel bij de vergunningverlening 

Wet milieubeheer als bij de ruimtelijke ordening.  

De beleidsregels zijn in eerste instantie bedoeld voor vergunningaanvragers van de 

inrichtingen die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen en voor diegenen die 

bij gemeenten betrokken zijn bij het  ontwikkelen en opstellen van bestemmingsplannen.  
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2. Toetsingskader 
 

Om te kunnen bepalen of geurhinder op zal kunnen treden dan wel optreedt, moet een 

toetsingskader worden gedefinieerd. Hierbij spelen de volgende aspecten een rol die in 

de achtereenvolgende paragrafen zullen worden behandeld:  

 

 de hinderlijkheid van een geur (hedonische waarde); 

 de tijd dat een bepaalde geur (mogelijk) waarneembaar is;  

 de locatie waar (mogelijke) geurhinder optreedt (wel of geen zogenaamd 

geurgevoelige bestemming); 

 of sprake is van een bestaande of een nieuwe situatie. 

 

Hedonische waarden 

Bij het vaststellen van geurhinder speelt zowel de concentratie van de geurstoffen als de 

aard van de geur een rol. Via het vaststellen van een zogenaamde hedonische waarde 

van een geur, wordt de gemiddelde hinderlijkheid van een geur vastgelegd. Dit gebeurt 

door een gecertificeerd geurpanel te laten bepalen bij welke geurconcentratie (uitgedrukt 

in geureenheden/m
3
) een bepaalde geur nauwelijks hinderlijk is en vanaf welke 

geurconcentratie deze wel hinderlijk begint te worden. Het spreekt vanzelf dat de geur 

van een slachthuis al bij lagere concentraties als hinderlijk wordt beschouwd dan de geur 

van versgebakken brood.  

 

Voor de hedonische waarde (H) hanteert de provincie de landelijk overeengekomen 

schaalverdeling:  

 

Tabel 2.1: Schaalverdeling Hedonische waarde 

Hedonische 

waarde (H) 

Omschrijving Hinderniveau 

-4 Uiterst onaangenaam ernstige hinder te verwachten 

-3 Zeer onaangenaam ernstige hinder te verwachten 

-2  Onaangenaam ernstige hinder te verwachten 

-1  Licht onaangenaam hinder te verwachten 

0 Neutraal  

1  Licht aangenaam geen hinder te verwachten 

2  Aangenaam  

3 Zeer aangenaam  

4 Uiterst aangenaam  

 

Bij geurconcentraties met een hedonische waarde gelijk aan of negatiever dan –1 is 

geurhinder te verwachten en bij een hedonische waarde gelijk aan of negatiever dan –2 

is zelfs ernstige hinder te verwachten.  

 

Tijdsaspect 

De geursterkte zal op een bepaalde plek niet constant zijn. Door veranderende 

weersomstandigheden (die tot een verslechterde verdunning van luchtverontreiniging en 

dus tot hogere geurconcentraties leiden), maar ook door veranderende productie 

omstandigheden,  zal de uurgemiddelde geurconcentratie op een bepaalde plek 

fluctueren. In berekeningen wordt gerekend met een uurgemiddelde concentratie. Om 

aan te geven in hoeverre kortstondige overschrijding van deze gemiddelde waarde kan 

worden toegestaan, wordt een percentiel aangegeven. Deze percentielwaarde geeft aan 

welk percentage van de uren van een jaar geen overschrijding van, in dit geval, die 

bepaalde geurconcentratie op zal treden. Bij een 98-percentiel waarde zal 98% van de 

uren in een jaar geen overschrijding van die bepaalde geurconcentratie optreden, 2 % 

van de uren in een jaar (= 175 uur per jaar) zal wel overschrijding van die bepaalde 

geurconcentratie optreden. In situaties waarin hoge (hinderlijke) piekconcentraties 

ontstaan, blijkt rekenkundig bij uurgemiddelde waarden soms aan de 98-
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percentielwaarde respectievelijk 99,5-percentielswaarde te zijn voldaan, terwijl toch 

onmiskenbaar geurhinder ontstaat. Daarom wordt bij de beoordeling bijzondere aandacht 

besteed aan het optreden van geurpieken (piekconcentraties). Daarbij worden twee 

soorten geurpieken onderscheiden:  

 Geurpieken die afkomstig zijn van niet-continue bronnen die minder dan 5% van het 

aantal uren per jaar actief zijn. Deze worden opgespoord en beoordeeld aan de hand 

van de hogere percentielwaarden (tussen P98 en P99,99). Een hinderlijke 

discontinue bron levert vergeleken met een continue bron een herkenbare afwijking 

van de nagenoeg vaste logaritmische concentratieverdeling van de hogere 

concentraties tijdens ongunstige meteorologische omstandigheden.  

 Geurpieken binnen een uurgemiddelde concentratie ten gevolge van emissie via een 

hoge schoorsteen. Deze pieken zijn afhankelijk van de aard van de geurbron, of 

sprake is van een puntbron, lijnbron of oppervlaktebron, de schoorsteenhoogte, de 

ruwheid van het terrein en de afstand tussen ontvanger en bron.  

Deze beide piekvormen kunnen uiteraard ook in combinatie voorkomen.   

 

Omgevingstype 

Naast de vaststelling van geurcontouren rond inrichtingen is het van belang te bepalen 

welke bestemmingen in welke mate moeten worden beschermd tegen mogelijke 

geurhinder. 

 

Bij geurgevoelige bestemmingen kan in principe geen geurhinder worden toegelaten. 

Geurgevoelige bestemmingen zijn in de eerste plaats de bestemde woongebieden en 

vergelijkbare bestemmingen waar langere tijd grotere aantallen mensen aanwezig zijn. 

Gedacht wordt aan woongebieden inclusief de woonomgeving binnen de bebouwde kom, 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen, dagverblijven, winkelcentra, dag- en 

verblijfrecreatie (kampeerterreinen, volkstuinen met verblijfsaccommodatie recreatie-

bungalows). Geurgevoelige bestemmingen betreft bij woonhuizen, verpleeghuizen, 

ziekenhuizen (enz) ook de bijbehorende tuin en bij scholen ook het speelplein.  

 

Voor sportterreinen in de bebouwde kom, volkstuinen zonder verblijfsaccommodatie en 

vergelijkbare bestemmingen waar mensen doorgaans hooguit enkele uren per week 

doorbrengen, alsmede recreatieve bestemmingen die zelf geur veroorzaken zoals 

dierentuinen, kinderboerderijen en maneges binnen de te beschermen woon en leef-

omgeving wordt  een lichte mate van geurhinder toelaatbaar geacht tot een niveau 

overeenkomend met bestaande situaties. Dit maakt het mogelijk dergelijke gebieden in 

meer of mindere mate als bufferzone rond geurbronnen te gebruiken voor een betere 

bescherming van de woongebieden en efficiënt ruimtegebruik.  

 

Buiten de aangewezen aaneengesloten woongebieden en andere geurgevoelige 

bestemmingen geldt een soepeler toetsingskader. Indien geurhinder in de omgeving is te 

verwachten dienen maatregelen naar redelijkheid (ALARA) te worden getroffen, maar bij 

de toetsing van de resterende geuruitworp wordt in de  minder gevoelige gebieden een 

zekere mate van geurhinder toelaatbaar geacht. Het gaat hierbij om (bedrijfs)woningen 

en verspreide woningen buiten de aaneengesloten woongebieden, natuurterreinen, 

extensieve recreatieterreinen en vergelijkbare gebieden gekenmerkt door een lage 

bevolkingsdichtheid en tot slot bedrijven, kantoren, winkels, horeca etc. welke zijn 

gevestigd op (of in) bedrijventerreinen tot categorie 3.  

Het agrarisch buitengebied en de “zwaardere” bedrijventerreinen van categorie 4 en 

hoger gelden als niet-geurgevoelige bestemming. Voor niet-geurgevoelige 

bestemmingen geldt slechts een marginaal beschermingsniveau in de zin dat alleen 

ernstige geurhinder moet worden voorkomen. Bedrijventerreinen van categorie 4 en 

hoger zijn immers bestemd voor de vestiging van milieuhinderlijke bedrijven.  

 

Voor bedrijven die zelf in de omgeving geurhinder veroorzaken kan een grotere mate van 

geurhinder door andere geurbronnen toelaatbaar worden geacht om clustering van 

stinkende bedrijven mogelijk te maken. Clustering biedt het voordeel dat ruimtelijk de 
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geurcontouren grotendeels overlappen hetgeen in totaal leidt tot wezenlijk minder 

ruimtebeslag door geurhinder. Daar komt bij dat naar verwachting stinkende bedrijven 

minder snel gehinderd zullen worden door de geurbijdrage van andere geurbronnen. Bij 

de bescherming van de omgeving wordt rekening gehouden met cumulatie van de 

geuremissies.  

 

Nieuwe/Bestaande situatie 

De toetsingscriteria zijn voor nieuwe situaties strenger dan in voor bestaande situaties. In 

bestaande situaties moeten in geval van geurhinder geurmaatregelen conform het 

ALARA-beginsel worden toegepast. Na een zo goed mogelijke sanering conform ALARA 

wordt de resterende geurhinder voorlopig aanvaardbaar geacht (let wel: ernstige 

geurhinder is, ook als ALARA is toegepast, niet toelaatbaar). Totdat het zogenaamde 

saneringsniveau is bereikt, blijft er een saneringsplicht in de vorm van een 

inspanningsverplichting verdere maatregelen te treffen zodra dit voor het bedrijf 

redelijkerwijs (ALARA) haalbaar is. Ernstige hindersituaties dienen beëindigd te worden 

door het treffen van bovenmatige voorzieningen, uitplaatsen of sluiten van de inrichting. 

Hiervoor zijn landelijke schadevergoedingsregelingen beschikbaar. 

 

Toetsingscriteria 

De hiervoor beschreven 4 aspecten leveren de toetsingstabel op zoals weergegeven bij 

de basistoetsing volgens beleidsregel 4 (blz. 2).  

Voor de niet-gevoelige bestemmingen geldt slechts dat ernstige hinder (H= -2 P98) 

voorkomen moet worden. 

 

In nieuwe situaties wordt geurhinder in de woon- en leefomgeving voor de gehele 

bevolking voorkomen indien op jaarbasis 99,5% van de uurgemiddelde concentraties 

lager is dan de uurgemiddelde geurconcentratie overeenkomend met H=-1. Incidenteel 

kan uit onderzoek of ervaringen blijken dat er een andere relatie bestaat tussen de 

rekenwaarde en het ontstaan van geurhinder. Omdat de uitvoering van het geurbeleid 

draait om het begrip geurhinder, kan zonodig van deze rekenwaarde gemotiveerd 

worden afgeweken, bijvoorbeeld indien uit aanvullend onderzoek blijkt dat geurhinder 

ook bij hogere rekenwaarden wordt voorkomen of omgekeerd dat bij de genoemde 

rekenwaarde in vergelijkbare situaties toch geurhinder ontstaat. Opgemerkt wordt dat 

nieuwe situaties niet volledig geurvrij hoeven te zijn. Geringe geurconcentraties zijn 

toelaatbaar mits deze niet tot geurhinder leiden  Het ontbreken van klachten is hierbij 

overigens niet geschikt als bewijs voor het ontbreken van geurhinder.  

 

In een nieuwe situatie is bij (geurgevoelige) bestemmingen buiten de aaneengesloten 

woon- en leefgebieden in beginsel op grond van de afweging van maatschappelijke 

belangen meer geurhinder aanvaardbaar. Het rijksbeleid en in navolging hiervan ook het 

provinciaal beleid richten zich immers vooral op de bescherming van de bevolking in de 

aaneengesloten (dichtbevolkte) woon- en leefgebieden. Geurbronnen moeten derhalve 

elders in dunbevolkt gebied ingepast kunnen worden. Ernstige geurhinder is echter in 

geen enkel geval toegestaan. In nieuwe situaties wordt ook buiten de aaneengesloten 

woon- en leefgebieden in lijn met het rijksbeleid er naar gestreefd door toepassing van 

het ALARA-beginsel geurhinder zo goed mogelijk tegen te gaan. Het provinciaal 

luchtbeleid is immers gericht op het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van 

luchtverontreiniging, zodat een goede luchtkwaliteit wordt bereikt ( Omgevingsplan 

Flevoland). 

 

In het geval van bestaande situaties is het te bereiken saneringsniveau bij geurgevoelige 

bestemmingen het 98-percentiel van de geurconcentratie behorend bij de hedonische 

waarde van H=1.   

 

Buiten de aaneengesloten woon- en leefgebieden is de grenswaarde zowel in nieuwe als 

in bestaande situaties het 95-percentiel van uurgemiddelde concentraties behorend bij 

de met een hedonische waarde H= -1.  De P95-waarde laat een aanzienlijke mate van 
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geurhinder toe. De concentraties zijn dan ongeveer drie keer zo hoog als bij de P98-

waarde. Het is daarom van belang ook in minder gevoelige gebieden onnodige 

geurhinder te beperken. Vanuit het ALARA-principe is het in overeenstemming met het 

Omgevingsplan gewenst bij minder gevoelige bestemmingen niet blindelings te toetsen 

aan de P95-waarde, maar in de afweging te streven naar de P98-waarde. Dit is met 

name van belang voor het agrarisch buitengebied en natuurgebieden vanwege het 

recreatief medegebruik.  
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3. Toepassing  
 

3.1 Inleiding 

De geurproblematiek en het oplossen en voorkómen van knelpunten kan vanuit twee 

lijnen worden benaderd : via aanpak van de bronkant (de geuremissies) en via aanpak 

van de effectkant (de locatie van de bron of de locatie van een geurrelevante functie). 

Aanpak van de bron zelf vindt plaats via de Wm-vergunning, de aanpak van de effectkant 

via de ruimtelijke plannen. In het kort zijn hierbij een viertal situaties te onderscheiden: 

 

1. Nieuwe/wijziging Wm-vergunning 

2. Nieuw bestemmingsplan dat voorziet in de ontwikkeling van geurgevoelige functies 

3. Nieuw bestemmingsplan dat voorziet in de ontwikkeling van een geurveroorzakende 

functie  

4. Bestaande hindersituatie (historisch gegroeid) 

 

De toepassing van de beleidsregels geurhinder in de hierboven genoemde vier situaties 

zal in dit hoofdstuk via stappenplannen worden toegelicht. Aan de veehouderij wordt aan 

het eind van het hoofdstuk apart aandacht besteed.  

Zowel bij de vergunningverlening als ruimtelijke ordening moet worden vastgesteld wat 

de afstand is tot waarop zich geurhinder kan voordoen. Deze afstand kan op een kaart 

worden weergegeven als geurcontour rond de geurbron. Vervolgens wordt beoordeeld of 

de geurgevoelige bestemmingen in de omgeving binnen deze geurcontour liggen 

(geurhinder) of er buiten (geen geurhinder). 

 

3.2 Vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer 

Wat betreft vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer is een drietal situaties te 

onderscheiden waarbij het (opnieuw) in beeld brengen van het aspect geur een rol 

speelt: 

 aanvraag nieuwe vergunning; 

 aanvraag uitbreiding/wijziging van een bestaande vergunning; 

 ambthalve wijziging van een bestaande vergunning. 

 

Deze drie situaties zullen hieronder achtereenvolgens worden behandeld. 

 
3.2.1 Nieuwe Vergunning 

Voor het op de juiste wijze opnemen van het aspect geurhinder in de Wm-vergunning, 

moet het volgende stappenschema worden doorlopen: 

 

Stap 1:  Bepalen of geurhinder op kan treden 

In het vooroverleg stelt de provincie in overleg met de aanvrager (voorlopig) vast of, 

gezien de aard van de activiteit en de gebruikte stoffen, geurhinder buiten de inrichting 

kan worden uitgesloten. Dit doet zij op basis van informatie van de aanvrager aan de 

hand van de tabel in bijlage 1, aangevuld met ervaringen elders. 

Indien geurhinder niet op voorhand kan worden uitgesloten, zal de geurhindersituatie in 

beeld moeten worden gebracht (zie stap 2 t/m 5 van het stappenschema) 

Als geurhinder op voorhand (voorlopig) wel kan worden uitgesloten, wordt deze 

voorlopige conclusie opgenomen in de (definitieve) vergunningaanvraag. Op grond van 

reacties en commentaar van derden overweegt de provincie opnieuw of geurhinder 

buiten de inrichting afdoende kan worden uitgesloten. In de beschikking vermeldt de 

provincie de beoordeling van de geurhindersituatie met een duidelijke toelichting op de 

inhoudelijke onderbouwing, referenties, aannames en overwegingen, zodat de 

geursituatie van de aangevraagde activiteit later nog kan worden gereproduceerd.  
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Stap 2:  Bepalen maximale geuremissie per bron 

In het geval van een nieuw op te richten inrichting of een nieuwe activiteit zal de te 

verwachten geuremissie moeten worden vergeleken met de resultaten van 

geurhinderonderzoek aan vergelijkbare installaties elders, waaronder de Bijzondere 

Regelingen voor de betreffende branche in het kader van de Nederlandse 

Emissierichtlijnen Luchtverontreiniging (NER) en/of de onderbouwende 

geurhinderonderzoeken hiervan. De goede kwaliteit van de gebruikte meetresultaten 

moet gewaarborgd zijn. Daarom accepteert de provincie alleen meetresultaten van 

geuronderzoeksbureaus die aan de Nederlandse certificeringseisen en kwaliteitsborging 

voldoen. Naar verwachting zal in de toekomst de kwaliteit van onderzoek worden 

gewaarborgd op grond van criteria in Europees verband. 

In het vooroverleg wordt ingegaan op de benodigde maatregelen ter bestrijding van 

geurhinder (middelen). Daarbij  wordt uitgegaan van toepassing van tenminste ALARA. 

De provincie beoordeelt en stelt vast of met het gebruik van de in te zetten middelen 

geurhinder afdoende wordt voorkomen. Tot deze beoordeling hoort ook de 

controleerbaarheid van de middelen. De  provincie bevordert dat de benodigde 

maatregelen in de vergunningaanvraag worden opgenomen. De resulterende 

geuremissie en hedonische waarde van de aangevraagde situatie worden vervolgens 

getoetst. 

 

Stap 3:  Bepalen hedonische waarde behorend bij de bron(nen) 

Via bestaand onderzoek wordt de relatie tussen hedonische waarde en concentratie 

geureenheden (g.e.) vastgesteld. Wanneer de relatie tussen de geurconcentratie en de 

hedonische waarde nog niet bekend is, wordt in eerste instantie uitgegaan van een 

“standaard” onaangename geur met een hedonische waarde H= -1 van 1 

geureenheid/m3  Dit stemt overeen met het vroegere landelijke toetsingskader van 1 

geureenheid/m3 als P98 voor bestaande situaties en 1 g.e./m3 als P99,5 voor nieuwe 

situaties. Als er echter aanwijzingen zijn dat de aard van de geur kan behoren tot de 

categorie “zeer onaangename geuren” zoals de geur van slachthuizen, (anaerobe) 

rottingsprocessen enz, dan wordt uitgegaan van een hedonische waarde H= -1 van 0,3 

geureenheid per m3.  

 

Stap 4:  Berekenen geurverspreiding en daaraan gekoppelde hindercontouren 

De berekening van de geurverspreiding vindt plaats met Nieuw Nationaal Model voor de 

verspreiding van luchtverontreiniging of eventuele toekomstige opvolgers hiervan. Met de 

gekozen uitgangspunten zal worden berekend op welke afstand het verwaarloosbaar 

geurhinderniveau en het aanvaardbaar geurhinderniveau zich bevindt Zonodig worden in 

kritische situaties aanvullende berekeningen gemaakt met de locale meteorologische 

gegevens. Mocht dit tot verschillen in de rekenresultaten leiden, dan kiest de provincie de 

variant met het grootste beschermingsniveau om te voorkomen dat onzekerheden op de 

omgeving worden afgewenteld.  

Indien sprake is van complexe situaties met meerdere emissiesituaties, meerdere 

geurbronnen, meerdere hedonische waarden, beperkte emissieduur, seizoensinvloed, te 

verwachten piekconcentraties enzovoort dan dient dit uiteraard in het geuronderzoek te 

worden opgenomen.  

 

Kaartmateriaal met deze geurcontouren wordt als bijlage toegevoegd aan de vergunning. 

Juridisch bepalend is de vergunde geuremissie en de bijbehorende hedonische waarde 

van de geur. De berekende contouren brengen de ruimtelijke gevolgen van deze 

geuremissie in beeld.  

 

Alleen geurbronnen die benoemd zijn maken deel uit van de vergunning. Indien een 

geurgevoelige bestemming belast wordt door meerdere geurbronnen dan wordt in de 

toetsing van de toelaatbare geurhinder rekening gehouden met cumulatie.   

 

De toetsingswaarde H= -1 als P99,5 kan in een aantal bronconfiguraties (continue 

bronnen met geringe lozingshoogte) worden versoepeld tot een rekenwaarde tussen H= -
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1 P99,5 en H= -1 als P98 indien een initiatiefnemer zich vooraf bereid verklaart nadere 

maatregelen van voldoende bedrijfszekerheid te treffen zodra achteraf geurhinder 

optreedt. Deze nadere rekenwaarde stemt overeen met een concreet niveau van 

geurmaatregelen. Hiermee wordt beoogd onnodige geurmaatregelen te voorkomen en 

toch de omgeving de zekerheid te bieden dat geurhinder wordt voorkomen. 

 

Voor niet-continue geurbronnen worden ook hogere percentielwaarden en/of de volledige 

frequentieverdeling boven het 98 percentiel in beschouwing genomen. Gebleken is dat 

de afwijkende frequentieverdeling bij dergelijke tijdelijke bronnen kan leiden tot 

geurhinder hoewel op jaarbasis voldaan is aan het bovenstaande toetsingskader.  

Kortdurende piekemissies worden afzonderlijk beoordeeld op hun vermogen geurhinder 

te veroorzaken omdat in geurberekeningen zoals de berekening van de 98-

percentielwaarde de invloed van kortdurende pieken wordt onderschat.  

 

Wanneer uit meerdere berekeningswijzen wezenlijke verschillen in de rekenresultaten 

blijken, dan wordt de benadering met het grootste beschermingsniveau gekozen om 

mogelijke onzekerheden in de berekeningswijze niet af te wentelen op de leefomgeving.  

 

Bij de kwantificering van de te verwachten geurhinder in de omgeving dient de aanvrager 

ook inzichtelijk te maken welke onzekerheden en spreiding de geschatte geuremissie 

bevat. De provincie houdt bij de toetsing van de optredende geurconcentratie bij 

geurgevoelige bestemmingen rekening met het onbetrouwbaarheidsinterval van een 

geurmeting. Hiermee wordt voorkomen dat in de leefomgeving geurhinder ontstaat als 

gevolg van de onzekerheden van de geuronderzoeksmethoden. Voldoende zekerheid 

dat geurhinder wordt voorkomen is ook in het belang van het bedrijf (imago). 

 

Stap 5:  Toetsing berekende contouren aan relevante bestemmingen 

De provincie toetst of de berekende effectafstand ruimtelijk inpasbaar is ten opzichte van 

geurgevoelige bestemmingen in de omgeving. De geurcontour dient met het oog op de 

belangen van omwonenden in de aanvraag te worden opgenomen. Het vastleggen in de 

Wm-vergunning van de geuremissie inclusief de resulterende geurcontour rond de 

inrichting is uiteraard de basis voor handhaving van de vergunde geuremissie, maar 

dient ook om te voorkomen dat toekomstige geurgevoelige bestemmingen te dicht bij de 

geurbron worden geprojecteerd (dat wil zeggen in het geurbelaste gebied). Een 

vergunningaanvraag met een potentiële geurbron is zonder gedegen geuronderzoek niet 

ontvankelijk.  

 

Stap 6a:  Vervolg negatieve toetsing: extra bronmaatregelen mogelijk? 

Indien de toetsing negatief uitvalt zijn 3 vervolgstappen mogelijk: 

 

A) Bronreducties zijn nog mogelijk (bv door aanpassing hoeveelheden, procedures e.d.) 

waardoor emissies afnemen. Vervolgens wordt het stappenplan vanaf stap 2 weer 

doorlopen. 

 

B) Indien de aanvrager onvoldoende zekerheid kan bieden dat geurhinder wordt 

voorkomen, dan kan slechts een tijdelijke vergunning worden aangevraagd. Een 

tijdelijke vergunning biedt de mogelijkheid de vooraf verwachte bedrijfssituatie in de 

praktijk gericht te onderzoeken en alsnog voldoende zekerheid te krijgen of 

geurhinder al dan niet wordt voorkomen. Als hieruit voldoende zeker blijkt dat 

geurhinder wordt voorkomen, ontstaat de mogelijkheid een definitieve vergunning aan 

te vragen. Door de aard van een tijdelijke vergunning draagt de aanvrager zelf het 

risico dat de tijdelijke vergunning niet kan worden opgevolgd door een definitieve 

vergunning. Gezien de risico’s en de voortgaande onzekere situatie worden tijdelijke 

vergunningen met terughoudendheid toegepast.  

 

C) De vergunning wordt geweigerd. 
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Stap 6b:  Vervolg positieve toetsing: Beschikking (onderdeel geur)  

Bij positieve uitkomst van de toetsing wordt tenminste de maximale geuremissie en de 

hedonische waarde vastgelegd in een vergunningvoorschrift. In de beschikking wordt 

beschreven op welke gegevens de verwachte geursituatie is gebaseerd en welke 

aannames, overwegingen en onzekerheden (onnauwkeurigheid, ontbrekende gegevens) 

zijn gehanteerd. Voorts wordt op basis van de vergunde emissie en de gemaakte 

aannames op een kaart inzichtelijk gemaakt binnen welk gebied geurhinder is te 

verwachten. Deze kaart wordt als bijlage aan de beschikking toegevoegd. Op deze wijze 

wordt de geurverspreiding over de omgeving begrensd en kan de leefomgeving worden 

beschermd tegen geurhinder via handhaving van de toegestane geuremissie. 

Het vastleggen van de geuremissie biedt ook rechtszekerheid aan het bedrijf zelf, want 

nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw in de omgeving moeten, uitgaande van de 

vergunde geuremissie, voldoende afstand houden tot de geurbron. 

 

3.2.2 Uitbreiding/wijziging Vergunning 

Een toename van de geuremissie door uitbreiding of wijziging van een bestaande en 

onherroepelijk vergunde bedrijfssituatie geldt als een nieuwe situatie die getoetst moet 

worden. Het gaat immers om een toename van de vergunde geuremissie. Bij deze 

toetsing staat centraal of een grotere geuremissie dan vergund op de betreffende locatie 

ruimtelijk inpasbaar is. Overigens blijkt het meestal mogelijk bij uitbreiding van de 

activiteit de geuremissie gelijk te houden of zelfs terug te dringen dankzij de 

voortschrijdende stand-der-techniek. Indien emissiereductie niet mogelijk is, kan een 

hogere schoorsteen wellicht een oplossing bieden om te voorkomen dat de geurhinder 

zou toenemen. Bij hoge schoorstenen is steeds een aandachtspunt of piekconcentraties 

aanleiding kunnen geven tot geurhinder. Het uitgangspunt bij de toetsing is dat de 

nieuwe situatie niet leidt tot het ontstaan van nieuwe geurgehinderden. Er ontstaan 

nieuwe gehinderden wanneer in tot op heden onbelaste geurgevoelige bestemmingen 

het verwaarloosbaar geurhinderniveau wordt overschreden en/of de geurbelasting 

toeneemt in gebieden die al geurhinder ondervinden. Dit impliceert dat een grotere 

emissie niet mogelijk is in saneringssituatie waar de toetsingswaarde voor bestaande 

situaties reeds wordt overschreden. Een te saneren hindersituatie mag tenslotte niet 

verslechteren.  

 

3.2.3  Ambtshalve wijziging van de Wm-vergunning 

In bestaande vergunningen blijkt door het gebruik van standaardvoorschriften de 

toegestane geuremissie en hinderlijkheid van de geur niet altijd duidelijk te zijn 

vastgelegd. Deze onduidelijkheid leidt tot aantasting van de rechtszekerheid van het 

bedrijf en de omgeving. In die gevallen zal de provincie in overleg met de 

vergunninghouder de vergunde totale geuremissie alsnog eenduidig (kwantitatief) 

vastleggen in de vergunning. Daaraan wordt een kaart toegevoegd met de berekende 

geurcontour teneinde de effectafstand inzichtelijk te maken voor de ruimtelijke ordening. 

De werkwijze is in beginsel hetzelfde als bij nieuwe situaties. Er kunnen echter ook 

situaties zijn dat een vergunde emissie moet worden teruggerekend uit een geurnorm op 

leefniveau ten tijde van het afgeven van de beschikking. In kritische situaties kan het 

nodig blijken voor correct herleiden van de toegestane geuremissie uit de toenmalig 

vergunde situatie gebruik te maken van het toenmalig gebruikte rekenmodel. Het doel is 

uitgaande van de vergunde activiteit de bijbehorende geuremissie eenduidig vast te 

leggen en daarmee voor het bedrijf en de omgeving een beter inzicht en een grotere 

mate van rechtszekerheid te bieden.  

 

Actualisatie en revisie 

Los van de wijze waarop een geuremissie in de vergunning is beschreven zal in zijn 

algemeenheid voor alle bedrijven van tijd tot tijd beschouwd worden of het niveau van 

milieumaatregelen nog overeenstemt met het ALARA-principe (algemene 

actualisatieplicht). Bij de actualisatie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij landelijke 

richtlijnen zoals de Nederlandse EmissieRichtlijn Lucht en de hierin opgenomen 

Bijzondere Regelingen. Daarnaast wordt gekeken naar praktijkervaring elders.  
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3.3 Saneren bestaande situaties 

Met het saneren van bestaande situaties wordt bedoeld dat een door historische 

oorzaken scheefgegroeide geurhindersituatie zo goed mogelijk wordt verbeterd. De 

meeste saneringen zijn vrij snel gestart na de vaststelling van het geurhinderbeleid 

(1995) en zijn in uitvoering of zelfs inmiddels afgerond. De voortgang werd daarbij 

bevorderd door de ontwikkeling van standaardmaatregelen op brancheniveau. Door de 

branchegewijze benadering is voor de aangesloten bedrijven reeds een grote mate van 

duidelijkheid welke maatregelen deze bedrijven moeten treffen. Na het treffen van deze 

ook door de branche redelijk geachte maatregelen is het bedrijf voorlopig klaar. De 

eventueel resterende hinder moet geduld worden. Met “voorlopig klaar” wordt bedoeld 

dat na vier à vijf jaar opnieuw moet worden bezien of op grond van de voortschrijdende 

techniek de resterende geurhinder alsnog kosteneffectief (ALARA) kan worden 

bestreden. Het saneringstraject levert over het algemeen weinig verwarring op bij de 

betreffende bedrijven.  

 

Ernstige hinder is op grond van het rijksbeleid in het geheel niet meer toelaatbaar. 

Dergelijke situaties komen in Flevoland voor zover bekend niet meer voor. Mochten deze 

zich in de toekomst toch blijken voor te doen dan zullen zonodig verdergaande 

maatregelen moeten worden getroffen. Dit kunnen zowel technische maatregelen zijn als 

het beperken van de productie of zelfs het stilleggen van de activiteit. Voor het 

beëindigen van ernstige hindersituaties bestaat een schadevergoedingsregeling voor de 

compensatie van bovenmatige kosten.  

 

3.4 Werkwijze opstellen en beoordelen ruimtelijke plannen 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

A de ontwikkeling van geurgevoelige bestemmingen en  

B de ontwikkeling van potentieel geurveroorzakende bestemmingen.  

In sommige bestemmingsplannen zullen overigens beide ontwikkelingen voorkomen. 

Overigens worden, wanneer in het navolgende gesproken wordt over het al dan niet 

goedkeuren van bestemmingsplannen, daaronder ook het al dan niet goedkeuren van 

uitwerkings- en wijzigingsplannen (artikel 11 WRO) en het al dan niet verlenen van 

verklaringen van geen bezwaar (artikel 19 WRO) begrepen. 

 

A: Stappenschema ontwikkeling geurgevoelige bestemmingen 

 

Niet alleen bij de geurgevoelige objecten, ook bij de ontwikkeling van geurgevoelige 

bestemmingen moet rekening worden gehouden met de geursituatie op de beoogde 

locatie. 

 

Stap 1:  Bepalen of en zo ja welke potentiële geurbron(nen) aanwezig is/zijn. 

 In een concrete vergunde bedrijfssituatie met een bekende of meetbare geuruitworp 

wordt uit de bijbehorende geurhindercontour (en bandbreedte) afgeleid welke afstand 

nodig is om geurhinder te voorkomen. Voor de benodigde afstand om geurhinder van 

veehouderijen te voorkomen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de meest recente 

landelijke richtlijnen op dit vlak.  

 

 Bij een bestemming die in beginsel vestiging van geurveroorzakende bedrijven 

toelaat gaat de provincie uit van de geadviseerde milieuzonering voor geur in de 

meest recente versie van de VNG-publicatie “Bedrijven en Milieuzonering” . (Zie 

bijlage 1.)  
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Uit de vigerende uitgave zijn voor bedrijventerreinen per categorie de volgende 

afstanden af te leiden (gerekend vanaf de bestemmingsgrens) die op basis van 

ervaring voor een gemiddeld bedrijf tenminste moeten worden aangehouden tot 

geurgevoelige bestemmingen zoals woongebieden:  

 

categorie. 3         100 meter  

categorie. 4         300 meter 

categorie. 5        1000 meter  

categorie. 6        1500 meter 

 

De beoordeling van mogelijke geurhinder bij geurgevoelige bestemmingen blijft niet 

beperkt tot mogelijke geurbronnen binnen de bestemmingsplan- of gemeentegrens. Alle 

relevante bronnen moeten in kaart worden gebracht. 

 

Stap 2:  Vastleggen contour(en) op kaart 

Voor zover in een bestemmingsplan geurgevoelige bestemmingen niet toegestaan zijn 

behoort dit  met behulp van een geurcontour te worden vastgelegd in het 

bestemmingsplan en in een geurparagraaf nader toegelicht. Voor zover het plangebied in 

de invloedssfeer van meerdere bronnen ligt, wordt deze geurcontour gebaseerd op de 

gecumuleerde (totale) geurhinder. Voor minder-gevoelige bestemmingen worden 

afzonderlijke geurcontouren (gebaseerd op de 95-percentielwaarde) gehanteerd. 
 

stap 1

potentiele 

geurbronnen?

stap 2

vastleggen indicatieve contour op 

kaart

stap 3

toetsen geplande bestemming

aan contour

positief

negatief

twijfel

stap 4a

vastleggen gedetailleerde 

contour 

goedkeuring BP

(onderdeel geur)

stap 4b

aanpassen ontwikkeling aan 

contour

 
 

 

Stap 3:  Toetsen van contour aan de geplande bestemming 
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Bij een positief toetsresultaat kunnen gedeputeerde Staten het bestemmingsplan op dit 

onderdeel goedkeuren. Bij een negatief toetsresultaat zal de geplande ontwikkeling 

moeten worden aangepast aan de contour.  

Indien op grond van het Toetsingskader geurhinder blijkt dat in de voorgenomen situatie 

zoals gepresenteerd in het ontwerp-bestemmingsplan onvoldoende zekerheid bestaat 

dat nieuwe geurhinder wordt voorkomen, dan zal de provincie aangeven 

(adviseren/meedenken)  op welke wijze alsnog voldoende zekerheid over de geursituatie 

zou kunnen worden bereikt. Indien in het definitieve bestemmingsplan uiteindelijk 

onvoldoende zekerheid bestaat dat nieuwe geurhinder wordt voorkomen, zullen 

Gedeputeerde Staten aan (de betreffende onderdelen van) het bestemmingsplan 

goedkeuring onthouden.  

 

B)   Bij ontwikkeling van potentiële geurhinderbronnen 

 

Stap 1:  Bepalen of sprake is van een mogelijk geurhinder veroorzakende bestemming 

Er is een lijst van stankveroorzakende bedrijven opgenomen in bijlage 1. 

 

Stap 2:  Vastleggen contour 

Bij een bestemming bedrijventerrein die in beginsel vestiging van geurveroorzakende 

bedrijven toelaat gaat de provincie uit van de geadviseerde milieuzonering voor geur in 

de meest recente versie van de VNG-publicatie “Bedrijven en Milieuzonering” . Uit de 

vigerende uitgave zijn voor bedrijventerreinen per categorie de volgende indicatieve 

afstanden af te leiden (gerekend vanaf de bestemmingsgrens):  

 

categorie. 3         100 meter  

categorie. 4         300 meter 

categorie. 5        1000 meter  

categorie. 6        1500 meter 

 

Zonodig en indien mogelijk moet rekening worden gehouden met cumulatie. De 

indicatieve afstanden gelden voor een gemiddeld bedrijf. Voor bovengemiddeld grote 

bedrijven, bedrijven met een bovengemiddelde emissie en voor branches waarvoor geen 

geurhinderonderzoek beschikbaar is, zijn de vermelde afstandindicaties niet altijd 

toereikend. Omdat bij het planologisch mogelijk maken van een bedrijventerrein de 

concrete invulling met bedrijven meestal nog niet bekend is, kan in het ruimtelijk spoor in 

principe niet op dergelijke bijzonderheden worden geanticipeerd. De aanvaardbaarheid 

van de geur zal dan in het kader van de milieuvergunning moeten worden beoordeeld.  

 

Stap 3:  Toetsing 

Als  bij toetsing blijkt dat toekomstige geurhinder kan worden uitgesloten kan met 

bovenstaande contouren en zonering worden volstaan. In geval van twijfel zal aanvullend 

onderzoek moeten plaatsvinden. Ook kan naar aanpassing van de zonering binnen het 

bedrijventerrein of zelfs naar een andere locatie worden gekeken 

Indien op grond van het Toetsingskader geurhinder blijkt dat in de voorgenomen situatie 

zoals gepresenteerd in het definitieve bestemmingsplan onvoldoende zekerheid bestaat 

dat nieuwe geurhinder wordt voorkomen, dan zullen Gedeputeerde Staten aan (de 

betreffende onderdelen van) het bestemmingsplan goedkeuring onthouden.  

 

3.5 Veehouderij 

Voor toetsingen van ruimtelijke plannen in relatie tot geurhinder door een veehouderij 

hanteert de provincie de door de rijksoverheid uitgebrachte meest recente richtlijnen en 

afstandscriteria. Daarbij dient bij geurgevoelige bestemmingen zoals aaneengesloten 

woongebieden ten minste te worden voldaan aan de door de VNG ontwikkelde 

afstandscriteria (zie Bijlage 1). Bij grotere aantallen dieren dan waarin de richtlijnen van 

rijkswege voorzien, gebruikt de provincie de door ter zake deskundigen ontwikkelde 
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rekenmethode voor de extrapolatie naar grotere aantallen dieren. Momenteel zijn nieuwe 

richtlijnen voor stank en veehouderij in ontwikkeling.  

 

 

3.6 Werkwijze bij klachten over geurhinder 

Doorgaans vormen klachten over geurhinder, na validatie door de provincie, een 

aanleiding voor nader onderzoek naar de vermoedelijke veroorzaker. Indien geuroverlast 

het gevolg is van een incident zal in overleg met het bedrijf gezocht worden naar 

mogelijkheden om herhaling te voorkomen. Zonodig worden hierover met het bedrijf 

werkafspraken gemaakt. Indien geuroverlast het gevolg is van de normale bedrijfsvoering 

wordt beoordeeld of voldaan wordt aan de vergunningvoorschriften. Indien geurhinder 

ontstaat terwijl voldaan wordt aan de vergunningvoorschriften, zal in het kader van de 

periodieke actualisatie van een milieuvergunning beoordeeld worden in hoeverre 

aanvullende geurreducerende maatregelen redelijkerwijs haalbaar zijn op grond van het 

ALARA-principe. Indien de geurklachten wijzen op ernstige geurhinder, dan zal de 

provincie op grond van het rijksbeleid trachten deze ernstige hinder te beëindigen door 

nadere maatregelen op te leggen en wanneer dit niet mogelijk blijkt de vergunning 

geheel of gedeeltelijk in te trekken. Hierbij kan zonodig een beroep worden gedaan op 

een landelijke schadevergoedingsregeling. Momenteel komen in Flevoland geen ernstige 

hindersituaties voor. 
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Lijst van potentieel stankveroorzakende bedrijfscategorieën 
gesorteerd op Standaard Bedrijven Indelingscode (SBI) 

 

Deze lijst is een selectie uit de lijst van bedrijven uit de VNG-publicatie “Bedrijven en Milieuzonering 

(1999)”. Opgenomen zijn die bedrijven waarvan de indicatieve afstandsrichtlijn voor stank 100 

meter of meer is. Deze omvatten ook de bedrijvenlijst uit de “Herziene Nota Stankbeleid”. 

 

SBI-code Volgnr Omschrijving indicatieve 

afstand (m) 

Categorie 

01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE 

LANDBOUW 

  

0112 0 Tuinbouw:   

0112 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 3 

0121  Fokken en houden van rundvee 100 3 

0122 0 Fokken en houden van overige graasdieren:   

0123  Fokken en houden van varkens 300 4 

0124 0 Fokken en houden van pluimvee:   

0124 1 - legkippen 300 4 

0124 2 - opfokkippen en mestkuikens 300 4 

0124 3 - eenden en ganzen 300 4 

0124 4 - overig pluimvee 100 3 

0125 0 Fokken en houden van overige dieren:   

0125 1 - nertsen en vossen 200 4 

0125 2 - konijnen 100 3 

0125 4 - maden, wormen e.d. 100 3 

05 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN   

0501.1  Zeevisserijbedrijven 100 3 

0502 0 Vis- en schaaldierkwekerijen   

0502 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 3 

11 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING   

111 0 Aardolie- en aardgaswinning:   

111 1 - aardoliewinputten 100 4 

15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN 

DRANKEN 

  

151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:   

151 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 3 

151 2 - vetsmelterijen 700 5 

151 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 4 

151 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 100 3 

152 0 Visverwerkingsbedrijven:   

152 1 - drogen 700 5 

152 2 - conserveren 200 4 

152 3 - roken 300 4 

152 4 - verwerken anderszins 300 4 

1531  Aardappelprodukten fabrieken 300 4 

1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:   

1532, 1533 2 - groente algemeen 100 3 

1532, 1533 3 - met koolsoorten 200 4 

1532, 1533 4 - met drogerijen 300 4 

1532, 1533 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 4 

1541 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke olie   

1541 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 4 

1541 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 4 

1542 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vet   
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SBI-code Volgnr Omschrijving indicatieve 

afstand (m) 

Categorie 

1542 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 4 

1542 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 4 

1543 0 Margarinefabrieken:   

1543 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 4 

1543 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 4 

1551 0 Zuivelproducten fabrieken:   

1551 1 - gedroogde producten p.c. >= 1,5 t/u 200 5 

1551 2 - geconcentreerde producten verdamp. cap. >= 200 5 

1551 4 - melkproducten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 4 

1561 0 Meelfabrieken:   

1561 1 - p.c. < 500 t/u 100 4 

1561 2 - p.c. >= 500 t/u 200 4 

1562 0 Zetmeelfabrieken:   

1562 1 - p.c. < 10 t/u 200 4 

1562 2 - p.c. >= 10 t/u 300 4 

1571 0 Veevoerfabrieken:   

1571 1 - destructiebedrijven 700 5 

1571 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700 5 

1571 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoed 300 4 

1571 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoed 700 5 

1571 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 4 

1571 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 4 

1572  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 4 

1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:   

1581 2 - Brood- en beschuitfabrieken 100 3 

1582  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 3 

1583 0 Suikerfabrieken:   

1583 1 - v.c. < 2.500 t/j 500 5 

1583 2 - v.c. >= 2.500 t/j 1000 5 

1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- 

en 

  

1584 1 - Cacao- en chocoladefabrieken 500 5 

1584 2 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden 100 3 

1584 3 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 4 

1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:   

1586 1 - koffiebranderijen 500 5 

1586 2 - theepakkerijen 100 3 

1587  Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 4 

1589  Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 4 

1589.1  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 4 

1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken:   

1589.2 1 - zonder poederdrogen 100 3 

1589.2 2 - met poederdrogen 300 4 

1589.2  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 4 

1591  Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 4 

1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:   

1592 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 4 

1592 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 4 

1596  Bierbrouwerijen 300 4 

1597  Mouterijen 300 4 

16 - VERWERKING VAN TABAK   

160  Tabakverwerkende industrie 200 4 
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SBI-code Volgnr Omschrijving indicatieve 

afstand (m) 

Categorie 

17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL   

172 0 Weven van textiel:   

1751  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 4 

19 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)  

191  Lederfabrieken 300 4 

20 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 

RIET, KURK, E.D. 

 

2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:   

2010.2 1 - met creosootolie 200 4 

202  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 3 

21 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN 

KARTONWAREN 

 

2111  Vervaardiging van pulp 200 4 

2112 0 Papier- en kartonfabrieken:   

2112 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 4 

2112 3 - p.c. >= 15 t/u 200 4 

23 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT- 

EN KWEEKSTOFFEN 

 

231  Cokesfabrieken 1000 5 

2320.1  Aardolieraffinaderijen 1500 6 

2320.2 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 4 

2320.2 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 4 

24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN   

2411 0 Vervaardiging van industriële gassen:   

2411 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 5 

2411 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 5 

2412  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 4 

2413 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:   

2413 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 4 

2413 2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 5 

2414.1 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:   

2414.1 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 4 

2414.1 A2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 1000 5 

2414.1 B0 Methanolfabrieken:   

2414.1 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 4 

2414.1 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 4 

2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):   

2414.2 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 4 

2414.2 2 - p.c. >= 50.000 t/j 500 5 

2415  Kunstmeststoffenfabrieken 500 5 

2416  Kunstharsenfabrieken e.d. 700 5 

242 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:   

242 1 - fabricage 300 5 

242 2 - formulering en afvullen 100 5 

243  Verf, lak en vernisfabrieken 300 4 

2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:   

2441 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 4 

2441 2 - p.c. >= 1.000 t/j 300 5 

2442 0 Farmaceutische productenfabrieken:   

2451  Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 4 

2452  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 4 

2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:   
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SBI-code Volgnr Omschrijving indicatieve 

afstand (m) 

Categorie 

2462 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 3 

2462 2 - met dierlijke grondstoffen 500 5 

2466 B Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 200 4 

247  Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 4 

25 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN 

KUNSTSTOF 

 

2511  Rubberbandenfabrieken 300 4 

2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:   

2512 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 4 

2513  Rubber-artikelenfabrieken 100 3 

252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:   

252 1 - zonder fenolharsen 200 4 

252 2 - met fenolharsen 300 4 

26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 

GIPSPRODUCTEN 

 

261 0 Glasfabrieken:   

261 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 4 

261 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 500 5 

2682 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:   

2682 A1 - p.c. < 100 t/u 300 4 

2682 A2 - p.c. >= 100 t/u 500 5 

2682 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):   

2682 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 4 

2682 B2 - overige isolatiematerialen 200 4 

2682 D Asfaltcentrales 100 4 

27 - VERVAARDIGING VAN METALEN   

271 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:   

271 1 - p.c. < 1.000 t/j 700 5 

271 2 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 6 

274 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:   

274 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 4 

274 A2 - p.c. >= 1.000 t/j 200 5 

274 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:   

274 B2 - p.o. >= 2.000 m2 200 5 

2751, 2752 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:   

2751, 2752 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 4 

2751, 2752 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 5 

2753, 2754 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:   

2753, 2754 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 4 

2753, 2754 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 5 

28 - VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 

MACH./TRANSPORTMIDDELEN) 

 

2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:   

2851 12 - lakspuiten en moffelen 100 3 

2851 3 - thermisch verzinken 100 3 

2851 4 - thermisch vertinnen 100 3 

2851 8 - emailleren 100 3 

31 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN  

311  Elektromotoren- en generatorenfabrieken 200 4 

312  Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 4 

313  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 4 

314  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 3 
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SBI-code Volgnr Omschrijving indicatieve 

afstand (m) 

Categorie 

315  Lampenfabrieken 200 4 

3162  Koolelektrodenfabrieken 1500 6 

34 - VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN 

OPLEGGERS 

 

341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven   

341 1 - p.o. < 10.000 m2 100 4 

341 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 4 

3420.1  Carrosseriefabrieken 100 4 

35 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 

AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS) 

 

351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:   

351 2 - kunststof schepen 100 3 

351 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren 100 5 

3511  Scheepssloperijen 100 5 

353 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:   

353 2 - met proefdraaien motoren 100 5 

37 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING   

372 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:   

372 B Rubberregeneratiebedrijven 300 4 

372 C Afvalscheidingsinstallaties 200 4 

40 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, 

AARDGAS, STOOM EN WARM WATER 

  

40 A0 Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen >= 50 MW)   

40 A1 - kolengestookt 100 5 

40 A2 - oliegestookt 100 5 

51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING   

5151.2 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:   

5151.2 2 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 100 5 

5151.3  Grth minerale olieproducten (excl. brandstoffen) 100 3 

63 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER   

6311.1 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:   

6311.1 4 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 5 

6311.1 6 - olie, LPG, e.d. 300 5 

6311.1 7 - tankercleaning 300 4 

6311.2 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:   

6311.2 10 - tankercleaning 300 4 

6311.2 6 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 5 

6311.2 9 - olie, LPG, e.d. 100 5 

6323  Luchthavens 200 6 

90 - MILIEUDIENSTVERLENING   

9000.1 0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voo   

9000.1 1 - < 100.000 i.e. 200 4 

9000.1 2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 4 

9000.1 3 - >= 300.000 i.e. 500 5 

9000.3 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:   

9000.3 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 5 

9000.3 A2 - kabelbranderijen 100 3 

9000.3 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 3 

9000.3 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen 300 4 

9000.3 B Vuilstortplaatsen 300 4 

9000.3 C Vuiloverslagstations 200 4 

9000.3 D0 Composteerbedrijven:   
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9000.3 D1 - open 700 5 

9000.3 D2 - gesloten 100 3 

92 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE   

9253.1  Dierentuinen 100 3 

9262 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week 100 5 

9262 E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week 100 6 

9303 0 Begrafenisondernemingen:   

9303 3 - crematoria 100 3 
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(geur) Contour Contouren zijn lijnen die punten met eenzelfde geurbelasting met elkaar 

verbinden. Geurcontouren worden gekarakteriseerd door een geurconcentratie 

en een percentiel-waarde. Alle punten die exact aan die waarde voldoen, zijn 

verbonden door een lijn. Binnen de contour is de geurbelasting hoger dan de 

contour waarde, daarbuiten is de geurbelasting lager (Infomil)  

  

Geureenheid Uitdrukkingseenheid voor geurconcentratie, die bepaald wordt door middel van 

een gestandaardiseerde olfactometrische analyse (met de menselijke neus). 

Per definitie is 1 geureenheid per m
3
 de situatie als de helft van een geurpanel 

de geur kan waarnemen.  

  

Hedonische waarde (H) De waardering van een geur die aangegeven wordt op een schaal van 

extreem aangenaam tot extreem onaangenaam. Hierbij wordt de volgende 

schaal gebruikt: 

+4 extreem aangenaam 

+3 

+2 

+1 

0 neutraal 

-1 

-2 

-3 

-4 extreem onaangenaam 

Het meest relevante gebied is tussen H = 0 en H = -3. 

De verschillen in geurconcentratie bij gelijke hedonische waarde geven de 

verschillen aan tussen geuren. Bijvoorbeeld: bij een gelijke hedonische waarde 

van –2 is de geurconcentratie van een destructor vele malen lager dan die van 

een bakkerij.  

  

NER Nederlandse Emissie Richtlijnen. 

  

Percentiel Procentuele deel van de uren van het jaar waarbij, in dit geval, een bepaalde 

geurconcentratie juist op zal treden. In deze handleiding wordt veelal 

gesproken over een geurcontour van x geureenheden als 98-percentiel-

waarde, hetgeen betekent dat binnen het contourgebied sprake zal zijn van 

meer dan 2% van de uren van het jaar een geurconcentratie van x 

geureenheden op zal treden. En buiten deze contour minder dan 2. 

  

Vergunde geurcontour De geurcontour die de maximaal toegestane geurbelasting aangeeft, zoals 

vastgelegd middels de vigerende Wm-vergunning. Deze is het resultaat van 

een uitgebreid afwegingsproces (waarvan de ALARA-afweging onderdeel 

uitmaakt). De vergunde geurcontour geeft daarmee het voor die situatie 

bepaalde acceptabele hinderniveau aan.  

 



 

 

Ontwerp-geurbeleid Flevoland ten opzichte van andere provincies 

 
Veiligheidsmarge 

Er is op dit moment nog maar één provincie met een vastgesteld geurbeleid: de provincie Gelderland. 

De normstelling in dit geurbeleid werkt anders dan in het voorgestelde beleid voor Flevoland. 

Gelderland werkt met een indeling van geuren in enkele klassen. Deze indeling geeft een 

veiligheidsfactor die varieert van geen tot ruim 3, afhankelijk van hoe een geur in een klasse valt. Het 

Gelderlandse beleid is daarmee soms strenger en soms minder streng dan het voorgestelde 

Flevolandse beleid. 

Andere provincies hebben geen beleidsregels opgesteld voor geur. Dit betekent dat zij per situatie een 

afweging maken. Daarbij kan het gebruik van een veiligheidsfactor – dat wil zeggen welke eisen 

worden gesteld aan de mate van zekerheid dat geurhinder wordt voorkomen - ook per situatie 

verschillen.  

 

De belangrijkste reden om in Beleidsregel 5 een grote mate van zekerheid te eisen (die in veel 

gevallen een verschil van een  factor twee met de gemiddeld berekende waarden oplevert) komt 

rechtstreeks uit het rijksbeleid. Een expliciet punt in dit rijksbeleid is het voorkómen van nieuwe 

geurhinder. Om het optreden van nieuwe hinder te voorkómen is het gebruik van een dergelijk grote 

veiligheidsmarge een vereiste. Anders zouden er door onnauwkeurigheden in metingen en 

modelleringen toch weer nieuwe overlastsituaties kunnen ontstaan.  

 
Welk systeem is beter? 

Het Gelderse systeem werkt in de praktijk eenvoudiger. Er zijn minder onderzoeken nodig. De norm-

stelling is echter ook minder nauwkeurig afgestemd op de eigenschappen van de geur. Het 

Flevolandse systeem is nauwkeuriger, maar vereist iets meer onderzoek. Is de aard van de geur 

eenmaal bepaald dan is de normstelling nauwkeuriger. Beide systemen hebben dus voor- en nadelen. 

Naar onze mening weegt de beperkte extra moeite die toepassing van het Flevolandse systeem vergt 

ruimschoots op tegen de betere en nauwkeuriger normstelling die daarmee verkregen wordt. 

 

Binnen de vakwereld is de discussie over beleidsregels momenteel volop gaande. Zowel het 

Flevolandse als het Gelderse systeem passen binnen deze discussie. De meeste overheden 

(provincies) lijken de ontwikkelingen af te wachten. 

In onze ogen zorgen vastgestelde beleidsregels voor duidelijkheid bij het bedrijfsleven en andere 

overheden. Daarom is het de moeite waard om nu, niet als eerste maar wel als een van de eerste, 

goed onderbouwde beleidsregels geur vast te stellen. 

 
Normstelling 

De voorgestelde Flevolandse normstelling gaat uit van de grens waarbij lichte hinder ontstaat. Het 

Gelderse beleid gaat uit van de grens van duidelijke hinder waarbij dan de gestelde norm ruim onder 

deze grens ligt. Per saldo is er gemiddeld weinig verschil tussen deze normstellingen. 

 
Gevoelige bestemmingen 

De onderverdeling in gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestemmingen in het 

voorgestelde Flevolandse geurbeleid is ongeveer gelijk aan die in het Gelderse beleid. 

Het Flevolandse beleid is op enkele punten iets verder uitgewerkt; zo wordt er een verschil gemaakt of 

een kantoor in een algemeen woongebied, op een licht industrieterrein of op een zwaar 

industrieterrein is gelegen. 

 
Piekconcentraties en cumulatie 

In het voorgestelde Flevolandse beleid wordt de mogelijkheid van cumulatie en kortdurende piek-

concentraties wel genoemd, maar er worden geen normen voor gesteld. De normstelling is in deze 

gevallen zo sterk afhankelijk van de situatie dat het niet goed mogelijk is daarvoor een algemeen 

geldend kader te geven. 

In het Gelderse beleid wordt voor geurhinder door kortdurende pieken wel een richtlijn gegeven, maar 

deze zijn veelal slechts indicatief. Voor cumulatie is geen apart toetsingskader gegeven. 

 

 
Nadere toelichting op de beleidsvrijheid 



 

 

 

Omdat beleidsregel 1 voor zich spreekt en beleidsregel 3 in feite een concretisering is van het 

algemeen in milieuregelgeving gehanteerde onderscheid is hier weinig beleidsvrijheid in te vinden. Die 

is er wel in beleidsregel 2:  bij het maken van onderscheid tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-

gevoelige bestemmingen. De marges zijn te vinden in de onderlinge begrenzing en dan met name in 

de elementen die op de oplegnota als vatbaar voor discussie zijn aangegeven. 

De beleidsvrijheid in beleidsregel 4 is hierboven reeds aangeduid bij de vergelijking van het Gelderse 

met het Flevolandse systeem. Voor beleidsregel 5 zou voor een andere “veiligheidsfactor” kunnen 

worden gekozen, zij het dat dan gemotiveerd zou moeten worden waarom het beleid daarmee toch 

zou voldoen aan het uitgangspunt  dat nieuwe geurhinder moet worden voorkómen.  Ditzelfde geldt 

ook wanneer niet of minder met cumulatie rekening zou worden gehouden.  

 

Hoe vertaalt het voorgestelde beleid zich in de praktijk? 

Het voorgestelde beleid is in feite de laatste jaren reeds toegepast. Bij het verlenen van nieuwe of 

gewijzigde vergunningen aan inrichtingen, die in de nabijheid van geurgevoelige bestemmingen  

liggen en waarvoor de provincie bevoegd gezag is – zoals bijv. stortplaats Braambergen en 

compostering en stortplaats Zeeasterweg -  is reeds een grote mate van zekerheid gevraagd over de 

geurbelasting die deze gevoelige bestemmingen kunnen gaan ondervinden.  Daarbij kunnen extra 

maatregelen worden afgesproken (zoals bijv. het smell-well-systeem) of kan van de ondernemer de 

garantie worden gevraagd dat eventueel bepaalde extra maatregelen alsnog worden getroffen 

wanneer onverhoopt geurbelasting zou optreden.  

Anderzijds is ook bij de toetsing van bestemmingsplannen, waarin bijv. woningbouw werd voorzien, 

van de gemeenten gevraagd dat een garantie in het plan wordt opgenomen dat er pas woningen 

kunnen worden gebouwd wanneer is aangetoond dat deze niet geurbelast zullen worden. Dit kan 

bijvoorbeeld door voor het gebied binnen de voorlopige geurcontour een wijzigingsbevoegdheid op te 

nemen waardoor de aanvaardbaarheid van de woningbouw in een later stadium, als duidelijkheid 

omtrent de geur is verkregen, ook door de provincie kan worden getoetst. 

Problemen met dit beleid doen zich met name voor bij zeer grote geurveroorzakers zoals 

stortplaatsen, composteringen, de voormalige groenvoerdrogerij e.d. Het beleid heeft daarbij al wel 

zijn vruchten opgeleverd, niet alleen door sommige extra voorzieningen aan de inrichting die tot 

vermindering van de geur hebben geleid, maar ook door de uiteindelijke stopzetting van de activiteiten 

van de Groenvoerdrogerij, waarmee het “geurklimaat” in een groot deel van Dronten is verbeterd. Wel 

bleek in de praktijk dat er veel onduidelijkheid over de te hanteren normen bleek te bestaan, mede 

door een gemis aan landelijke toetsingsnormen. Het vastleggen van het beleid in de voorgestelde 

beleidsregels beoogt daarin verbetering te brengen.  

 

Door dit beleid kan aan toekomstige inwoners - en aan de lichtere bedrijven die zich in Flevoland 

willen vestigen en die ook rekenen op een goed werkklimaat- een grote mate van garantie op een 

goed woon- en werkklimaat worden geboden. Dit is ook van belang voor het imago van de provincie, 

waarin men mag verwachten niet met geurproblemen geconfronteerd te worden, gelet op de nog in 

vergelijking met het oude land aanwezige ruimte en het ontbreken van “geur-erfenissen” uit een ver 

verleden. 
 

 


