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Aanleiding: 
Gemeenten Zutphen en Lochem gaven de GGD NOG opdracht voor een 
gezondheidskundige beoordeling van emissiemetingen bij het bedrijf Reomas. 
Doel was om de mogelijke blootstellingseffecten van de gemeten uitstoot van het bedrijf te 
beoordelen voor het gebied Eefde West. 
 
Onderzoeksvraag: 
Wat zijn de mogelijke gezondheidseffecten van de emissie die gemeten is bij het bedrijf 
Reomas voor het gebied Eefde West? 
Bij de gezondheidseffecten is voornamelijk te beoordelen of er kankerverwekkende stoffen 
op leefniveau te verwachten zijn boven de gezondheidskundige advieswaarden die voor 
deze stoffen gelden. 
 
Methode: 
De gemeente Zutphen heeft de Omgevingsdienst opdracht gegeven om metingen te doen 
aan de emissiepunten van het bedrijf. Deze emissiemetingen zijn uitgevoerd door de ODRA. 
De ODRA maakt van de metingen en uitkomsten een verspreidingsberekening van relevante 
stoffen.  
De uitkomst van deze verspreidingsberekening is door de GGD NOG gezondheidskundig 
beoordeeld. 
 
Beoordeling: 
De uitkomsten van de metingen zijn weergegeven in het rapport: “Emissiemetingen bij 
Reomas B.V. te Zutphen, d.d. 29 mei 2019 Projectcode: EM-19-14” 
Onderstaande tekst is overgenomen uit dit rapport:  
 
6. Verspreidingsberekening dichloormethaan  
Omdat dichloormethaan de emissiegrenswaarde overschrijdt, is inzicht in de verspreiding 
ervan gewenst. Hoewel dichloormethaan niet is ingedeeld als Zeer Zorgwekkende Stof 
(ZZS), is deze stof wel verdacht kankerverwekkend (H351, carc.2). Het Maximaal 
Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) bedraagt 3 mg/m3 (3.000 μg/m3)op leefniveau. Met behulp 
van een verspreidingsberekening kan worden beoordeeld of hieraan wordt voldaan. Hierbij 
wordt uitgegaan van het jaarverbruik aan dichloormethaan in plaats van de gemeten 
concentraties omdat het resultaat van de emissiemeting slechts een momentopname is. 
Voor de berekeningen wordt aangenomen dat het gehele jaarverbruik aan dichloormethaan 
(via de dakventilatoren) naar de buitenlucht wordt geëmitteerd.  
De verspreidingsberekening is uitgevoerd met het programma Geomilieu (versie 4.50)  
De concentraties aan dichloormethaan zijn berekend op de gridpunten in de omgeving van 
Reomas in Zutphen. Bij de berekeningen is geen rekeningen gehouden met de 
achtergrondconcentratie dichloormethaan omdat deze niet bekend is. Verwacht mag worden 
dat deze nihil zal zijn. 

 

Door de toepassing van bovenbeschreven werkwijze is er bij de invoer van het 
verspreidingsmodel een Worst-case benadering gevolgd. Hiermee kan worden aangenomen 
dat de werkelijke blootstelling lager zal zijn dan de uitkomst van de verspreidingsberekening 
laat zien. 



Uit de verspreidingsberekening komt naar voren dat de waarde op leefniveau van de stof 
Dichloormethaan 0,00-1,00 ug/m3 is. 

De waarde is vele malen lager dan het maximaal toelaatbaar risiconiveau van de stof die 
3.000 μg/m3 is. 

De GGD ondersteunt de door de ODRA getrokken conclusie die luidt:  

“Op basis van het jaarverbruik aan dichloormethaan is met behulp van een 
verspreidingsberekening aangetoond dat de concentratie dichloormethaan op leefniveau 
ruim beneden de MTR-waarde ligt.” 

 

Het van het MTR afgeleide niveau van verwaarloosbaar risico ligt voor de stof op 3ug/m3 

 

Conclusie: 

De berekende waarde is lager dan het niveau van verwaarloosbaar risico en daarom is 
hierdoor geen effect op gezondheid te verwachten. 

De GGD concludeert dat de berekende uitstoot van de onderzochte stof volgens worst-case 
benadering niet leidt tot mogelijke gezondheidskundige effecten voor mensen die wonen in 
Eefde West. 

Uit de rapportage van de metingen zijn geen andere stoffen naar voren gekomen die om een 
gezondheidskundige beoordeling vragen om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

De onderzoeksuitkomsten geven de GGD geen aanleiding om aan gemeenten Zutphen en 
Lochem vervolgonderzoek te adviseren. 

 

 


