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Beoordeling luchtkwaliteit/fijnstof  
Melkveehouderij, Noorderweg 27 te Tolbert 

 
Luchtkwaliteit heeft een grote invloed op de volksgezondheid. Daarom gelden er Europese  richt-lijnen 

die zijn vertaald in Nederlandse regelgeving. Die regelgeving stelt eisen aan de luchtkwaliteit voor 

zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, fijn stof (PM10 en PM2,5), lood, kwik, kool- monoxide en 

benzeen in de buitenlucht. Ook zijn er inmiddels richtwaarden voor arseen, cadmium, nikkel en PAK’s 

bijgekomen. Bij vergunningverlening moet op grond van de Wet milieubeheer getoetst worden aan die 

milieukwaliteitseisen. 

 

Grenswaarden 

Voor fijn stof zijn de volgende grenswaarden opgenomen: 

•  de jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes is maximaal 40 μg/m3; 

•  de daggemiddelde concentratie van 50 μg/m3, mag maximaal 35 maal per kalenderjaar worden 

overschreden. 

 

Besluit NIBM 

Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate 

bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet langer meer 

getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM 

legt vast wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van het NSL op 1 

augustus 2009, is de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 μg/m3 (artikel 2, lid 1, Besluit 

NIBM in samenhang met Bijlage 1A van de Regeling NIBM). 

 

Vuistregel voor veehouderijen 

Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Toch is het niet altijd noodzakelijk om met 

behulp van een berekening vast te stellen of er sprake is van NIBM. Dit kan ook gedaan worden met een 

motivering, bijvoorbeeld op basis van ervaring. Er zijn genoeg projecten die namelijk overduidelijk NIBM 

zijn en waar een berekening niets toevoegt aan de conclusie. Als hulpmiddel bij de motivering is een 

vuistregel opgesteld waarmee aangetoond kan worden dat een uitbreiding/oprichting NIBM is. 

Deze staan in de onderstaande tabel, die gebaseerd is op de 3% NIBM grens, dus van na de inwerking 

treding van het NSL. In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen 

waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekende mate bij te dragen. Met behulp van 

de emissiefactorenlijst op www.vrom.nl kan uitgerekend worden of de totale toename in emissie onder 

de NIBM grens blijft.  

Dit doet u door de hoeveelheid nieuwe dieren te vermenigvuldigen met de emissiefactor en deze te 

vergelijken met de waarden uit de tabel. 
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Te toetsen locaties 

In principe moet de fijnstofbelasting overal buiten de inrichtingsgrens worden getoetst, behalve op 

plekken die uitgezonderd kunnen worden op basis van toegankelijkheid en blootstelling. Op de volgende 

locaties vindt geen toetsing van de fijnstofbelasting plaats; 

a.  locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar 

geen vaste bewoning is (naastgelegen landbouwgronden); 

b.  terreinen met één of meer inrichtingen waar de arbo-regels gelden; 

c.  de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter langdurig 

toegang tot de middenberm hebben. 

 
De dichtstbijzijnde te toetsen locaties waar personen langdurig aan fijnstof blootgesteld zouden kunnen 

worden zijn zodoende de woningen aan de adressen Noorderweg  24, 25, 26 en 29. Deze woningen be-

vinden zich op circa 60 tot 100 meter van de ligboxstal. 

 

Uitbreiding fijnstofemissie melkveehouderij Noorderweg 27 

De beoogde ligboxstal geeft ruimte aan 200 melkoeien en 140 jongvee. Onderstaand is inzichtelijk 

gemaakt hoe de fijnstof productie binnen de bedrijfslocatie zal zijn. 

 

  Huidige 
situatie  

Gewenst
e situatie 

Fijnstof emissie 
factor (gram 
PM10/dier/jaar) 

Uitbreiding 
fijnstof (gram 
PM10/jaar) 

Ligboxstal Melkvee 
A 1.100.1 

0 200 118 
23600 

Ligboxstal  Jongvee 
A 3 

0 140 38 5320 
 

      

 Totaal 0 340  28.920 gram 

 
 
Toetsing fijnstof uitbreiding veehouderij aan vuistregel/conclusie 
 

Deze uitbreiding aan fijnstofemissie toetsend aan de bij de vuistregel behorende tabel (eerdere pagina) 

laat overduidelijk zien dat de emissie van de melkveehouderij aan de Noorderweg niet in betekende 

mate bijdraagt aan de concentratie fijnstof in de buitenlucht (NIBM), het project hoeft niet hierdoor 

nader beoordeeld te worden. 
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Extra verkeersbewegingen 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft het 
toenmalige Ministerie van VROM in samenwerking met InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld. 
Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan niet in betekenende 
mate bijdraagt (NIBM) aan de concentratie van een stof in de buitenlucht.  
 
Het grote voordeel van deze NIBM rekentool is dat slechts een beperkt aantal invoergegevens nodig is. 
Alleen het extra aantal voertuigbewegingen en het aandeel vrachtverkeer per etmaal 
(weekdaggemiddeld) moet worden ingevoerd. Voor de overige invoergegevens is in de tool uitgegaan 
van worst-case. Met beperkte invoergegevens kan dus worden vastgesteld of een plan NIBM is.  
 
Voor melkveehouderij Dijkstra  is de NIBM-tool versie 08-06-2011 gebruikt.  
 
Uitgaande dat als gevolg van het plan gemiddeld 6  transportbewegingen per week extra zal plaats-
vinden, moet gerekend worden met een extra weekdaggemiddelde van ca. 1,2. Geacht is dat van de 
extra transportbewegingen 75% vrachtverkeer betreft. 
  
In onderstaande afbeelding is te zien dat de nieuwbouw niet in betekende mate bijdraagt aan de 
luchtkwaliteit. Nader onderzoek is zodoende niet benodigd. 

 

 
 

 


