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Wat voegt de studie toe aan bestaande kennis?





Respondenten melden meer geurhinder dan op basis van de Handreiking
Wgv (Wet geurhinder veehouderij) verwacht wordt.
Er treedt ook ernstige hinder op.
De relatie tussen geurbelasting en hinder blijkt afhankelijk van diersoort.
In het huidige agrarisch geurbeleid wordt hiermee geen rekening
gehouden.
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Aanbevelingen
Gemeente, Provincie, Rijk
 Neem de resultaten mee in de voorgenomen evaluatie en actualisatie van de
geurhindersystematiek.
 Gebruik de resultaten als opstap voor vernieuwd geurhinderbeleid op lokaal, regionaal en
landelijk niveau. Vraag de GGD om advies.
GGD
Betrek de resultaten van het onderzoek in de advisering aan gemeenten. Dan wordt er meer recht
gedaan aan de ervaren geurhinder van omwonenden en aan de inspanningen die de agrarische
sector levert om geurhinder te beperken.

Samenvatting van onderzoek
De relatie tussen geurbelasting door veehouderijen en de ervaren geurhinder bij ruim 13.000
respondenten in kleinere woonkernen van Noord-Brabant en Noord-Limburg is onderzocht. De resultaten
bevestigen de signalen dat er bij gegeven geurbelasting aanzienlijk meer geurhinder voorkomt dan op
basis van de Handreiking Wgv (Wet geurhinder veehouderij) te verwachten zou zijn. Bovendien treedt er
ook ernstige hinder op; een effect waar in huidig agrarisch geurbeleid geen rekening mee gehouden
wordt. De relatie tussen geurbelasting en hinder blijkt bovendien afhankelijk te zijn van diersoort. De
gevonden relaties tussen gemodelleerde geurblootstelling en gerapporteerde geurhinder vormen een
eerste stap in de update van geurblootstelling-geurhinder relaties. Dit kan de basis vormen voor vernieuwd
geurhinderbeleid op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit is zeer relevant, gezien de discussie rondom
het model V-stacks en de voorgenomen evaluatie en actualisatie van de geurhindersystematiek.

Link naar onderzoeksrapport
Geurhinder veehouderij nader onderzocht: meer hinder dan Handreiking Wgv doet vermoeden?
 http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2014/geuronderzoek
 Artikel in tijdschrift Milieu: http://www.vvm.info/main.php?id=22

Contactgegevens onderzoekers
Contactpersoon: Loes Geelen, Bureau GMV
Daisy Boers, Bureau GMV
Inge Wouters, Universiteit Utrecht (IRAS)
l.geelen@ggd-bureaugmv.nl
0900 - 368 68 68

Milieu en Gezondheid bij GGD’en
De GGD levert een bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving voor
iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. De belangrijkste
speerpunten zijn ‘een gezonde leefomgeving’ en ‘een gezond binnenmilieu’.
De afdeling Milieu en Gezondheid geeft onderbouwde gezondheidsadviezen
voor beleid over milieugerelateerde onderwerpen. Als onafhankelijke partij
denkt de GGD graag met de gemeente mee.
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