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1. Inleiding 

De gemeente Doetinchem heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland gevraagd te adviseren over de gezondheidsas-

pecten van een voorgenomen start van een biologisch vleeskuikenbedrijf aan de Broekhuizerstraat 2 Wehl.  

 

 

2. Advies 

1. De GGD adviseert de voorgestelde maatregelen en technieken daadwerkelijk toe te passen, waaronder een 

ionisatiesysteem en te borgen dat deze worden gebruikt. Er zijn dan geen negatieve effecten te verwachten 

van de oprichting voor fijnstof, ammoniak en endotoxinen en op de luchtwegen van de omwonenden. 

2. Hoewel de geurbelasting voldoet aan de wettelijke eisen adviseert de GGD om de initiatiefnemer te stimuleren 

de geuremissie zoveel als mogelijk te beperken.  

 

3. Argumenten 

3.1 Pluimveebedrijven hebben een grote emissie van fijnstof. Fijnstof is in elke concentratie schadelijk voor de 

gezondheid. Elke reductie van de emissie betekent daarmee direct gezondheidswinst. 

3.2 Een deel van de endotoxinen komt mee met het fijnstof. Beperking van de fijnstofemissie heeft daarmee ook 

een emissiebeperkend effect op de endotoxinen. 

3.3 Uit de VGO onderzoeken uit 2016 en 2017 blijkt dat er ca. 10.8% meer longontsteking te verwachten is 

binnen een straal van 1.15 km rondom een pluimveebedrijf. Het VGO onderzoek bestrijkt meerdere jaren 

waarin dit effect steeds aanwezig is. De onderzoeksresultaten lijken een verband aan te geven tussen bloot-

stelling aan fijnstof en endotoxinen enerzijds en een verminderde afweer tegen infectieziekten en verande-

ringen in de bacteriepopulatie van de bovenste luchtwegen anderzijds. Door emissiebeperkende maatrege-

len kan dit effect worden tegengegaan. Met de huidige stand van de wetenschap is dit niet te kwantificeren. 

3.4 Er is een verband aangetoond tussen de aanwezigheid van meer dan 15 veebedrijven in een straal van 1 

km rond een woning en een mogelijke daling van de longfunctie. De resultaten suggereren dat dit te maken 

heeft met de concentratie ammoniak en de vorming van secundair fijnstof. Ook hier geldt dat beperking van 

de emissie leidt tot beperking van deze effecten. 

3.5 De geurbelasting neemt op de meeste woningen iets toe tot maximaal 2.3 µg/m3. De cumulatieve belasting  

is op een aantal woningen hoger dan de advieswaarde van 10 OUE/s welke GGD GHOR NL als standpunt 

heeft vastgesteld. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door bestaande bedrijven. De bijdra-

ge van het nieuwe bedrijf is laag. 

 

4. Kanttekeningen 

• Het verplichten van maatregelen uit oogpunt van gezondheid heeft niet altijd voldoende juridische basis. 

Vanwege de vrij robuuste uitkomsten van het VGO blijken er feitelijk gezondheidseffecten aanwezig. Er zijn 

aanwijzingen voor een biologische werkingsprincipe, maar dit wordt nog niet volledig begrepen. Er is echter 

wel een consistent effect te zien. Daarom is te verdedigen het voorzorgprincipe toe te passen.  

• Het gaat bij dit initiatief om biologische kippen terwijl de VGO onderzoeken gaan over de intensieve veehou-

derij. Het is daarmee ondanks de robuuste en consistente uitkomsten niet zeker of de resultaten 1 op 1 zijn 

over te nemen m.b.t. dit initiatief. 
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Inhoudelijke toelichting 

De eigenaar van het pluimveebedrijf aan de Broekhuizerstraat 2, gemeente Doetinchem heeft het 

voornemen het bedrijf op te bouwenen. Formeel is de vergunde milieuruimte gebaseerd op een voor-

malig melkveebedrijf dat wordt afgebroken. De gemeente Doetinchem heeft de GGD gevraagd te 

adviseren over mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Naar aanleiding van een eerder advies  

en een informatieavond in oktober is er recent overleg geweest tussen GGD en de adviseur van de 

aanvrager. Daarop is besloten het plan aan te passen en de stallen te voorzien van ionisatie. De ruim-

telijke onderbouwing van april 2017 is als uitgangspunt genomen voor dit advies. 

 

Samenvatting ruimtelijke onderbouwing 

Initiatiefnemer wil de bestaande 59.800 vleeskuikens in 13 onafhankelijke stallen huisvesten op een 

terrein van in totaal 30 ha. Daarvoor zal de bedrijfsbebouwing worden verplaatst (sloop bestaande 

stallen, nieuwbouw 13 stallen) en komt in alle stallen hetzelfde niet-emissiearme biologisch huisves-

tingssysteem en een ionisatiesysteem (nog in overweging bij ondernemer). 

 

Door de toe te passen maatregelen neemt de emissie van fijnstof en endotoxinen toe maar minder 

dan volgens het oorspronkelijke plan zonde ionisatie. De geuremissie neemt toe, maar de geurbelas-

ting op de meeste woningen neemt maar heel licht toe door de grote afstand tot de eerste bebouwing 

rond het initiatief en de gunstige ligging te noorden van de beide wijken.  

 

In figuur 1 wordt geïllustreerd hoe de productie en verspreiding van diverse stoffen plaatsvind
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Aditionele maatregelen ter vermindering van emissies van bioaerosolen uit stallen, 
Livestock Research rapport 949 juli 2016 
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Het initiatief bestaat uit het slopen van bestaande bedrijfsgebouwen en herbouwen van 13 stallen die 

verdeeld over het 30ha grote terrein worden verdeeld. Dit zijn de dierverblijven met elk een eigen uit-

loopterrein. De stallen zijn open van opbouw om zo veel mogelijk ventilatie toe te laten. Dit is een eis 

vanuit het biologisch houderij kwaliteitscertificaat. De organisatie S.K.A.L. heeft deze eisen geformu-

leerd. De kwalititeitseisen zijn om het dierwelzijn door voldoende oppervlakte per dier te garanderen. 

Binnen S.K.A.L. worden volksgezondheidsaspecten zoals fijnstofemissie, geuremissie en endotoxine 

emissie niet gereguleerd. Het biologisch systeem komt hiermee tegemoet aan dierwelzijnseisen maar 

niet automatisch aan bescherming van de volksgezondheid. 

Om tegemoet te komen aan uitgangspunten om gezondheid van omwonenden te beschermen is dus 

meer nodig dan het S.K.A.L. certificaat. Met de toets aan wettelijke eisen wordt een basisniveau voor 

fijnstofblootstelling en geurblootstelling gegarandeerd. Hierdoor is niet direct zeker dat de omgeving 

geen gezondheidseffecten zou kunnen ervaren door oprichting van het bedrijf. 

 

Situatie 

 
 



 
 

GGD advies Broekhuizerstraat 2 Wehl – GGD Noord- en Oost-Gelderland 5 

Het plan ligt in het buitengebied van Wehl, Wehlse Broeklanden, in overwegend agrarisch gebied. 

Een deel van het gebied is tamelijk intensief met traditionele bedrijven en er zijn op meerdere 

plaatsten meer dan 15 bedrijven aanwezig in een straal van 1 km. 

 
 

 

 

Geur 

Wettelijk is de geurnorm 3 OU/m3 in de kom en 14 OU/m3 buiten de kom (concentratiegebied). Vol-

gens de plannen neemt de geuremissie nauwelijks toe, met maximaal 2.3 OU/m3 op de meest belaste 

woning. Hiermee wordt verwacht dat de geurhinder niet toeneemt tov de staande situatie. 

 

De achtergrondbelasting varieert van 1.9-29.3 OU/m3. De woning met de meest maximale toename 

door de oprichting van het bedrijf komt op een cumulatieve achtergrondbelasting van 5.2 OU/m3. De 

bestaande en toekomstige geurhinder wordt dus vrijwel geheel veroorzaakt door de bestaande bedrij-

ven. De toename van geurhinder door oprichting van het bedrijf is verwaarloosbaar. Belangrijkste 

reden voor de minimale geurhindertoename is de grote afstand tot dichtstbijzijnde woningen en de 

lokatiekeuze in een gebied waarin de eerste 500 meter nauwelijks andere bedrijven zijn. 

 

GGD GHOR Nederland heeft recent een standpunt opgesteld en adviseert voor geur bij woonfuncties 

niet meer dan 12% geurhinder te accepteren en bij gemengde functies 20%. Dat komt neer op een 

maximale achtergrondbelasting van 5 OU/m3 in de kom en 10 OU/m3 in het agrarisch buitengebied. 

De GGD adviseert om ook voor de kleine kernen zoveel mogelijk te streven naar een maximale ach-

tergrond geurbelasting in de bebouwde kom van 4,7 OU/m3 ten gevolge van alle diertypen, afgerond 

5 OU/m3.  

 

Uit de vragen die omwonenden aan het Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid stelden, 

blijken zorgen van omwonenden voor geurhinder. Dit is begrijpelijk vanuit het beeld van de bestaande 

geurhinder op sommige woningen. De GGD verwacht echter dat het nieuwe bedrijf aan de bestaande 

geurhinder nauwelijks extra bij zal dragen. 
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Fijnstof 

De berekende bijdrage van de fijnstofbelasting op dichtstbijzijnde woningen is nauwelijks verhoogd. 

De fijnstofbelasting op de dichtbijzijnde woning voldoet aan de wettelijke normen en ligt ook rond de 

door de WHO vastgestelde advieswaarden. De lage berekende waarde wordt voornamelijk bepaald 

door de grote afstand tot de dichtstbijzijnde woningen. Hiervoor is de locatie zeer gunstig gekozen. 

In het kader van A.L.A.R.A. adviseert de GGD het bedrijf ionisatie toe te passen. Kijkend naar de lage 

belasting van dichtstbijzijnde woningen is de bijdrage van het bedrijf aan fijnstof belasting zo laag dat 

het de vraag is of van het bedrijf de investering mag worden gevraagd. 

De emissiereductie die gehaald wordt met ionisatie is op de meest belaste woning rond 1%. 

De kippen hebben een vrije uitloop. Met realisatie van het beplantingsplan ontstaat zijn alle uitloopge-

biedjes rond de stal ingepaste en voorzien van bomen, waaronder de kippen kunnen scharrelen. Uit 

de praktijk blijkt overigens dat de meeste kippen toch het liefst binnen blijven. Slechts 16% gaat echt 

naar buiten. Daarmee blijft emissiereductie van de stallen relevant en adviseert de GGD ionisatie toe 

te passen om fijnstof actief af te vangen. 

 

Mest  

Wordt niet actief gedroogd in een droogtunnel maar na elke ronde met een bobcat verwijderd en via 

reguliere weg direct afgevoerd. De natuurlijke ventilatie zal de mest redelijk drogen. Afvoer per ronde 

van 10 weken. De GGD verwacht geen overdracht van zoonosen bij de juiste hygiene mestmaatrege-

len zoals beschreven. 

 

Geluid  

Voldoet aan normen Act. Besluit. De GGD verwacht geen gezondheidseffecten. 

 

Diergezondheid 

Het betreft buitenhuisvesting . Er is geen contact met wilde vogels. Maatregelen zijn een hygiënesluis, 

betreding met eigen kleding en schoeisel, ontsmetting vrachtwagens. Grondige reiniging na een ron-

de. Meerdere leeftijdsgroepen en geen andere diertypen. 

Aanvraag voldoet aan de maatlat duurzaam ondernemen 

 

Volksgezondheid 

Belangrijkste zoönose (infectieziekte die is over te dragen van dier op mens) is aviaire influenza (AI) 

ofwel de vogelgriep. Meestal vinden geen besmettingen plaats van vogel op de mens, maar het kan 

wel. Daarom is het beter de ziekte zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is overigens primair het belang 

van de ondernemer zelf.  

De dichtstbijzijnde woning van derden ligt op ruim 250m afstand. Er wordt verwezen naar het VGO 

onderzoek. Er liggen ca. 22 bedrijven binnen 1 km van de planlocatie. Dit is hoger dan de in het VGO 

genoemde 15-17 bedrijven. Effecten op de longfunctie van bewoners in het gebied lijkt daarmee mo-

gelijk.  

Er is in VGO een verband gevonden tussen het wonen binnen 1.15km van een pluimveebedrijf en 

longontsteking. Dit zou gemiddeld 10.86% vaker voorkomen. Het blijkt dat er binnen de straal van 1.15 

km in totaal 1071 woonfuncties en 2 onderwijs functies zijn geteld. Met gemiddeld 2.3 inwo-

ners/woning zijn dat ca. 2463 mensen. Op basis van gegevens van de zorgregistraties van het NIVEL 

blijkt dat de incidentie van longontsteking 14.9 bedraagt per 1.000 inwoners.  (NIVEL zorgregistraties eerste 

lijn. Incidenties en prevalenties 2015 – pneumonie. https://www.nivel.nl/nl/NZR/incidenties-en-prevalenties (geraadpleegd okto-

ber 2017).  

Op basis hiervan zijn ca. 4 extra gevallen van longontsteking te verwachten per jaar. 
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Onderzoek heeft aangetoond dat proefdieren die worden blootgesteld aan fijnstof en endotoxines een 

verminderde afweer tegen infectieziekten hebben en dat er veranderingen optreden in de bacterie-

populatie van de bovenste luchtwegen. Het onderzoek van Smit laat zien dat dit mechanisme waar-

schijnlijk ook bij omwonenden van pluimveebedrijven optreedt en kan duiden op een biologisch wer-

kingsmechanisme. Er zijn aanwijzingen dat het verhoogde risico niet zozeer te maken heeft met speci-

fieke bacteriën, maar om een verandering in de keelflora. In de memo “Hoger risico longontsteking 

rondom pluimveebedrijf” van het Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid wordt gesteld dat 

“… het meer voor de hand lijkt te liggen dat de stofdeeltjes bij de pluimveebedrijven, en mogelijk endo-

toxines of andere bestanddelen van dit stof, de boosdoener zijn achter de longontstekingen” .  

 

Nu met de aanvraag de emissies van stof en endotoxinen extreem laag is is de verwachting dat ook 

het risico op longontsteking voor omwonenden lager zal uitkomen dan uit VGO is af te leiden.  

 

Op 1 juni schreef Van Dam van EZ reductiemaatregelen voor fijnstof voor aan pluimveehouderijen. 

Bestaande stallen moeten binnen 10 jaar 50% reduceren. Nieuwe stallen moeten 70% reduceren. 

Mogelijk is deze strenge reductie eis ook op deze situatie van toepassing. 

 

Conclusie en advies: 

De GGD verwacht dat de effecten voor de luchtwegen door het toepassen van de voorgestelde tech-

nieken (waaronder ionisatie) t.o.v. de bestaande situatie nauwelijks zullen toenemen.   

De GGD verwacht dat de geurhinder nauwelijks zal toenemen, ook omdat de hinder vooral door be-

staande bedrijven wordt veroorzaakt. 

Wanneer de initiatiefnemer de voorgenomen bron- en reductiemaatregelen uitvoert (waaronder ionisa-

tie) zijn er naar verwachting geen negatieve effecten te verwachten op de gezondheid van de omwo-

nenden t.o.v. de bestaande situatie.  

Geurhinder is mogelijk, maar deze neemt bij de meeste woningen niet toe en wordt voornamelijk door 

de bestaande bedrijven veroorzaakt. 

 

 

 


