
MT besluit dd 22 april op PvA doorrekenen toelatingen mbt risico omwonenden 

 

 
MT besluit  - onder dankzegging aan  – in te stemmen met het voorstel met de volgende 
aantekeningen:  

- Selectiecriterium AOEL: bij  de criteria om als eerste toelatingen door te rekenen moet rekening 
worden gehouden met toezeggingen aan de Kamer over bollenteelt. 

B&R maakt – na instemming College – voor I&M een offerte met voldoende ruimte voor afstemming, overleg 

en communicatie 

 

 

Collegebesluit dd 23 april 2014 op PvA 

264.I.4 Notitie aanpak beoordelingskaders risico’s Gbm omwonende 

 Bij beoordelingen zijn tot nu toe altijd omwonenden meegenomen als 

onderdeel van de beoordeling voor omstanders. Idee was dat omstanders 

konden gelden als “worst case”. De quick scan heeft uitgewezen dat dit in 

veel gevallen klopt maar niet altíjd opgaat. Daarom wordt bij nieuwe 

beoordelingen nu blootstelling van omwonenden apart meegenomen. Voor 

vaste stof en vloeistof maken we gebruik van de Duitse en Engelse 

modellen. Voor gas zijn er geen modellen en dienen dus veldstudies 

aangeleverd te worden. 

Het voorliggende stappenplan gaat over het “herbeoordelen” van bestaande 

toelatingen. De criteria dienen er voor om een prioritering aan te brengen.  

Het College kan zich op hoofdlijnen vinden in de aanpak maar stelt voor om 

ook te kijken naar andere criteria voor overlast, zoals frequentie van 

bespuitingen of stank-overlast. Het secretariaat geeft aan dat frequentie 

goed in te passen is in de criteria, maar dat in veel gevallen al wordt 

uitgegaan van een dagelijkse blootstelling zodat dit vermoedelijk geen 

onderscheidend criterium zal blijken te zijn. Stank is geen 

beoordelingscriterium. Ook verzoekt het College om expliciet ook de 

bollenteelt als prioriteit op te nemen gezien de toezegging aan de Kamer.   

Het College vraagt of het blootstellingonderzoek zo opgezet gaat worden dat 

het ook gebruikt kan worden om de modellen te valideren.  

Antwoord van het secretariaat: we zullen dit in het overleg met het RIVM 

aan de orde stelen. 
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