
Berekening uitstoor Fijnstof – Oldenhuis Gratamaweg 

 

RUD Drenthe 

 

Lucht 

Uitstoot van fijn stof (PM10) 

Voor de beoordeling van het aspect luchtkwaliteit is per 15 november 2007 hoofdstuk 5 van de Wet 

milieubeheer gewijzigd (Staatblad 2007, nr. 434). De wijze van berekening van de concentraties 

luchtverontreinigende stoffen is vastgelegd in de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’, welke inwerking 

is getreden op 8 november 2007. Eind 2008 is een aanpassing van genoemde Regeling van kracht geworden. 

Voor de veehouderij zijn thans voor een aantal diersoorten en stalsystemen emissiefactoren beschikbaar. Deze 

zijn gekoppeld aan de diercodes zoals vermeld in de Regeling ammoniak en veehouderij. In bijlage 2 van de 

Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen zoals bedoeld in artikel 4.9 en 5.2 van deze wet. Voor 

veehouderijen is vooral de emissie van fijnstof (PM10) relevant. Voor zwevende deeltjes (PM10) zijn in paragraaf 

4 van deze bijlage de volgende normen opgenomen; een jaargemiddelde achtergrondconcentratie van 

maximaal 40 µg per m3 en een 24-uursconcentratie van 50 µg per m3 welke maximaal 35 keer per jaar mag 

worden overschreden.  

 

Uit de grootschalige concentratiekaart van het Milieu en natuurplanbureau (MNP) uitgave 2012 blijkt, dat de 

achtergrondconcentratie van fijn stof in de directe omgeving van het bedrijf circa 18,5 µg per m3  bedraagt. In 

bijlage 5 van de herziene Regeling Luchtkwaliteit 2007 zoals deze op 21 november 2012 is gepubliceerd, wordt 

een correctiefactor vermeld voor zeezout. Voor de gemeente Emmen bedraagt deze 2 µg per m3 voor het 

jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10). De correctiefactor voor de 24-uurgemiddelde waarde, omvat voor 

de provincie Drenthe 2 dagen. 

 

Besluit NIBM (Niet in betekende mate bijdragen) 

Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekende mate bijdraagt aan 

de concentratie PM10 in de buitenlucht, dan hoeft een project niet langer meer getoetst te worden. Een project 

is NIBM als aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 

3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) komen overeen met 1,2 

µg/m3 fijn stof.  

 

Regeling NIBM 

In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor en woningbouwlocaties) 

opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder 

toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. De veehouderijen zijn niet 

opgenomen in de Regeling NIBM. Wel is een vuistregel opgesteld voor veehouderijen in de “Handreiking fijn 

stof en veehouderij” van mei 2010, waarmee een uitbreiding of oprichting NIBM is (zie onderstaande tabel). 

 

Tabel: toetsing NIBM conform Handreiking fijn stof en veehouderij. 

Afstand tot te toetsen 

plan 

70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 

Totale emissie in g/jr. 

van uitbreiding/ 

oprichting 

324000 387000 473000 581000 817000 1075000 1376000 

 

Indien bij een bepaalde afstand niet meer wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel dan is de 

oprichting/uitbreiding zeker NIBM. De gewenste bedrijf opzet omvat 157 melkkoeien en 12 stuks vrouwelijk 

jongvee  van 0 – 2 jaar.  De veroorzaakte  fijnstofemissie  bedraagt maximaal 23.692 gram/jr. 

Binnen een afstand van 100 m vanaf de grens van de geprojecteerde inrichting liggen geen gevoelige objecten. 

Deze stofemissie-toename ligt ruim onder de NIBM vuistregelgrens op 100 m van 581.000 gram/jr. Dit 

betekent dat de toename van stofemissie ruim onder de grenswaarde ligt, en als NIBM kan worden 

beschouwd. Een verdere toetsing kan derhalve achterwege blijven.  

 


