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Erratum en Addendum bij het rapport "Geur en gezondheid 

problematiek rond tapijtfabrieken in Steenwijk" 

Erratum 

• p. 23, Tabel 9: De MIC waarde van tolueen is 1,5 mg/m3 en niet 0,150 mg/m3.  

• Summary: 6.5 ge/m3 is equal to 3.25 odour units / m3 (not 13)  

Addendum 1 

In hoofdstuk 3 is de MIC-waarde gebruikt voor een snelle screening van mogelijke gevaren 

van de gevonden immissie concentraties rond de tapijtfabrieken. Zoals op pagina 19 

vermeld geeft de MIC-waarde een indruk van de gezondheidsrisico's, maar is de afleiding 

van deze waarde niet wetenschappelijk. De berekende immissie waarden (tabel 9, p. 23) 

zijn inmiddels ook vergeleken met meer wetenschappelijk onderbouwde normen die voor 

de buitenlucht gehanteerd kunnen worden. Tabel 9 kan nu als volgt worden uitgebreid:  

Benzeen: de luchtkwaliteits-eis voor buitenlucht, zoals vastgelegd in een AMvB, is 0,010 

mg/m3. Dit is lager (strenger) dan de MIC-waarde. De streefwaarde voor buitenlucht is 

0,001 mg/m3 (Besluit luchtkwaliteit benzeen, 1992). De no-effect waarde voor benzeen 

voor levenslange blootstelling ligt op 0,00025 mg/m3 [Slooff et al., 1988]. De berekende 

immissie waarde (0,00000024 mg/m3) ligt hier nog steeds onder.  

1,3-butadieen: het Maximum Toelaatbaar Risico (ivm carcinogeniteit) is gesteld op 0,003 

tot 0,015 mg/m3. Voor een verwaarloosbaar risico wordt 0,00003 tot 0,00015 mg/m3 

gehanteerd [Slooff et al., 1994]. De berekende immissiewaarde (0,000009 mg/m3) ligt 

hier onder.  

Styreen: Voor styreen is een toxicologisch Toelaatbare Concentratie in de Lucht (TCL) 

waarde afgeleid. Deze is gebruikt voor de inschatting van de gevaren van 

bodemverontreiniging (via uitdampen kunnen stoffen uit de bodem in het binnenhuismilieu 

terechtkomen) [Vermeire et al., 1991]. De TCL voor styreen bedraagt 0,800 mg/m3. In 

verband met de stank van styreen is deze verder verlaagd naar 0,100 mg/m3. De 

berekende immissiewaarde (0,000009 mg/m3) ligt hier onder. De gemiddelde styreen 

concentratie in de buitenlucht in Nederland is overigens ongeveer 0,0035 mg/m3.  

Alkylbenzenen: Voor tolueen, xyleen en ethylbenzeen zijn TCL waarden afgeleid: Voor 

tolueen is dit 3 mg/m3, voor xyleen 0,054 mg/m3 en voor ethylbenzeen 0,077 mg/m3. De 

berekende immissieconcentratie voor de groep alkylbenzen tezamen (0,000006 mg/m3) 

ligt onder al deze normen.  

De conclusies van hoofdstuk 3 blijven zodoende ook na toetsing aan meer 

wetenschappelijk onderbouwde normen ongewijzigd.  

Aanvullende gebruikte literatuur:  

Vermeire, T.G., M.E. van Apeldoorn, J.C. de Fouw, P.J.C.M. Janssen: Voorstel voor de 

humaan-toxicologische onderbouwing van C-(toetsings)waarden, RIVM, Bilthoven, 1991  



Addendum 2 

De belangrijkste geurbron van Betap betreft een discontinu proces. Dit betekent dat de 

berekening van de geurimmissie ingewikkelder is dan bij een continue emissie. Gelet op de 

verwarring die hierbij kan ontstaan is dit addendum opgesteld.  

DHV heeft bij Betap gerekend met een emissie van 1600 uur per jaar van 2802,47 miljoen 

ge/uur (vermeerderd met 10% van deze hoeveelheid gedurende 4068 uur). De weergeven 

98% contour heeft betrekking op een kalenderjaar. Overschrijding van de contour zal dan 

ook 2% van een kalenderjaar = 175 uur per jaar optreden [DHV Noord, 1997b].  

De Chemiewinkel heeft gebruik gemaakt van een van de methoden beschreven in 

Publikatiereeks Lucht nr. 82 voor discontinue en fluctuerende bronnen [Eggels en Duijm, 

1989]. In deze benadering wordt in het model een volcontinue emissie ingevoerd (het 

model geeft dan de contouren die horen bij een kalenderjaar met deze volcontinue 

emissie). Wanneer de werkelijke emissies gelijkmatig verspreid zijn over het gehele jaar 

(zowel qua dagen als qua tijdstip) zijn de berekende contouren gelijk aan de 98% 

contouren van de effectieve bedrijfstijd, ofwel de contouren die in dit specifieke geval 

gedurende maximaal 2% van 1600 uur = 32 uur per jaar optreden. Wanneer de emissies 

niet gelijkmatig over het jaar verspreid zijn treden onnauwkeurigheden op die tot onder- of 

overschatting van de geurimmissie kunnen leiden.  

De door DHV gehanteerde methode geeft voor discontinue bronnen een onderschatting 

van de optredende geurbelasting. Piekbelastingen worden namelijk uitgemiddeld; een 

uitgebreide beschrijving hiervan wordt gegeven in de reeds genoemde Publikatiereeks 

Lucht nr. 82. Hierin wordt gesteld dat bij een continue emissie de maximale uurgemiddelde 

waarden een factor 4 tot 8 keer hoger dan het 98% (afgeleid uit modelberekeningen). 

Wanneer de emissies maar een gedeelte van het jaar optreden liggen de maximale 

uurgemiddelden meer dan 4-8 keer hoger. In extremo zou er bij een 98% norm en een 

geuremissie van minder dan 175 uur per jaar geen limiet aan de hoogte van 

uurgemiddelde emissie zijn (de emissie voldoet dan immers altijd aan de 98% norm).  

Om discontinue bronnen in de vergunning te reguleren kan het bevoegd gezag daarom 

(volgens de publikatiereeks lucht nr. 82) een aantal mogelijkheden benutten, zoals:  

1. Het opleggen van een 98% norm van de effectieve emissietijd.  

2. Het opleggen van een 98% norm van een kalenderjaar, met daarbij een 99,99% 

norm van een kalenderjaar (hetgeen de concentratie is die gedurende minder dan 

een uur per jaar mag worden overschreden; aangezien het model rekent met 

uurgemiddelden betekent dit in feite dat geen overschrijding van deze norm is 

toegestaan). Deze laatste norm voorkomt dus te hoge uurgemiddelde waarden.  

De genoemde publikatie schrijft niets voor over de hoogte van de geurconcentratienorm, 

maar gaat alleen in op het probleem van overschrijdingsfrequenties. De Publikatie is dus 

goed bruikbaar in het nieuwe geurbeleid.  

In de milieuvergunning van Betap zijn deze twee manieren van normeren door elkaar 

gebruikt. Er wordt een 98% norm van 1 ge/m3 gegeven (van de effectieve emissietijd) 



met daarbij een 99,99% norm van 10 ge/m3 (ook van de effectieve emissietijd). 

Duidelijker was geweest om of een 98% van de effectieve emissietijd op te geven (dus het 

laatste deel van het voorschrift te laten vervallen), of de 98% norm op het kalenderjaar te 

betrekken (dus de woorden 'effectieve emissietijd' hier weg te laten), met daarbij de 

99,99% om piekemissies te voorkomen (ook betrokken op een kalenderjaar). In de 

praktijk wordt vrijwel altijd de laatste benadering gehanteerd.  

Aangezien voorschrift 6.6 van de vergunning stelt dat de benadering uit Publikatiereeks 

Lucht nr. 82 dient te worden gehanteerd bij het berekenen van de verspreiding van 

dampen geeft de Chemiewinkel benadering vooralsnog een juister beeld van de naleving 

van de vergunning dan het DHV rapport. Hieruit blijkt dat Betap de vergunningnorm ruim 

overschrijdt. Dat hierdoor ook hinder ontstaat blijkt uit het onderzoek van de GGD: 37% 

van de respondenten meldt hinder te ondervinden. Aangezien hiermee de 

hindersystematiek gevolgd is, kan worden gesteld dat maatregelen noodzakelijk mogen 

worden geacht.  

In een nieuw -onafhankelijk- onderzoek zal rekening gehouden moeten worden met het 

discontinue karakter van de emissies van Betap. Hierbij is toetsing aan een normstelsel 

van 98% (van een kalenderjaar) met daarbij een 99,99% norm (ook van een 

kalenderjaar) het meest rechtvaardig; op deze wijze zal er niet meer dan 2% van de tijd 

hinder op treden, terwijl er tegelijkertijd geen ernstige hinder optreedt. Wanneer een 98% 

norm op de effectieve emissietijd betrokken wordt, betekent dit dat verlaging van de 

tijdsduur van de emissie niet betekent dat aan de norm kan worden voldaan, terwijl toch 

mag worden aangenomen dat hiermee de geurhinder wel afneemt (indien alle overige 

aspecten van de emissie gelijk blijven).  

Los hiervan zal in een nieuw onderzoek echter ook nader moeten worden ingegaan op het 

fluctuerende karakter van de emissies (en dan niet alleen op de variaties binnen een uur, 

maar ook op pieken bij bv het opstarten van processen of bij storingen; het zijn mede 

deze emissies die hinder -en klachten- kunnen veroorzaken). Geurhinder is een fenomeen 

dat zich moeilijk laat vangen in uurgemiddelde waarden; vandaar dat ook hinder-enquˆtes 

(zoals omvat door het GGD onderzoek) een rol spelen in het beoordelen van de mate van 

overlast.  

Het nieuwe onderzoek kan zich richten op het opstellen van een saneringsplan voor de 

geuremissie.  

Aanvulling op de literatuurlijst:  

Eggels, P.G., N.J. Duijm: Toepassing stank-concentratienorm op discontinue en 

fluctuerende bronnen, , Ministerie van VROM, Den Haag, 1989  

Weerdt, D.H.J. van de, A.M. Baltissen: Onderzoek naar gezondheid en geurhinder bij 

omwonenden rond tapijtfabrieken te Steenwijk, GGD Regio IJssel-Vecht, Zwolle, 1999  

 


