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1 Doel 

1.1 Doel van de werkzaamheden 

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd hebben als doel het koppelen van de dieraantallen zoals 

opgenomen in GIAB+ aan de staltypen (RAV-codes) die in het BVB zijn geregistreerd.  

Het resultaat van de verwerking is het zogenaamd GIAB++ bestand, met daarin de dieraantal-

len uit GIAB+ en waar mogelijk de staltypen (RAV-codes) zoals opgenomen in het BVB. 

 
1.2 Doel van dit document 

Dit document heeft tot doel de analyses te beschrijven en de aannames die zijn toegepast om 

tot het resultaat te komen. Tevens wordt de code gedocumenteerd die voor deze analyse is 

geschreven. 
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2 Bronbestanden 

2.1 GIAB+ 

GIAB+ is gebruikt om de dieraantallen en de locatie van iedere stal te bepalen. Er zijn twee be-

standen geleverd met de GIAB+ gegevens: 

 ER eindbestand 2012: GIABvoorEReindbestand2012v2.xlsx 

 ER staltype bestand 2012: GIABvoorERstaltypeLBT12v2.xlsx 

 

Het ER eindbestand bevat LBT rubrieken met de werkelijke dieraantallen. Er is een selectie 

gemaakt op records die voor de kolom LBT12 de waarde 1 hebben. De documentatie geeft het 

volgende aan over deze kolom: “1 is in officiële lbt, 0 niet”. Records met waarde 0 doen bij de 

verwerking van de ER gegevens niet mee met de emissies voor veehouderij (stallen) en worden 

daarom ook in het GIAB++ bestand niet meegenomen.  

Het gebruikte ER eindbestand bevat 78706 records. De records zijn voor verdere verwerking 

geïmporteerd naar een punten feature class GIAB_BVB_NL_v05 in een ArcGIS file geodataba-

se GIAB_NL_v05.gdb.  

 

 
 

Het ER staltype bestand bevat een verdeling over staltypes voor een aantal diergroepen. Dit 

bestand is nodig als het staltype niet uit de BVB af te leiden is. Er is een tabel 

tbl_ERstaltype_2012v2 ingelezen in bovengenoemde file geodatabase. Deze bevat 82085 re-

cords.  

 
2.1.1 Evidente fouten in GIAB+ locaties 

In het ER eindbestand zitten 18 locaties (van de totaal 78706 locaties) die op X=0 en Y=0 ge-

plaatst zijn. Deze locaties zijn niet meegenomen in het resultaatbestand. 

 
2.2 BVB 

BVB is gebruikt om waar mogelijk staltypen (RAV-codes) te koppelen aan de locatie en dieraan-

tallen uit GIAB+. De BVB-bronbestanden zijn aangeleverd in Excel formaat. 

 20140415_Overijssel_BVB.xls, 28364 records 

 20140415_Gelderland_BVB.xls, 40610 records 

 20140415_Utrecht_BVB.xls, 7856 records 

 20140417_Brabant_BVB.xls, 47488 records 

 Kopie van 20140415_Limburg_BVB_v2.xlsx, 11348 records 

 

Totaal bevatten deze 135666 records. 

  

Deze bestanden zijn geïmporteerd naar punten feature classes in een file geodatabase 

BVB_NL_v05.gdb. Deze punten feature classes zijn samengevoegd tot een feature class 

BVB_NL_v05.  

 

De volgende nabewerkingen zijn uitgevoerd op de resulterende feature class: 

Aanname: Het GIAB+ wordt verwerkt op basis van postcode huisnummer in het 
veld PCHNW. Als deze hetzelfde is dan worden de records als 1 relatie be-
schouwd. 
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 Records zonder RAV_code (null waarde) zijn verwijderd; dit betrof 472 records uit Noord-
Brabant. 

 Voor 1755 records in de gemeente Tubbergen is vastgesteld dat de X en Y coördinaten on-
juist vastgelegd waren (omgewisseld); dit is gecorrigeerd. 

 De kolom UsedByGIAB is voor alle records gevuld met de waarde 0; deze aanpassing is 
van belang voor een correcte verdere verwerking van het bronbestand. 

 

Het gebruikte BVB bestand bevat 135194 records. De 2011 versie bevatte 123658 records. 

 

 
 
2.2.1 Evidente fouten in BVB locaties 

Als de bestanden per provincie worden vergeleken, kan worden geconcludeerd dat met name 

het bestand van Gelderland onjuiste coördinaten bevat. Een aantal locaties is met een extra 0 

opgenomen (10 maal zo grote X of Y waarde), waardoor deze ver buiten Nederland vallen en er 

liggen punten in andere Nederlandse provincies. De coördinaten zijn niet aangepast. 

 

Op zich zijn onjuiste coördinaten in BVB geen probleem, omdat de locaties in GIAB+ altijd lei-

dend zijn. Alleen, er niet op dossier gekoppeld kan worden tussen GIAB+ en BVB, dan wordt 

een bouwblok gebruikt om een koppeling te maken. Een koppeling op bouwblok gebeurt op ba-

sis van de coördinaten in beide bestanden, dus dan zorgen onjuiste BVB-locaties voor een on-

mogelijke of wellicht onjuiste koppeling. Zie volgende paragraaf. 

 
2.3 Bouwblokken uit ruimtelijke plannen 

Het bouwblokken bestand wordt gebruikt als het niet mogelijk is om direct op postcode huis-

nummer een relatie te leggen tussen GIAB+ en BVB. De verwachting is dat hiermee een klein 

aantal GIAB+ locaties extra gekoppeld kan worden aan BVB stallocaties. 

 

 
 
2.4 Koppel- en referentietabellen 

Diverse koppel en referentie tabellen zijn nodig om: 

 Relevante LBT rubrieken (GIAB+) te vertalen naar een RAV categorie (nodig voor koppeling 

met BVB) 

 Relevante LBT rubrieken (GIAB+) te vertalen naar Diergroep (ook GIAB+) (nodig als koppe-

ling met BVB niet lukt en staltype op basis van GIAB+ moet worden bepaald) 

 Per Diergroep (GIAB+) te bepalen welke LBT rubrieken (GIAB+) daaronder vallen (nodig 

waar koppeling met BVB niet lukt en staltype op basis van GIAB+ moet worden bepaald) 

 Per ER staltype (GIAB+) te bepalen tot welke Diergroep (GIAB+) deze behoren (nodig waar 

koppeling met BVB niet lukt en staltype op basis van GIAB+ moet worden bepaald) 

Aanname: Alle BVB stallen die in hetzelfde bouwblok liggen als waar het GIAB+ 
punt in ligt, horen bij het GIAB+ punt. Uitzondering is als de BVB stal in een eer-
dere stap op basis van postcode huisnummer al aan een ander GIAB+ punt is 
gekoppeld. Een dergelijke administratieve koppeling gaat altijd voor. 

Aanname: Als in het BVB een postcode huisnummer voorkomt (Dossier) dat 
overeenkomt met PCHNW in GIAB+, dan hoort de informatie bij elkaar. 
Er is dan sprake van een administratieve dossierkoppeling en deze is leidend.  
Als een administratieve koppeling niet mogelijk is, wordt gekeken of de GIAB+ 
en BVB locaties in een zelfde bouwblok liggen.  
Zo ja: dan kan alsnog een koppeling gemaakt worden.  
Zo nee: dan wordt volledig teruggevallen op informatie uit GIAB+. 
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 Per Diergroep (GIAB+) te bepalen welke ER staltypen kolommen (GIAB+) uitgelezen moe-

ten worden (nodig waar koppeling met BVB niet lukt en staltype op basis van GIAB+ moet 

worden bepaald) 

 ER staltype (GIAB+) om te zetten naar RAV code (BVB) en RAV code om te zetten naar 

NH3 factor (deze NH3 factor is nodig om te weten welke stal het schoonste is (relevant bij 

verdelen dieren), maar wordt NIET meegenomen bij de verwerking van GIAB++ in AERIUS. 

In AERIUS wordt GIAB++ alleen gebruikt voor de locatie, dieraantallen en staltype, en wor-

den de emissies per stal uit een eigen emissietabel met emissiefactoren per RAV-code ge-

haald) 
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3 Beschrijving van het proces 

3.1 Beschrijving hoofdproces: dossierkoppeling GIAB+ aan BVB 

 

Idealiter ziet het proces er als volgt uit: 

 
De informatie in het ER eindbestand wordt opgeteld per locatie (postcode huisnummer, 

PCHNW) en vervolgens wordt in het BVB gekeken of er dossiers zijn die gekoppeld kunnen 

worden. Na toepassing van deze administratieve dossierkoppeling, wordt er inhoudelijk op het 

niveau van RAV categorie gekeken naar overeenkomsten tussen GIAB+ en BVB. Op basis van 

deze inhoudelijke vergelijking worden (binnen een RAV-categorie) de dieraantallen uit het GI-

AB+ verdeeld over de stalsystemen (RAV-codes) in het BVB. Voor de PCHNW’s die niet admi-

nistratief gekoppeld kunnen worden op basis van postcode-huisnummer, wordt gekeken of deze 

via een bouwblok wel gekoppeld kunnen worden aan 1 of meerdere BVB stallen.  

 

De rechterkant van onderstaande figuur illustreert dit hoofdproces. Vanuit het ER-eindbestand 

zijn er dus twee mogelijkheden om te komen tot een dossierkoppeling met BVB: 

1. Er is een administratieve koppeling mogelijk en de LBT-rubrieken kunnen via omzetting 

naar RAV-categorie direct gekoppeld worden aan de RAV-codes die in BVB voorkomen, of 

2. Via een ruimtelijke koppeling met het bouwblok wordt een koppeling gemaakt tussen GIAB+ 

en BVB 
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3.2 Terugvaloptie: staltypen toekennen op basis van GIAB+ 

Indien er geen koppeling met het BVB mogelijk is dan moeten de dieraantallen uit GIAB+ toch 

in het uitvoerbestand terecht komen mét een staltype (RAV-code). In dit geval wordt teruggeval-

len op de informatie in GIAB+. De vertaling van de LBT rubrieken van die overgebleven dier-

aantallen naar RAV code kan door het ER staltype bestand te gebruiken als aanvulling op het 

ER eindbestand. In het ER staltype bestand is een aantal diergroepen opgenomen waarvoor 

een verdeling naar staltype (RAV-code) bekend is.  

 

 
 

De koppeling aan een staltype binnen GIAB+ wordt geïllustreerd in het linkerdeel van onder-

staande figuur. De LBT-rubriek uit het ER eindbestand wordt omgezet naar een ‘GIAB-

diergroep’ die vervolgens weer gekoppeld kan worden aan een ER staltype zoals die volgen uit 

het ER staltype bestand. Vanuit dat staltype kan een RAV-code worden toegekend. 

 

 
 

 
3.3 Nadere beschrijving dossierkoppeling GIAB+ en BVB 

 
3.3.1 Optie 1: administratieve koppeling op postcode-huisnummer 
Zoals hierboven toegelicht wordt in eerste instantie altijd geprobeerd een administratieve kop-
peling (koppeling op dossier) te maken tussen GIAB+ en BVB. Hiervoor wordt gewerkt vanuit 
het ER eindbestand van GIAB+. In dit bestand zijn de GIAB+-dieraantallen verdeeld over ver-
schillende LBT rubrieken. Er wordt alleen gekeken naar dieren in de zogeheten relevante LBT-
rubrieken. Runderen, varkens, kippen, schapen, geiten, paarden, kalkoenen, eenden, nertsen 
en konijnen worden meegenomen in de analyse. De lijst van LBT rubrieken die gebruikt is in de 

Aanname: Als er geen BVB stallen gekoppeld kunnen worden aan een GIAB 
punt, dan moet ER staltype gebruikt worden voor de bepaling van RAV code. 
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analyse is te vinden in paragraaf 8.1.1 Relevante LBT rubrieken en bijbehorende RAV categorie 
op pagina 49. In hoofdstuk 4 '  
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Diersoorten’ wordt voor een aantal LBT rubrieken toegelicht waarom deze wel of niet zijn opge-

nomen. 

 

Van het ER eindbestand wordt een unieke lijst van relevante PCHNW’s gemaakt. Deze lijst (dic-

tionary) van relevante PCHNW’s is de basis waarmee gewerkt wordt. Voor elke PCHNW wordt 

vervolgens de locatie en alle Object IDs opgehaald. Vervolgens wordt voor elke PCHNW geke-

ken of er één of meer overeenkomstige dossiers zijn in het BVB. Er zijn dan twee mogelijkhe-

den: 

 Er zijn geen overeenkomstige dossiers 

 Er zijn één of meer overeenkomstige dossiers 

 

Als er voor de PCHNW geen overeenkomstige BVB stallen gevonden worden, dan is de admi-

nistratieve koppeling niet gelukt en dan wordt de PCHNW opgenomen in een lijst van PCHNW’s 

die via bouwblok gekoppeld zullen worden. Tevens worden de ER staltype statistieken voor die 

PCHNW alvast opgeslagen in een aparte lijst, voor het geval de koppeling via bouwblok niet zal 

lukken. Dit opslaan gaat als volgt: 

 Vanuit het ER eindbestand worden voor de PCHNW alle aantallen per LBT rubriek en de 

aantallen per RAV categorie bepaald en bijgehouden in dictionaries. De aantallen worden 

tevens vertaald naar diergroepen zoals horen bij het ER staltype bestand.  

 Vanuit het ER staltype bestand worden de aantallen per diergroep en per staltype bepaald.  

 Per diergroep worden de aantallen vanuit ER eindbestand en ER staltype met elkaar verge-

leken en eventueel een factor bepaald om ervoor te zorgen dat het werkelijke aantal dieren 

uit het ER eindbestand aangehouden wordt.  

 De ER eindbestand aantallen worden over de ER staltypen verdeeld en via het staltype 

wordt de RAV code gekoppeld aan de aantallen. Per RAV code met een dieraantal groter 

dan nul wordt een item in de lijst opgenomen. 

 

Als er wel BVB stallen zijn waarvoor geldt dat het Dossier overeenkomt met de PCHNW, is er 

wel sprake van een administratieve koppeling. In dat geval kan gekeken gaan worden of de in-

houdelijke koppeling gemaakt kan worden. Dit wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht.  

 
3.3.2 Optie 2: ruimtelijke koppeling via bouwblok 

Voor de PCHNW uit GIAB+ waarvoor administratieve koppeling aan BVB-dossiers niet gelukt is, 

wordt gekeken of er wel koppeling mogelijk is via bouwblok. De dekking van de bouwblokken is 

heel Nederland, hoewel niet overal even goed (zie onderstaande kaart).  

 

De koppeling via bouwblok kan pas plaatsvinden nadat de inhoudelijke koppeling voor de overi-

ge PCHNW (die wel administratief gekoppeld zijn) is afgerond. Dan is namelijk pas duidelijk 

welke BVB-stallen nog beschikbaar zijn om te koppelen. Daarom wordt de uitwerking van de 

koppeling via bouwblok ook pas nader uitgewerkt in paragraaf 3.5, na de toelichting op de uit-

werking van de inhoudelijke koppeling. 

 

 
 

 

 

Aanname: Koppeling via bouwblok kan pas plaatsvinden nadat de inhoudelijke 
koppeling van de bestanden die administratief zijn gekoppeld is afgerond. 
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Bouwblok locaties 

 

 
3.4 Nadere beschrijving inhoudelijke koppeling, na administratieve koppeling 
 
3.4.1 Koppeling op niveau van RAV-categorie 

Nadat er een koppeling mogelijk is op postcode huisnummer tussen GIAB+ en BVB wordt er 

inhoudelijk gekeken of de staltypen in het BVB geschikt zijn om de werkelijke aantallen dieren in 

het GIAB+ te plaatsen. Het is niet mogelijk om de aantallen per LBT rubriek uit het GIAB+ direct 

te koppelen met de RAV codes in het BVB. Dit kan echter wel door de LBT rubrieken te vertalen 

naar RAV categorieën en de RAV code ook te aggregeren naar RAV categorie. De RAV cate-

gorie is feitelijk een diercategorie. Voor de RAV code in het BVB is het hoofdzakelijk een kwes-

tie van het verwijderen van alle tekst na de eerste punt. Zo wordt een RAV code “A1.100.2” ver-

taald naar een RAV categorie “A1”. Er zijn een paar uitzonderingen bij varkens, waar iets meer 

onderscheid is aangebracht: 

 RAV code D1.1.* wordt RAV categorie D11 

 RAV code D1.2.* wordt RAV categorie D12 

 RAV code D1.3.* wordt RAV categorie D13 

De tabel met relevante LBT rubrieken en bijbehorende RAV categorie is in dit document opge-

nomen in paragraaf 8.1.1. 

 
3.4.2 Het verdelen van de dieraantallen uit GIAB+ over de BVB stallen 

Als er een inhoudelijk koppeling mogelijk is dan moeten de GIAB+ dieraantallen verdeeld wor-

den over de BVB stallen. Daarvoor worden de aantallen dieren uit het ER eindbestand per LBT 

rubriek en per RAV categorie opgeslagen in dictionaries. Ook worden de aantallen in BVB per 

RAV categorie opgeslagen in een aparte dictionary. Per RAV categorie wordt vervolgens geke-

ken of er dieraantallen zijn in het ER eindbestand (dictionary). Als dit het geval is dan wordt er 

een where clause aangemaakt om relevante records uit het BVB op te halen. Het aantal gevon-

den records bepaald hoe dit verder verwerkt wordt. De volgende situaties kunnen voorkomen: 

 Geen stal in BVB voor de opgegeven RAV categorie uit GIAB+: in dit geval kan deze RAV 

categorie uit GIAB+ niet verdeeld worden over één of meer BVB stallen. De inhoudelijke 
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koppeling is dan niet gelukt, ondanks de geslaagde administratieve koppeling. Deze dieren 

krijgen alsnog via de ‘terugvaloptie’ op basis van GIAB+ een staltype toebedeeld (zie para-

graaf 3.6)  

 1 stal in BVB voor opgegeven RAV categorie: de RAV categorie wordt toegevoegd aan een 

lijst die bijhoudt welke RAV categorieën geplaatst zijn in een BVB stal. Tevens wordt bijge-

houden welke LBT rubriek hiermee geplaatst wordt in een BVB stal. De GIAB+ dieren wor-

den geplaatst in de BVB stal. De kenmerken van de stal (RAV code, NH3 factor en eventu-

eel Additionele techniek) worden overgenomen en weggeschreven naar het uitvoerbestand. 

Tevens wordt bijgehouden of er E6a of E6b dieren tussen zitten (diersoorten waarvoor mo-

gelijk nageschakelde techniek is in BVB). De afstand tussen het BVB punt en GIAB+ locatie 

wordt ook bijgehouden 

 Meer dan 1 stal in BVB voor opgegeven RAV categorie uit GIAB+. In dat geval wordt de 

RAV categorie toegevoegd aan een lijst die bijhoudt welke RAV categorieën geplaatst zijn in 

een BVB stal. Tevens wordt bijgehouden welke LBT rubriek hiermee geplaatst wordt in de 

BVB stallen. Bij de verdeling van de dieraantallen over meerdere BVB-stallen spelen twee 

aspecten een rol:  

 Het meenemen van de emissiefactor van de BVB stal bij het toekennen van de dieraan-

tallen aan een stal, als er meer ruimte is in BVB dan dat er dieraantallen uit GIAB+ te 

verdelen zijn 

 het omgaan met de situatie waarbij er meer dieren in GIAB+ te verdelen zijn, dan er 

ruimte is in de BVB stallen 

 

Deze twee aspecten worden hieronder nader uitgewerkt. 

 

Overschot aan dierruimte in GIAB: ‘schoonste stal eerst’ 

Het kan voorkomen dat binnen een RAV-categorie meerdere stallen aanwezig zijn in het BVB 

bestand en dat er ook meer (Wm-vergunde) ruimte is in deze stallen dan dat er GIAB+m dieren 

zijn om te verdelen. Deze stallen hebben verschillende emissiefactoren. Tijdens het verdelen 

van dieraantallen over de stallen wordt de stal met de minste emissie het eerst gevuld. 

 

 
  

Bron RAV categorie Aantal 

GIAB+ A1 100 

BVB A1 120 
 

Eerst worden de stallen met de minste emissie geheel gevuld. De stal met de meeste emissie 

wordt niet geheel gevuld. 

 

RAV code NH3 factor Ruimte BVB 
GIAB + aantallen  
in  BVB stal plaatsen 

A1.17.2 4 20 20 

A1.1 4,3 40 40 

A1.100.2 11 60 40 

Totaal 
 

120 100 
 

Aanname: Een relatie zal de dieren plaatsen in de beschikbare stal met de min-
ste emissie.  
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Overschot aan dieraantallen in GIAB+ ten opzichte van ruimte volgens BVB 

Het is ook mogelijk dat de dieraantallen in GIAB+ hoger zijn dan de beschikbare ruimte in een 

BVB stal. Er zijn dan dus meer dieren dan er volgens het BVB vergund zijn. Hier wordt geen 

correctie op toegepast. 

 

  
 

Als er in GIAB+ meer dieren voor een bepaalde categorie aanwezig zijn dan er stalruimte in 

BVB is, dan wordt dit ‘overschot’ aan GIAB+ dieren evenredig verdeeld over alle stallen. Iedere 

BVB stal krijgt percentueel evenveel overschot. In onderstaand voorbeeld betreft het 5% meer 

dieren in GIAB+ dan in BVB en wordt er gewerkt met een factor. 

 

Bron RAV categorie Aantal Factor 

GIAB+ A1 105 1,05 

BVB A1 100 1,05 

 

In elke stal worden 5% meer dieren geplaatst. 

 

RAV code NH3 factor Ruimte BVB Factor 
GIAB+ aantallen 
in BVB stal plaatsen 

A1.17.2 4 10 1,05 11 

A1.1 4,3 50 1,05 53 

A1.100.2 11 40 1,05 42 

Totaal 
 

100  105 

 

 

 

Let op: In eerdere (concept)versies van het GIAB++ bestand zijn aantallen uit 
GIAB+ afgekapt op maximaal aantal vergunde dieren uit BVB. Dit is in deze ver-
sie niet meer toegepast. Dieraantallen uit GIAB+ zijn nu dus altijd leidend ook 
als het meer dieren betreft dan in BVB is opgenomen voor die categorie.  
In de technische uitwerking van de koppeling in programmacode is de functie 
om aantallen af te kappen echter nog wel aanwezig. Deze wordt dus  niet ge-
bruikt. 
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3.4.3 Nageschakelde technieken 

Het BVB bevat naast de stallen ook informatie over nageschakelde techniek. Dit betreft de E6 

RAV codes. In het document “wijzigingravmei2009.pdf” staat dat er nageschakelde tech-

nieken kunnen zijn die additioneel zijn aan de emissiefactor van E 1.5, E 1.8, E 2.5, E 2.11, E 

2.12, E 4.1 t/m E4.3, E 4.8, E 5.8, E 5.9.1.1.3 en E 5.9.1.2.3. Als er dus via het BVB dieraantal-

len naar een staltype met bovenstaande RAV code worden weggeschreven, dan wordt tevens 

in het BVB gekeken of er overeenkomstige E6 codes zijn. Als dat zo is dan worden die BVB 

“E6” dieraantallen gecorrigeerd op de dieraantallen uit het GIAB+ en weggeschreven als extra 

records naar het uitvoerbestand. 

 

Als blijkt dat er diersoorten zijn weggeschreven waar mogelijk een nageschakelde techniek voor 

bestaat, dan wordt er in het BVB gekeken of er voor dat dossier E6 records zijn. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen de E6 “a” en E6 “b” codes. Aangezien soms het aantal dieren van 

de nageschakelde techniek niet overeenkomt met het aantal van een specifieke stal, is het niet 

mogelijk om de verdeling over de stallen te gebruiken om de nageschakelde techniek te bepa-

len voor die stal. Bijvoorbeeld, in het BVB kunnen er twee stallen met kippen zijn, waarvan de 

ene 6000 kippen bevat en de andere 2000. Voor hetzelfde dossier kan het echter voorkomen 

dat er voor 3000 een bepaalde nageschakelde techniek is en voor 5000 een andere. 

 

 
 

 

In plaats daarvan wordt het aantal “E” dieren (relevant voor E6 en met onderscheid tussen “a” 

en “b” aantallen) dat is weggeschreven gebruikt om een fractie te bepalen. Deze fractie wordt 

toegepast op de nageschakelde techniek en vervolgens weggeschreven naar het uitvoer-

bestand.  

 

Als voor het hierboven genoemde voorbeeld in het GIAB+ in totaal 4000 kippen zouden zitten 

en de kleinste stal de minste emissie zou hebben dan is de verdeling over de stallen en over de 

nageschakelde techniek als volgt: 

 
 

Wat betreft de aantallen dieren in de stallen wordt de kleinste stal met de minste emissie opge-

vuld en de rest in de grootste stal geplaatst (links). Voor de nageschakelde techniek echter 

wordt de factor (50%) toegepast op beide E6 technieken (rechts). 
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Nageschakelde techniek wordt alleen geschreven in geval van koppeling met het BVB. Vanuit 

het ER staltype bestand is daar namelijk geen informatie over beschikbaar.  

 

Nog een ander voorbeeld: 

 

 

Bron RAV categorie Aantal 

GIAB+ E1 500 

BVB E1 2000 
 

Als eerste stap worden de dieraantallen uit GIAB+ verdeeld over de stallen. De stal met de min-

ste emissie wordt geheel gevuld, de stal met de meeste emissie gedeeltelijk. 

 

RAV code NH3 factor Ruimte BVB 
GIAB+ aantallen  
in BVB stal plaatsen 

E1.8.3.1 0,03 400 400 

E1.8.1 0,05 1600 100 

Totaal 
 

2000 500 
 

E1.8 is een RAV code waarvoor een nageschakelde techniek kan gelden. Er zijn dus 500 die-

ren waarvoor deze nageschakelde techniek E6a toegepast kan worden.  

 

In BVB is voor dit dossier wat betreft E6 het volgende opgenomen. Ook hier zien we de 2000 

dieren terug, echter de verhouding in aantallen is anders dan bij de E1 codes.  

 

RAV code Ruimte BVB % E6 totaal 

E6.100a 800 40% 

E6.4.1a 1200 60% 

Totaal 2000 
  

Van alle E1 dieren in BVB heeft dus 40% een E6.100a techniek en 60% een E6.4.1a. Deze 

percentuele verdeling wordt toegepast op GIAB+ dieren.  

 

Veertig procent met E6.100a toegepast op 500 dieren in GIAB+ geeft 200 dieren waarop deze 

nageschakelde techniek wordt toegepast. Zestig procent met E6.4.1a resulteert in 300 dieren. 

 

RAV code Ruimte BVB % E6 totaal In E6 plaatsen 

E6.100a 800 40% 200 

E6.4.1a 1200 60% 300 
 
3.4.4 Additionele technieken 

Naast de nageschakelde technieken bestaat er ook nog additionele technieken. Dit staat ver-

meld in een aparte kolom in het BVB. Als dit het geval is dan moet de RAV code die vermeld 

staat in de kolom “Additioneel” gebruikt worden als RAV code. De NH3factor is in die gevallen 

al aangepast op de additionele techniek. In het uitvoerbestand wordt vermoedelijk alleen geke-

ken naar de RAV code en voor elke RAV code een bijbehorende NH3 factor gehaald. Dit zal 

mogelijk tot incorrecte resultaten leiden als er geen rekening wordt gehouden met het feit dat 

het een additionele techniek betreft. 

 

Bij het uitvoeren van de koppeling is gebleken dat er geen juiste NH3 factor toegekend kan 

worden via de eerste RAV code en ook niet via de tweede RAV code. Vanwege de fouten die 

veroorzaakt worden door het schrijven van de tweede RAV code, is besloten om Additioneel te 

negeren. Deze wordt nog wel geschreven naar het uitvoerbestand, maar niet in de RAV code 
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kolom waarmee later de NH3 factor wordt toegekend. De fout die hiermee ontstaat, is relatief 

klein, omdat het BVB maar een 100-tal gevallen bevat. 

 

 
 

Het beleid betreffende het BVB is echter om deze Additionele (tweede) RAV code steeds vaker 

te gaan gebruiken. Dit zal dus in de toekomst voor een grotere fout gaan zorgen. Een mogelijke 

oplossing kan zijn door RAV codes te bedenken voor elke combinatie van eerste en tweede 

RAV code. Dit is op dit moment nog niet gedaan en dus een aandachtspunt voor de toekomst. 

 

Een sterk versimpelde weergave van het stroomschema voor het verwerken van PCHNW is 

opgenomen als bijlage stroomschema 1: verwerk PCHNW.  

 
3.5 Nadere beschrijving dossierkoppeling via bouwblok 

Bij koppeling via bouwblok wordt de lijst met PCHNW’s die niet administratief gekoppeld konden 

worden met het BVB doorlopen. Deze stap kan pas uitgevoerd worden nadat de inhoudelijk 

koppeling van de dossiers die wel adminstratief gekoppeld waren, is afgerond.  

 

De locatie van de PCHNW wordt opgehaald. Op basis van het GIAB+ punt worden de bouw-

blokken opgehaald waarin het GIAB+ punt ligt. Van de bouwblokken worden de Object IDs op-

geslagen in een dictionary.  

 

Optie 1: Geen bouwblok voor GIAB+ punt 

Als er geen bouwblok is voor het GIAB+ punt, dan kan er definitief geen dossierkoppeling 

plaatsvinden en zal het PCHNW via ER staltype verwerkt moeten worden. Dit wordt in para-

graaf 3.6 nader uitgelegd. 

 

 
GIAB+ punt niet in bouwblok: koppeling via bouwblok niet mogelijk 

 

Optie 2: wel bouwblok voor GIAB+ punt, maar meerdere GIAB+ punten in één bouwblok 

Als er wel bouwblokken zijn gevonden voor een GIAB+ punt, dan wordt er voor ieder bouwblok 

gekeken of er maximaal 1 PCHNW in ligt. Als er meer PCHNW in één bouwblok liggen, is dos-

sierkoppeling definitief niet mogelijk en worden deze via ER staltype verwerkt. Deze bouwblok-

ken met meerdere PCHNW’s worden uit de dictionary verwijderd.  

 

 

Aanname: Additionele techniek is genegeerd in de berekeningen. 
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Twee GIAB+ punten in een bouwblok: koppeling via bouwblok niet mogelijk 

 

Optie 3: Wel bouwblok voor GIAB+ punt, en maximaal 1 GIAB+ punt in bouwblok 

In de volgende stap (als er nog bouwblokken over zijn), worden de bouwblokken samenge-

voegd tot 1 polygoon. Op basis van dit samengevoegde vlak worden alle BVB punten opge-

vraagd die binnen het samengevoegde bouwblok liggen en potentieel aan het PCHNW uit GI-

AB+ gekoppeld kunnen worden. Als er geen BVB stallen worden gevonden, is dossierkoppeling 

definitief niet mogelijk en moet het GIAB+ punt alsnog via ER staltype verwerkt worden. 

 

Als er wel BVB punten gevonden zijn in het bouwblok, dan moeten de al gebruikte BVB stallen 

(tijdens inhoudelijke koppeling op dossier) verwijderd worden. Het is namelijk niet mogelijk een 

BVB stal meerdere keren te gebruiken. Als er dan nog BVB stallen over zijn, dan gaat het pro-

ces verder. Zo niet dan moet ER staltype gebruikt worden (geen dossierkoppeling meer moge-

lijk). 

 
3.5.1 Omgaan met dubbelclaim 

Elke BVB stal moet gecontroleerd worden op een mogelijke dubbelclaim. Uit de analyse is ge-

bleken dat dit niet voorkomt, maar het is iets waar niet bij voorbaat van uitgegaan mag worden. 

Zie onder een schematische voorstelling van een dubbelclaim. De BVB stal wordt geclaimd 

door twee verschillende GIAB+ punten (2 PCHNW’s) en mag dus niet gebruikt worden. Het is 

immers niet duidelijk bij welk GIAB+ punt de BVB-stal hoort. 

 

 
 

Bij dubbelclaim moet de BVB stal uit de lijst worden verwijderd. Als hierna blijkt dat de lijst leeg 

is, dan zijn er dus geen bruikbare BVB stallen en moet ER staltype gebruikt worden.  

 
3.5.2 Het plaatsen van GIAB+ dieraantallen in BVB stallen bij koppeling op bouwblok 

Als de lijst met bouwblokken en BVB-staltypen na bovenstaande stappen niet leeg is, dan moet 

verder gegaan worden met het inhoudelijk controleren of de GIAB+ aantallen per RAV categorie 

geplaatst kunnen worden. Er wordt een lijst gemaakt van de dossiers die op dat moment over 

zijn. De GIAB+ aantallen per LBT rubriek en per RAV categorie worden gevuld en ook de BVB 

aantallen worden gevuld. Als er voor een RAV categorie zowel een stal als werkelijke aantallen 

zijn gevonden dan worden deze geplaatst op dezelfde manier als bij de inhoudelijke koppeling 

die hiervoor al is beschreven (verdelen over de stallen met de minste emissie en rekening hou-

dend met additionele en nageschakelde technieken).  

 

Aan het einde van het verdelen wordt gekeken of er RAV categorieën nog niet geplaatst zijn. In 

deze gevallen wordt gekeken of de RAV categorie direct geschreven kan worden zonder dat 

hiervoor ER staltype nodig is. Dit is het geval voor A2, A7, B1, C1, C2, C3, K1, K2, K3, K4.  
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Voor de overige RAV categorieën wordt de tijdens de inhoudelijke koppeling al uitgevoerde ER 

staltype verdeling uitgelezen en gebruikt.  

 

Er zijn twee dictionaries die tijdens de inhoudelijke koppeling zijn bijgehouden: 

 dictPCHNWvsBouwIDs: bevat per PCHNW een lijst van ID’s die gebruikt kan worden om de 

relevante informatie op te halen uit de tweede dictionary 

 dictBouwIDvsLine: deze bevat alle informatie die bij de inhoudelijke koppeling verzameld is 

per ID. 

 

Alle ID’s worden opgehaald voor de PCHNW die verwerkt wordt. De ID’s worden uitgelezen en 

per ID wordt de via ER staltype verwerkte informatie uitgelezen. Deze wordt weggeschreven 

naar het uitvoerbestand. 

 

Een sterk versimpelde weergave van het stroomschema voor het koppelen via bouwblok is op-

genomen als bijlage stroomschema 3: koppeling op bouwblok. 

 
3.5.3 Nadere analyse: controle van de via bouwblok gekoppelde PCHNW’s en dossiers 

Tijdens de koppeling van de BVB stallen aan de GIAB+ punten via de bouwblokken wordt bij-

gehouden per PCHNW aan welk BVB dossier deze gekoppeld worden. In dit geval kan het 

voorkomen dat er meerdere BVB dossiers gekoppeld worden aan 1 PCHNW.  

 

Als naderhand wordt gekeken naar de verschillen tussen postcode huisnummer uit GIAB+ 

(PCHNW) en de dossiers uit BVB dan wordt duidelijk dat er vaak sprake is van een andere 

schrijfwijze of schrijffouten, waardoor in eerste instantie de koppeling op postcode huisnummer 

niet mogelijk was. 

 

 
 

PCHNW GIAB+ Dossier(s) BVB Dossiers Reden geen koppeling postcode huisnummer 

7271NW2 7271NW2- 1 Fout streepje in BVB 

7951CM4 7951CM4A-4 1 Extra toevoeging in BVB 

7037DJ39 7037DJ39A 1 Extra toevoeging in BVB 

7775PD17A 7775PD17 1 Extra toevoeging in GIAB+ 

3886MT25B 3886MT25 1 Extra toevoeging in GIAB+ 

7554PG42 7554PG40-42 1 Meer dan 1 huis in BVB 

8153RC48 8153RC48-48A 1 Meer dan 1 huis in BVB 

6561KS164 6561KS164EN 166 1 Meer dan 1 huis in BVB 

7951CL243 7951CG243,7951CG241 2 Koppelt met meer dan 1 Dossier 

7627LV10 7472AC10,7603VV10 2 2 verschillende BVB postcodes 

7275BH18 7275BW18 1 Andere letters, 4PPC en huisnummer zelfde 

7274GC9 7274GL9 1 Andere letters, 4PPC en huisnummer zelfde 

5298NK10 5492SN10 1 Postcode totaal verschillend 

5472LG71 5388VE71 1 Postcode totaal verschillend 

8079TA4 8097TA4 1 Nummer verkeerd geschreven? 

7216PL3 7217PL3 1 Nummer verkeerd geschreven? 

5512NN0 5091..13 1 Fout in BVB 
 

 

 

Let op: onderstaande voorbeeldsituaties zijn ontleend aan de 2011 versie van 
de bronbestanden. 
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3.6 Nadere beschrijving van het toekennen van staltype op basis van GIAB+ 

Als dossierkoppeling tussen GIAB+ en BVB definitief niet gelukt is, wordt de ‘terugvaloptie’ in-

gezet en wordt een staltype toegekend op basis van GIAB+ zelf. In bijlage stroomschema 2: 

verwerk via ER staltype is schematisch weergegeven hoe het verwerken via ER staltype ver-

loopt. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de diergroepen in GIAB+. 
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4 Diersoorten 

4.1 Inleiding 

Aanvankelijk werd voor de berekening van de emissie gekeken naar runderen, varkens, kippen, 

schapen en geiten en paarden. In latere berekeningen zijn ook kalkoenen, eenden, nertsen en 

konijnen meegenomen. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe deze diersoorten zijn verwerkt in 

de gebruikte referentietabellen. 

 
4.2 Analyse van LBT rubrieken en diersoorten niet in de analyse zitten 

Voor onderstaande LBT rubrieken geldt dat deze wel in het ER eindbestand zitten, maar hier-

voor niet bekend is wat voor diersoort deze bevatten, aangezien er geen beschrijving beschik-

baar is in het WOt document. Tevens zijn de aantallen uit het ER bestand toegevoegd, zodat 

een beeld gemaakt kan worden van de mogelijke impact: 

 

LBT Omschrijving WOT Aantal dieren in ER eindbestand 

V183 Staat niet in WOt document 1289 

V184 Staat niet in WOt document 154.294 

V185 Staat niet in WOt document 2 

V186 Staat niet in WOt document 37900 

V187 Staat niet in WOt document 231 

V189 Staat niet in WOt document 26 

V190 Staat niet in WOt document 11 

V191 Staat niet in WOt document 1.200 

V192 Staat niet in WOt document 27 

V193 Staat niet in WOt document 0 

V194 Staat niet in WOt document 79.050 
 
Deze LBT rubrieken zijn genegeerd in de analyse.  

 
4.2.1 LBT rubrieken die totalen of hokcapaciteit bevatten 

Onderstaande LBT rubrieken zijn niet meegenomen omdat deze totalen of hokcapaciteit bevat-

ten: 

 

LBT Omschrijving WOT Type Dieren ER  

V230 totaal rundvee Totaal 3.885.925 

V231 totaal hokcapaciteit vleeskalveren Hokcapaciteit 1.152.088 

V234 totaal konijnen Totaal 326.895 

V256 totaal varkens Totaal 12.336.084 

V257 totaal hokcapaciteit vleesvarkens >=20kg Hokcapaciteit 7.111.272 

V259 hokcapaciteit konijnen Hokcapaciteit 513.668 

V277 totaal kippen Totaal 103.885.797 

V279 totaal hokcapaciteit vleeskuikens Hokcapaciteit 58.766.158 
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LBT Omschrijving WOT Type Dieren ER  

V280 totaal schapen en geiten Totaal 1.452.475 

V281 totaal hokcapaciteit ouderdieren vleeskuikens >= 18 wkn Hokcapaciteit 6.251.565 

V282 totaal hokcapaciteit leghen >= 18 wkn Hokcapaciteit 39.811.561 

V296 totaal edelpelsdieren Totaal 1.031.333 

V298 hokcapaciteit edelpelsdieren Hokcapaciteit 7.278.338 

V299 totaal eenden kalkoenen overig Totaal 1.821.857 
 
4.2.2 LBT rubrieken impliciet opgenomen in andere rubrieken 
De volgende LBT rubrieken bevatten wel dieraantallen maar deze zijn genegeerd omdat deze 
aantallen al impliciet in een andere LBT rubriek zijn opgenomen: 

 De LBT rubriek V235 (biggen < 20 kg nog bij de zeug) werd al genegeerd, dit verandert niet. 

 Hierbij komt nu ook de LBT rubriek V265 (lammeren) die niet meer meegenomen is in de 
analyse. Met het verwijderen van LBT rubriek V265 verdwijnt dus ook RAV categorie C3. 

 De LBT rubriek V294 (overige pelsdieren (moederdieren)) blijven we negeren. Vermoedelijk 
zitten hier de H2 (zilvervossen) en H3 (blauwvossen) in. Het is verboden deze te houden. In 
BVB zijn hier ook geen vergunningen meer voor. 

 
4.2.3 Eenden, kalkoenen en “eenden kalkoenen overig” 

Bij de LBT rubrieken zitten twee rubrieken voor eenden en kalkoenen: 

 V287 (jonge eenden vleesproductie) 

 V289 (kalkoenen) 

 

Verder is er ook de LBT rubriek V299 waarin “totaal eenden kalkoenen overig” zitten. Als naar 

de aantallen gekeken wordt dan zijn er dus nog een aantal eenden en kalkoenen die niet in de 

LBT rubrieken V287 en V289 zitten: 

 

LBT Omschrijving Aantallen 

V287 jonge eenden vleesproductie 915.811 

V289 Kalkoenen 826.766 

? overig? 79.280 

V299 totaal eenden kalkoenen overig 1.821.857 
 
In de huidige analyse zijn deze “overige” genegeerd, aangezien het niet om erg grote aantallen 

gaat en ook niet bekend is om wat voor soort dieren het gaat. 

 
4.2.4 Eenden 

LBT rubriek V287 bevat jonge eenden vleesproductie. Deze komen overeen met RAV categorie 

G2. Dus niet G1 (diercategorie ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden). Voorstel is dan 

ook om V287 te mappen naar RAV categorie G2. Eenden komen niet in ER staltype voor, dus 

als er geen BVB stal is dan moet er een RAV code toegekend worden aan de aantallen. In BVB 

komen “G2.1.100” en “G2.2” voor. Het overgrote deel zit bij BVB in “G2.1.100”. Voorstel is dan 

ook om in het geval dat de eenden niet geplaatst kunnen worden in een BVB stal, dat deze 

standaard RAV code “G2.1.100” toegekend krijgen. 

 
4.2.5 Kalkoenen 

LBT rubriek V289 bevat kalkoenen. Deze komen overeen met RAV categorie F1 t/m F4. Om 

deze LBT rubriek aan 4 RAV categorieën te koppelen is lastig. Een alternatief is dat standaard 

RAV categorie F4 wordt gebruikt, aangezien 97% van de BVB stallen in deze RAV categorie 

vallen. Als er geen koppeling mogelijk is via BVB stallen dat wordt ER staltype gebruikt. In ER 

staltype komen de volgende staltypen voor: PK_685, PK_687 en PK_ONB. Alle 3 de staltypen 

uit ER krijgen een RAV code die valt in RAV categorie F4 (meeste vallen in RAV code F4.100). 

Ook om te voorkomen dat dieren beginnen in 1 RAV categorie en eindigen in een andere, is het 

goed om RAV categorie F4 te gebruiken voor de kalkoenen. 
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4.2.6 Nertsen 

LBT rubriek V290 bevat (nertsen (moederdieren)). Nertsen vallen in RAV categorie H1. Nertsen 

komen niet voor in ER staltype. Hierdoor dient een standaard RAV code beschikbaar te zijn als 

er geen koppeling kan plaatsvinden met BVB. Ik stel voor om hier “H1.2” voor te gebruiken, 

omdat hier deze RAV code het grootste aandeel (90%) heeft volgens het BVB. 

 
4.2.7 Konijnen 

Konijnen zijn niet gemeld in de mailwisseling. De konijnen komen echter wel voor in het BVB.  

 V232 (konijnen voor vleesproductie), RAV categorie “I2”, RAV codes “I2.1” en “I2.100” in 
BVB 

 V233 (voedsters (moederdieren)), RAV categorie “I1”, RAV codes “I1.1” en “I1.100” in BVB 

 

Het voorstel is deze ook op te nemen in de analyse. Aangezien konijnen niet voorkomen in ER 

staltype moet er een standaard RAV code beschikbaar zijn, als de dieren niet geplaatst kunnen 

worden in BVB. Dit kunnen we doen op basis van de meest voorkomende in BVB: 

 V232 (konijnen voor vleesproductie), standaard “I2.100” (86%) als niet geplaatst via BVB 

 V233 (voedsters (moederdieren)), standaard “I1.100” (90%) als niet geplaatst via BVB 

 
4.3 Aanpassingen in referentie tabellen 

Na bovengenoemde aanpassingen worden de volgende records toegevoegd aan de referentie 

tabellen: 

 

LBT rubriek naar RAV categorie 

 
 

LBT rubriek naar Diergroep 

 
 

LBT rubriek naar ER stallijst 

 
 

Diergroep naar LBT rubriek 

 
 

ER stallijst naar Diergroep 
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Diergroep naar ER stal naar RAV code 

 
 

RAV code naar NH3 factor 

 
Deze tabel wordt niet gebruikt voor het resultaat. De NH3 factor wordt later gekoppeld aan de 

RAV code en dient alleen ter referentie. 
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5 Uitwerking verschillende cases 

5.1.1 Inleiding 

Hieronder worden een aantal situaties beschreven en uitleg gegeven over de manier waarop 

deze worden verwerkt. 

 

 
 
5.1.2 Verwerking via BVB en ER staltype 

Dit betreft case PCH_NW is 7495SK2. 

 

 
 

In het ER eindbestand staan de volgende relevante LBT rubrieken: 

 

LBT rubriek Aantal ER eindbestand RAV categorie Diergroep 

V211 133 A1 RM 

V201 64 A3 v201 

V205 46 A3 RJ 

V209 6 A3 RJ 

V203 2 A4 v203 

V213 1 A7 v213 

V237 700 D11 VB 

Let op: Deze cases zijn gebaseerd op de 2011 versie van de bronbestanden. De 
resultaten zijn aangepast op het niet meer afkappen van dieraantallen bij het 
plaatsen in de BVB stallen. 
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LBT rubriek Aantal ER eindbestand RAV categorie Diergroep 

V249 30 D12 VZB 

V245 8 D13 VZZB 

V251 149 D13 VZZB 

V255 2 D2 VDB 

V239 330 D3 VV 

V240 340 D3 VV 

V241 319 D3 VV 

V243 16 D3 VF 

V244 8 D3 VF 
 

In BVB staan de volgende staltypen: 

 

RAV code Aantal BVB NH3 factor RAV categorie 

A1.100.1 195 9,50 A1 

A3 75 3,90 A3 

D1.1.100.1 448 0,60 D11 

D1.1.12.3 270 0,18 D11 

D1.2.100 43 8,30 D12 

D1.3.10 145 2,60 D13 

D1.3.101 30 4,20 D13 

D2.100 1 5,50 D2 

D3.100.1 575 2,50 D3 

D3.100.2 26 3,50 D3 

D3.2.7.1.2 396 1,40 D3 

K1 2 5,00 K1 
 

Het vergelijken van het ER eindbestand en BVB levert het volgende resultaat op: 

 

RAV categorie 
Aantal ER  
eindbestand Aantal BVB Factor Actie 

A1 133 195 
 

Plaats in BVB stal 

A3 116 75 
 

Plaats in BVB stal 

A4 2 - 
 

Verwerken via ER staltype 

A7 1 - 
 

Verwerken via ER staltype 

D11 700 718 
 

Verdelen over D11 stallen in BVB 

D12 30 43 
 

Plaats in BVB stal 

D13 157 175 
 

Verdelen over D13 stallen in BVB 

D2 2 1 
 

Plaats in BVB stal 

D3 1013 997 1,016 Verdelen over D3 stallen met factor 

K1 - 2 
 

Geen aantallen in ER eindbestand 
 

Omdat in BVB de RAV categorie A4 en A7 niet voorkomt moeten de dieraantallen uit het ER 

eindbestand worden verdeeld via het ER staltype bestand. 

 

De RAV categorieën A4 en A7 behoren tot LBT rubrieken V203 en V213. Hiervoor zijn geen 

diergroepen, maar is wel een RAV code beschikbaar; V203 (A4) wordt A4.100 en V213 (A7) 

wordt A7. 
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Uiteindelijk wordt onderstaande informatie naar het uitvoerbestand gestuurd: 

 

RAV code Aantal GIAB++ NH3 factor Opmerking 

A1.100.1 133 9,5 In BVB stal geplaatst 

A3 116 3,9 In BVB stal geplaatst 

A4.100 2 2,5 Via ER staltype 

A7 1 9,5 Via ER staltype 

D1.1.12.3 270 0,18 Via BVB verdeeld (1a) 

D1.1.100.1 430 0,6 Via BVB verdeeld (1b) 

D1.2.100 30 8,3 In BVB stal geplaatst 

D1.3.10 145 2,6 Via BVB verdeeld (2a) 

D1.3.101 12 4,2 Via BVB verdeeld (2b) 

D2.100 2 5,5 In BVB stal geplaatst 

D3.2.7.1.2 402 1,4 Verdelen met factor (3a) 

D3.100.1 584 2,5 Verdelen met factor (3b) 

D3.100.2 26 3,5 Verdelen met factor (3c) 
 
5.1.3 Verwerking alleen via ER staltype 

Dit betreft case PCH_NW is 5445NK0. 

 

 
 

In het ER eindbestand staan de volgende relevante LBT rubrieken: 

 

LBT rubriek Aantal ER eindbestand RAV categorie Diergroep 

V237 3197 D11 VB 

V249 185 D12 VZB 

V245 158 D13 VZZB 

V246 21 D13 VZZB 

V251 721 D13 VZZB 

V255 3 D2 VDB 
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V239 2231 D3 VV 

V240 3121 D3 VV 

V241 3232 D3 VV 

V243 493 D3 VF 

V244 102 D3 VF 

V253 3 D3 VF 
 

In BVB wordt dit dossier niet gevonden. 

 

In ER staltype is de volgende informatie aanwezig: 

 

ER staltype Aantal ER staltype Diergroep 

VB_693 185 VB 

VB_694 1799 VB 

VB_706 1213 VB 

VDB_735 1 VDB 

VDB_885 2 VDB 

VF_698 357 VF 

VF_710 51 VF 

VF_711 19 VF 

VF_856 17 VF 

VF_ONB 154 VF 

VV_695 4051 VV 

VV_696 1246 VV 

VV_707 680 VV 

VV_708 225 VV 

VV_841 212 VV 

VV_846 2170 VV 

VZB_727 49 VZB 

VZB_732 136 VZB 

VZZB_729 67 VZZB 

VZZB_734 539 VZZB 

VZZB_738 211 VZZB 

VZZB_884 83 VZZB 
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Het vergelijken van het ER eindbestand en het ER staltype bestand levert per diergroep het 

volgende resultaat op: 

 

Diergroep Aantal ER eindbestand Aantal ER staltype Factor 

VB 3197 3197 1 

VZB 185 185 1 

VZZB 900 900 1 

VDB 3 3 1 

VV 8584 8584 1 

VF 598 598 1 
 

Uiteindelijk wordt de volgende informatie naar het uitvoerbestand geschreven. Alles is verdeeld 

via ER staltype: 

 

RAV code Aantal GIAB++ NH3 factor Opmerking 

D1.1.1.2 1213 0,23 Via ER staltype 

D1.1.9.1 185 0,18 Via ER staltype 

D1.1.9.2 1799 0,23 Via ER staltype 

D1.2.10 49 2,5 Via ER staltype 

D1.2.3 136 4 Via ER staltype 

D1.3.101 211 4,2 Via ER staltype 

D1.3.100 83 4,2 Via ER staltype 

D1.3.9.2 539 2,5 Via ER staltype 

D1.3.6 67 1,3 Via ER staltype 

D2.100 3 5,5 Via ER staltype 

D3.100.1 212 2,5 Via ER staltype 

D3.100.2 2341 3,5 Via ER staltype 

D3.2.2.1 680 1,4 Via ER staltype 

D3.2.2.2 225 2 Via ER staltype 

D3.2.8.1 4051 0,8 Via ER staltype 

D3.2.8.2 1246 1,1 Via ER staltype 

D3.2.6.2.1 51 1,4 Via ER staltype 

D3.2.6.2.2 19 2 Via ER staltype 

D3.2.15.2.2 357 1,05 Via ER staltype 
 
5.1.4 Verwerking via BVB en ER staltype met nageschakelde techniek 

Dit betreft case PCH_NW is 6031NV17. 
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In het ER eindbestand staan de volgende relevante LBT rubrieken: 

 

LBT rubriek Aantal ER eindbestand RAV categorie Diergroep 

V211 92 A1 RM 

V201 36 A3 v201 

V205 46 A3 RJ 

V203 1 A4 v203 

V213 1 A7 v213 

V276 29440 E2 PLO 
 

In het BVB zit de volgende informatie over stallen: 

 

RAV code Aantal BVB NH3 factor Opmerking 

A1.100.1 109 9,500  

A3 53 3,900  

A3 21 3,900  

A3 16 3,900  

A6 28 7,200  

A7 100 9,500  

A7 40 9,500  

A7 8 9,500  

E2.11.1 29999 0,090  

E2.11.1 29999 0,090  

E6.100b 29999 0,050 RAV code nageschakelde techniek 

E6.2b 29999 0,015 RAV code nageschakelde techniek 

 

Als het ER eindbestand met BVB wordt vergeleken, dan moet het volgende gedaan worden: 

 

RAV categorie Aantal ER eindbestand Aantal BVB Actie 

A1 92 109 Plaats in BVB stal 
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A3 82 90 Verdelen over A3 stallen in BVB 

A4 1 - Verwerken via ER staltype 

A7 1 148 Verdelen over A7 stallen in BVB 

E2 29440 59998 Verdelen over E2 stallen in BVB 
 

Hierna moet de nageschakelde techniek toegevoegd worden. Alle E2.11.1 dieren worden ver-

deeld over de twee nageschakelde technieken, met dezelfde verhouding (50% - 50%) als de 

nageschakelde technieken in het BVB hebben. 

 

Als resultaat wordt weggeschreven: 

 

RAV code Aantal GIAB++ NH3 factor 

A1.100.1 92 9,5 

A3 53 3,9 

A3 21 3,9 

A3 8 3,9 

A7 1 9,5 

E2.11.1 29440 0,09 

A4.100 1 2,5 

E6.100b 14720 0,05 

E6.2b 14720 0,015 
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6 Resultaten 

6.1 Uitvoer bestand 

Het resultaat van de koppeling is een bestand dat per bron de RAV code en het dieraantal be-

vat. Verder bevat dit bestand aanvullende informatie die gebruikt kan worden voor het valideren  

van de resultaten. 

 

 
 

Hierin zijn de volgende kolommen opgenomen: 

 SiteID: Site ID (locatie) 

 SourceID: Source ID (bron) 

 X: X coördinaat 

 Y: Y coördinaat 

 finalRAVcode: RAV code 

 finalDierAantal: Dieraantal 

 PCHNW: Postcode huisnummer 

 Case: Situatie 

 OIDsGIAB: ObjectIDs in GIAB+ 

 blnMatch: Is er een match 

 currRAVcat: RAV categorie 

 valRAVcat: Het aantal dieren in deze RAV categorie 

 valRAVcatCorr: Gecorrigeerd aantal in RAV categorie (na afkappen op BVB)1 

 OIDsBVB: ObjectIDs in BVB 

 RAVcode: RAV code BVB 

 DierAantal: Dieraantal in BVB 

 NH3factor: NH3 factor 

 Additioneel: Additionele techniek 

 NWdistBVB: Afstand tussen GIAB+ en BVB punt 

 OIDBVB: OID BVB 

 valRAVcatPart: Bij verdelen over BVB stallen, aandeel in stal 

 iterDierAantal: Aantal dieren dat nog verdeeld moet worden 

 blnFactor: Is er een factor toegepast 

 factorCorr: aantal in GIAB+ / aantal in BVB 

 DierTotaalBVB: Totaal aantal dieren in BVB 

 Rec1opN: Relatie 

 E6_Case: E6, nageschakelde techniek 

                                                                 
1 In deze versie van het GIAB++ bestand is niet afgekapt op BVB. 
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6.2 Statistieken 

Tijdens en na de analyse zijn er verschillende statistieken verzameld, waarmee het resultaat 

gecontroleerd kan worden. In onderstaande tabel worden deze per RAV categorie getoond. 

 
RAV categorie Aantallen in ER eindbestand Aantallen in resultaat Verschil 

A1 1483955 1483953 -2 

A2 117361 117361 0 

A3 1233043 1233041 -2 

A4 992251 992247 -4 

A6 40718 40718 0 

A7 18572 18572 0 

B1 576740 576741 1 

C1 271675 271674 -1 

C2 127117 127116 -1 

D11 3148440 3148436 -4 

D12 175100 175101 1 

D13 761760 761752 -8 

D2 6245 6247 2 

D3 6218569 6218559 -10 

E1 10422215 10422213 -2 

E2 36063929 36063925 -4 

E3 3052854 3052854 0 

E4 5005610 5005609 -1 

E5 49341189 49341184 -5 

E6  7648744 7648744 

F4 826766 826766 0 

G2 915811 915810 -1 

H1 1031233 1031233 0 

I1 42981 42981 0 

I2 283914 283914 0 

K1 64079 64077 -2 

K2 25380 25380 0 

K3 33974 33973 -1 

K4 11175 11175 0 

Totaal 122292656 129941356 7648700 

 

Alle relevante dieren opgeteld op basis  van GIAB+ ER eindbestand zijn 122.292.656 

Alle dieraantallen opgesteld in het resulterende bestand   129.941.356 

 

In het uitvoer bestand zit dus een hoger dieraantal als in het invoerbestand (GIAB+ ER eindbe-

stand). In de som van het uitvoerbestand zit ook de nageschakelde techniek die voor de verge-

lijking niet meegeteld moet worden in de sommatie. Deze worden namelijk extra toegevoegd. 

 

Dieraantallen nageschakelde techniek met een E6 RAV code      7.648.744 

Uitvoer bestand aantallen min E6 aantallen    122.292.612 
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Hieruit blijkt dat het verschil 44 dieren (te weinig in uitvoer) betreft. Deze zijn te verklaren door 

enkele afrondingsfouten die optreden bij het verdelen van de dieraantallen over de ER stalty-

pes. 

 
6.3 Aantallen die gekoppeld konden worden met het BVB 

Het overzicht van de GIAB+ aantallen die gekoppeld konden worden met het BVB is hieronder 

te zien: 

 

RAV  
categorie 

Aantallen in 
ER eindbestand 

Match 
met BVB 

Geplaatst 
via ER 

Match  
met BVB % 

Geplaatst 
via ER % 

A1 1483955 644356 839599 43,4 56,6 

A2 117361 21757 95604 18,5 81,5 

A3 1233043 535869 697174 43,5 56,5 

A4 992251 601046 391205 60,6 39,4 

A6 40718 18265 22453 44,9 55,1 

A7 18572 1407 17165 7,6 92,4 

B1 576740 89072 487668 15,4 84,6 

C1 271675 171022 100653 63,0 37,0 

C2 127117 69615 57502 54,8 45,2 

D11 3148440 2143508 1004932 68,1 31,9 

D12 175100 118854 56246 67,9 32,1 

D13 761760 511386 250374 67,1 32,9 

D2 6245 4517 1728 72,3 27,7 

D3 6218569 4239277 1979292 68,2 31,8 

E1 10422215 5987773 4434442 57,5 42,5 

E2 36063929 21296184 14767745 59,1 40,9 

E3 3052854 1607759 1445095 52,7 47,3 

E4 5005610 2798522 2207088 55,9 44,1 

E5 49341189 22283097 27058092 45,2 54,8 

F4 826766 524010 302756 63,4 36,6 

G2 915811 459561 456250 50,2 49,8 

H1 1031233 574012 457221 55,7 44,3 

I1 42981 31593 11388 73,5 26,5 

I2 283914 187094 96820 65,9 34,1 

K1 64079 21085 42994 32,9 67,1 

K2 25380 4821 20559 19,0 81,0 

K3 33974 4826 29148 14,2 85,8 

K4 11175 973 10202 8,7 91,3 

Totaal 122292656 64951261 57341395 53,1 46,9 
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6.4 Statistieken koppeling in relatie tot afstand 

Hieronder is een tabel opgenomen waarin wordt aangegeven welk deel van de records in het 

uitvoerbestand afkomstig is vanuit een koppeling met BVB dan wel met het ER eindbestand.  

 

Omschrijving Aantal Percentage 

Records in resultaat bestand 161015 100,0% 

Gekoppeld aan ER staltype 106589 66,2% 

Gekoppeld aan BVB 54426 33,8% 
 

Als nader wordt gekeken naar de koppeling tussen GIAB+ en BVB en naar de geregistreerde 

afstand tussen de GIAB+ locatie en BVB stal locatie dan wordt het volgende zichtbaar: 

 

Afstandstabel bij koppeling aan BVB Aantal Percentage 
Cumulatief 
percentage 

0 - 25 m 19887 36,5 36,5 

25 - 50 m 20429 37,5 74,1 

50 - 75 m 9026 16,6 90,7 

75 - 100 m 2436 4,5 95,1 

100 - 250 m 1640 3,0 98,1 

250 - 500 m 368 0,7 98,8 

500 - 1000 m 281 0,5 99,3 

1 - 2,5 km 109 0,2 99,5 

2,5 - 5 km 61 0,1 99,7 

> 5 km 189 0,3 100,0 

Totaal 54426   

 

95% van de koppeling met BVB is gekoppeld op een afstand < 100m.  
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6.5 Visualisatie van de emissie 

 

 
 

Het is mogelijk in het uitvoerbestand het dieraantal te vermenigvuldigen met de NH3 factor en 

deze te sommeren per SiteID (PCH_NW locatie). Per locatie is dan bekend welke hoeveelheid 

emissie daar ontstaat. Als dit wordt geaggregeerd naar een 2½ km fishnet dan ziet dit er als 

volgt uit: 

 

 
Emissie factor * dieraantal inclusief gecorrigeerde locaties in GIAB+ 2011, geaggregeerd per 

2½km vak. Deze visualisatie is gebaseerd op de resultaten zonder de koppeling op bouwblok. 

 
  

Let op: Deze analyse is gebaseerd op de 2011 versie van de bronbestanden. 
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6.6 Diersoorten met grootste bijdrage 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6.7 Aandeel diersoort op totale emissie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Let op: Deze analyse is gebaseerd op de 2011 versie van de bronbestanden. 

Let op: Deze analyse is gebaseerd op de 2011 versie van de bronbestanden. 
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6.8 Aandeel per provincie 

 

 
 

 

 

Let op: Deze analyse is gebaseerd op de 2011 versie van de bronbestanden. 
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7 Technische beschrijving 

7.1 Gebruikte software en hardware 

Voor het ontwikkelen van de code en het analyseren van de gegevens is gebruik gemaakt van 

ArcGIS for Desktop 10.1 SP1 (Basic licentie samen met een VBA licentie). Voor- en nawerk is 

uitgevoerd in Excel 2007. Als hardware is een Dell Latitude E6400 laptop gebruikt met Windows 

7 Enterprise SP1 in 64-bits, met 4 GB aan RAM en een Intel P8400 CPU @ 2.26 GHz. 

 
7.2 Ontwikkeltaal 

Er is gekozen voor een ArcObjects – VBA oplossing, ondanks het feit dat VBA uitgefaseerd 

wordt. De reden is dat ArcObjects – VBA nog steeds meer mogelijkheden biedt dan het alterna-

tief Python (ArcPy).Verder heeft Grontmij de beschikking over standaard code, waarmee een 

deel van de benodigde functionaliteit kan worden uitgevoerd. 

 
7.3 Afhankelijkheden 

Als invoer gaat de code er van uit dat de lagen en tabellen aan het actieve dataframe zijn toe-

gevoegd. Deze mogen wel op verschillende locaties opgeslagen zijn. Nodig zijn: 

 GIAB+ punten 

 BVB punten 

 Bouwblok vlakken 

 ER staltype punten 

 Alle referentie tabellen 
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N.B.  

In het screenshot zijn meerdere versies van bepaalde bestanden te zien. De nieuwste versie 

wordt gebruikt. 

 

De namen van de lagen en tabellen die worden gebruikt, evenals de namen van kolommen 

moeten in de instellingen correct zijn ingevoerd. 

 
7.4 Instellingen 

Hieronder een lijst met de instellingen die gebruikt worden in de code: 

 

Naam Constante Waarde Doel 

CSVfile   "C:\Data\... \Result_NL22.txt" Uitvoer bestand 

OIDBVBfile  
 "C:\Data\... 
\OIDBVBused_NL22.txt" 

Bestand met alle gebruikt OID’s van 
BVB. Deze mogen niet meer gebruikt 
worden in de bouwblokken 

PCHNWfile  
 "C:\Data\... 
\PCHNW4bouwblok_NL22.txt" 

PCHNW’s die verwerkt moeten wor-
den via de bouwblokken 

CutOfffile   "C:\Data\... \CutOff_NL22.txt" 
Bestand met per RAV categorie het 
aantal dier dat is afgekapt door BVB 

GIABTOTfile   "C:\Data\... \GIABtot_NL22.txt" 
Bestand met per RAV categorie de 
dieraantallen die in GIAB+ zitten 

GIABTOTmatchfile  
 "C:\Data\... 
\GIABtotMatch_NL22.txt" 

GIAB+ dieraantallen per RAV catego-
rie die gekoppeld konden worden 
aan BVB 

sSep   vbTab 
Kolom scheidingsteken in uitvoer 
bestanden. In dit geval een TAB 

sLayerGIAB+   "GIAB_NL_v05" Naam van de laag met GIAB+ punten 

sLayerBVB   "BVB_NL _v05" Naam van de laag met BVB punten 

sLayerBouw   "Bouwvlak_NL" Naam van de laag met bouwblokken 

sTblStalType   "tbl_ERstaltype_2012v2" Naam van de tabel met ER staltype 

tblREF_LBT_RAVcat1          "REF_LBT_RAVcat1_v03" 

Naam van de referentie tabel met 
conversie van LBT naar RAV catego-
rie 

tblREF_LBT_DG               "REF_LBT_DG_v03" 
Naam van de referentie tabel met 
conversie van LBT naar diergroep 

tblREF_DG_LBTlist           "REF_DG_LBTlist_v03" 

Naam van de referentie tabel met 
conversie van diergroep naar LBT 
rubrieken 

tblREF_ERstal_DG            "REF_ERstal_DG_v03" 

Naam van de referentie tabel met 
conversie van ER staltype naar dier-
groep 

tblREF_DG_ERstalList        "REF_DG_ERstalList_v03" 

Naam van de referentie tabel met 
conversie van diergroep naar ER 
staltype kolommen 

tblREF_ERstal_RAVcode       "REF_ERstal_RAVcode_v03" 

Naam van de referentie tabel met 
conversie van ER staltype naar RAV 
code 

tblREF_RAVcode_NH3factor    "REF_RAVcode_NH3factor" 

Naam van de referentie tabel met 
conversie van RAV code naar NH3 
factor 

FldRefLBT   "LBT" Ref kolomnaam LBT 
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Naam Constante Waarde Doel 

FldRefLBTlist   "LBTlist" Ref kolomnaam LBT lijst 

FldRefRAVcat1   "RAVcat1" Ref kolomnaam RAV categorie 

FldRefDG   "DG" Ref kolomnaam diergroep 

FldRefERstal   "ERstal" Ref kolomnaam ER staltype 

FldRefRAVcode   "RAVcode" Ref kolomnaam RAV code 

FldRefERstalList   "ERstalList" Ref kolomnaam ER staltype lijst 

FldRefNH3factor   "NH3factor" Ref kolomnaam NH3 factor 

FldPCHNW   "PCH_NW"  
Kolomnaam postcode huisnummer 
in GIAB+ 

FldDossier   "Dossier"  
Kolomnaam postcode huisnummer 
in BVB 

FldDierAantal   "Dieraantal" Kolomnaam dieraantal in BVB 

FldRAVcode   "RAV_code"  Kolomnaam RAV code in BVB 

FldNH3factor   "NH3_factor"  Kolomnaam NH3 factor in BVB 

FldAdditioneel   "Additioneel" Kolomnaam Additioneel in BVB 

FldUsedByGIAB+   "UsedByGIAB" 
Kolomnaam “gebruikt door GIAB+” 
in BVB 

FldRelevantie   "Relevantie" Kolomnaam relevantie in GIAB+ 

FldCountNWrel   "countNWrel" 
Kolomnaam tel aantal relevante 
PCHNWs in GIAB+ 

FldLinksToBVB   "LinksToBVB" Kolomnaam LinksToBVB in GIAB+ 

sLogFolder   " C:\Data\... \uitvoer" Folder voor logbestand 

sLogPrefix   "VerdeelLog_" Voorloop tekst voor logbestand 

sLogExtension   ".txt" Extensie voor logbestand 

sDateFormat   "yyyymmdd_hhmmss" 
Datum tijd formaat voor naam van 
logbestand 

 
7.5 Uitvoeren van de code 

De code is geschreven in VBA (ArcObjects, ArcGIS for Desktop Basic – versie 10.1). Om de 

code uit te voeren is een VBA licentie nodig. Open de Visual Basic Editor, via het menu 

“Customize, VBA Macros, Visual Basic Editor” of door in ArcMap op Alt+F11 te drukken: 

 

 
 

In de Visual Basic Editor zijn meerdere modules opgenomen. De relevante modules, procedu-

res en functies worden in de volgende paragraaf beschreven. 

 

Activeer de module “bas_Inhoudelijk”: 
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Scroll een stukje naar beneden tot het begin van de Sub “ProcesInhoudelijk”: 

  

 
 

Als de cursor onder de tekst “Sub ProcesInhoudelijk()” wordt geplaatst, dan is deze procedure 

actief en zou bij het drukken op F5 de procedure uitgevoerd worden. Voordat dit gedaan wordt 

moet gecontroleerd worden of de instellingen correct zijn. 

 
7.6 Functies en procedures 

Hieronder een overzicht van de functies en procedures die geschreven zijn: 

 

Module Functie of Sub Doel 

basSystem GetLayerOnName Geeft een referentie naar een Layer 

terug die in de TOC staat. 

basSystem GetDistanceFrom2Points Bepaalt de afstand tussen twee punt 

objecten 

basSystem AddField Voegt een veld toe aan een Object-

Class 

basSystem HasToevoeging Bepaalt of een postcode huisnummer 

een toevoeging heeft 

basSystem Get6PPCHsNr Haalt het huisnummer uit een post-

code huisnummer en eventuele toe-

voeging 
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Module Functie of Sub Doel 

basSystem GetRAVcategorie Bepaalt de RAV categorie op basis 

van een RAV code inclusief “D1”.  

D1.1 = D11, D1.2 = D12 en D1.3 = 

D13 

basSystem GetTableOnName Geeft een referentie naar een stand 

alone tabel terug die in de TOC staat. 

basSystem GetNearestFeature Bepaalt de dichtstbijzijnde punt obv 

van een featureclass en invoer punt 

en een maximale zoekafstand 

basSystem GetUniqueValuesAsEnum Maakt unieke lijst van alle waarden in 

een opgegeven veld en geeft deze 

terug als IEnumVariantSimple 

basSystem AddIndex2Table Voegt een attribuut index toe aan 

een opgegeven veld 

bas_REF testVerdelenER Test procedure om een aantal 

PCHNWs te verwerken en te onder-

zoeken of het verdelen van LBT ru-

brieken over de ER stallen correct 

werkt. 

bas_REF FillAantallenERstalEnDG Op basis van een record  uit het ER 

staltype bestand worden twee dictio-

naries gevuld; de aantallen per ER 

staltype en de aantallen per dier-

groep. In dit proces wordt de 

dictREF_ERstal_DG gebruikt. 

bas_REF FillAantallenLBTenRAVcat1 Op basis van een record uit het GI-

AB+ ER eindbestand met LBT ru-

brieken worden twee dictionaries 

gevuld; de aantallen per LBT rubriek 

en de aantallen per RAV categorie. 

In dit proces wordt de 

dictREF_LBT_RAVcat1 gebruikt. 

bas_REF InitializeREFdictionaries In deze procedure worden de beno-

digde referentie dictionaries aange-

maakt op basis van de referentie ta-

bellen. 

bas_REF MakeRAVcatDict Maakt een dictionary aan met daarin 

alleen de RAV categorie 

bas_REF OpenTableAndFillDictionary Opent een tabel en vult een dictiona-

ry op basis van twee kolommen die 

voor Key en Value worden gebruikt 

bas_REF ReportDict Procedure die voor testen is gebruikt 

om de inhoud van een dictionary te 

printen op het scherm 

bas_REF ReportDictToLog Procedure die voor testen is gebruikt 

om de inhoud van een dictionary te 

schrijven naar een log bestand 

bas_REF FillAantallenDGLBT Procedure om op basis van een refe-

rentie dictionary en een dictionary 

met de  aantallen per LBT rubriek 

een dictionary te vullen met aantallen 

per diergroep. 
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Module Functie of Sub Doel 

bas_REF FillDGfactor Vul een dictionary die de aantallen 

per diergroep vergelijkt tussen het 

ER eindbestand en het ER staltype 

bestand. Als deze gelijk zijn dan is de 

factor 1, als hier een afwijking in zit 

dan is het AantalDGLBT / AantalD-

GER. Op deze manier kunnen de 

werkelijke aantallen uit het ER eind-

bestand verdeeld worden per dier-

groep over het ER staltype bestand 

bas_REF MaakERstalLBTdictionary In deze procedure wordt een dicti-

onary aangemaakt met de ER stalty-

pen op basis van de LBT rubrieken. 

Dit gaat op basis van 

dictREF_DG_ERstalList waarbij ook 

de factor tussen ER eindbestand en 

ER staltype per diergroep wordt 

meegenomen. 

bas_REF MaakRAVcodeLBTdictionary Met deze procedure worden de LBT 

aantallen vertaald naar aantallen per 

RAV code. 

bas_Inhoudelijk ProcesInhoudelijk Deze procedure voert de koppeling 

uit en roept alle overige functies en 

procedures aan 

bas_Inhoudelijk GetBVBwhereclauseOnRAVcat Bepaald de relevante whereclause 

op basis van de RAV categorie die 

op het BVB toegepast moet worden. 

bas_Inhoudelijk CompareBVBwithGIAB Hier vindt de inhoudelijk vergelijking 

plaats tussen de aantallen per RAV 

categorie uit GIAB+ en die uit BVB. 

Tevens worden de GIAB+ aantallen 

afgekapt als dit nodig is en wordt de 

totale aantallen afgekapte dieren per 

RAV categorie bijgehouden. 

bas_Inhoudelijk InvestigateMultiLocationNW Procedure die niet meer gebruikt 

wordt, waarin wordt onderzocht of 

een PCHNW meerdere locaties kan 

bevatten. Dit blijkt niet op te treden in 

het landelijke GIAB+ bestand. 

bas_Inhoudelijk FillLocationAndOIDs Op basis van de PCHNW wordt de 

locatie bepaald en een lijst van Ob-

jectIDs aangemaakt waarmee later 

controles uitgevoerd kunnen worden. 

bas_Inhoudelijk GetSortedCursor Geeft een gesorteerde lijst terug. Dit 

wordt gebruikt als er meerdere stal-

len zijn per RAV categorie en de aan-

tallen verdeeld moeten worden over 

de stallen met de minste emissie. 

bas_Inhoudelijk UpdateEtotBVB Deze procedure wordt aangeroepen 

als er relevante E1, E2, E4 of E5 

aantallen zijn waar mogelijk een na-

geschakelde techniek voor aanwezig 

is. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen “a” en “b” huisvestingssys-

temen. 



Technische beschrijving 

 

 

NB, revisie 06 

Pagina 48 van 65 

 

Module Functie of Sub Doel 

bas_Inhoudelijk FillGIABstatsDict Voeg de statistieken (aantallen per 

RAV code voor GIAB) toe aan een 

dictionary. Hiermee worden de aan-

tallen in GIAB+ bijgehouden 

bas_Inhoudelijk FillDictionaryFromTable Algemene procedure om een dicti-

onary te vullen vanuit een tabel 

bas_Inhoudelijk InitialLoopUsedByGIAB Update cursor door BVB punten om 

het veld “UsedByGIAB” initieel op 0 

te zetten 

bas_Inhoudelijk CreateDictionaryRelevantPCHNW Maakt een lijst van alle relevante 

postcode huisnummer die in het GI-

AB+ zitten. Een postcode huisnum-

mer is relevant als er relevante die-

ren staan 

bas_Inhoudelijk WriteDictionaryToFile Procedure om een dictionary naar 

een bestand toe te schrijven 

bas_Inhoudelijk UpdateGIABwithRelevancy Update cursor door GIAB+ om aan te 

geven of dat record relevant is. 

bas_Inhoudelijk FillAantallenRAVcatBVB Vanuit BVB worden de aantallen voor 

een postcode huisnummer geschre-

ven in een dictionary 

bas_Inhoudelijk UpdateLBTgeplaatstInBVB In deze procedure wordt een dicti-

onary met de dieraantallen per LBT 

aangepast door de LBT rubrieken die 

in een BVB stal zijn geplaatst te ver-

wijderen. Als er aan het einde nog 

LBT rubrieken in staan die niet ge-

plaatst zijn in een BVB stal, dan wor-

den deze verwerkt via het ER stalty-

pe bestand 

bas_Inhoudelijk GetERstalInfo Via deze procedure worden de over-

gebleven aantallen per LBT rubriek 

verdeeld over de ER stallen 

bas_Bouwblok2 testKoppelopBouwblok Test procedure die de resulterende 

bestanden van de inhoudelijke kop-

peling inleest naar de dictionaries die 

nodig zijn. Op deze manier is het 

mogelijk om de bouwblokken apart 

van de inhoudelijke koppeling te 

draaien 

bas_Bouwblok2 KoppelOpBouwblok In deze procedure wordt op basis 

van een dictionary met PCHNW’s 

gekeken of via bouwblok een koppe-

ling gemaakt kan worden met BVB. 

Als dit niet kan dan wordt de ER in-

formatie gebruikt die tijdens de in-

houdelijke koppeling is verzameld 

bas_Bouwblok2 GetDictionaryWithOIDsOnGeometry Maakt een lijst (ditionary) aan met 

OIDs van de features in een opgege-

ven featureclass die geselecteerd 

worden vanwege een intersect met 

een opgegeven geometrie 
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Module Functie of Sub Doel 

bas_Bouwblok2 HasDubbelClaim Is een functie die geschreven is om 

te controleren of een BVB stal punt 

geclaimd wordt door meer dan 1 GI-

AB+ punt (lees “meer dan 1 

PCHNW’s”) 

bas_Bouwblok2 RemoveBVBsInUse Van een lijst met mogelijk BVB stal-

len die gekoppeld kunnen worden op 

bouwblok, verwijder die BVB stallen 

die al tijdens de inhoudelijke koppe-

ling verbruikt zijn. 

bas_Bouwblok2 GetListFromDict Maakt een lijst van een dictionary. 

Kan gebruikt worden om een where 

clause obv OIDs te maken. 

bas_Bouwblok2 CreateDossierDictionary Maakt een lijst van dossiers die via 

bouwblok gekoppeld worden aan een 

GIAB+ punt. Nuttig om naderhand te 

valideren welke postcode huisnum-

mers met elkaar gekoppeld worden. 

bas_Bouwblok2 GetStringListFromDict Maakt een lijst van tekst elementen 

die gebruikt kan worden om een 

where clause aan te maken. 

bas_Bouwblok2 FillAantallenLBTenRAVcat1PCHNW Aangepast procedure om de LBT en 

RAVcat1 aantallen in een dictionary 

te plaatsen 

bas_Bouwblok2 FillAantallenBVB Vul een dictionary met de BVB aan-

tallen 

bas_Bouwblok2 FillAantallenBVBcurrRAV Vul een dictionary met de BVB aan-

tallen voor een opgegeven RAV ca-

tegorie 

bas_Bouwblok2 CanDirectlyWriteRAVcat Voor een aantal RAV categorieën is 

het mogelijk om de aantallen direct te 

schrijven en deze niet eerst via ER 

staltype proberen te verdelen. Het 

betreft de volgende RAV categorie-

en; A2, A6, A7, B1, C1, C2, C3, K1, 

K2, K3, K4 
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8 Referentie lijsten 

8.1 Gebruikte koppeltabellen 

In het proces is het noodzakelijk om verschillende conversie toe te passen. Om deze zo flexibel 

mogelijk te maken, zijn hiervoor referentietabellen gemaakt. Deze referentietabellen worden 

aan het begin van het proces ingelezen in dictionaries. Hiermee kan de benodigde informatie 

snel en gemakkelijk uitgelezen worden.  

 

De volgende lookup tabellen worden gebruikt: 

 REF_LBT_RAVcat1_v03: LBT rubriek omzetten naar RAV categorie 

 REF_LBT_DG_v03: LBT rubriek omzetten naar Diergroep 

 REF_DG_LBTlist_v03: Per Diergroep bepalen welke LBT rubrieken eronder vallen 

 REF_ERstal_DG_v03: Per ER staltype bepalen tot welke Diergroep deze behoren 

 REF_DG_ERstalList_v03: Per Diergroep een lijst van ER staltypen 

 REF_ERstal_RAVcode_v03: ER staltype omzetten naar RAV code 

 REF_RAVcode_NH3factor: RAV code omzetten naar NH3 factor 

 
8.1.1 Relevante LBT rubrieken en bijbehorende RAV categorie 

 

LBT RAVcat1 LBToms 

v211 A1 Rundvee: geen vlees of weidevee, melk  en kalfkoeien 

v228 A2 Rundvee: vlees of weidevee, zoogkoeien 

v201 A3 Rundvee: geen vlees of weidevee, jonger dan 1 jaar-vrouwelijk 

v205 A3 Rundvee: geen vlees of weidevee, 1 tot 2 jaar-vrouwelijk 

v217 A3 Rundvee: vlees of weidevee, ander jongvee-jonger dan 1 jaar-vrouwelijk 

v221 A3 Rundvee: vlees of weidevee, ander jongvee-1 tot 2 jaar-vrouwelijk 

v214 A4 Rundvee: vlees of weidevee, vleeskalveren-witvlees 

v216 A4 Rundvee: vlees of weidevee, vleeskalveren-rose 

v203 A4 Rundvee: geen vlees of weidevee, jonger dan 1 jaar-mannelijk 

v219 A4 Rundvee: vlees of weidevee, ander jongvee-jonger dan 1 jaar-mannelijk 

v207 A3 Rundvee: geen vlees of weidevee, 1 tot 2 jaar-mannelijk 

v223 A6 Rundvee: vlees of weidevee, ander jongvee-1 tot 2 jaar-mannelijk 

v209 A3 Rundvee: geen vlees of weidevee, 2 jaar of ouder vrouwelijk 

v213 A7 Rundvee: geen vlees of weidevee, stieren voor de fokkerij 

v225 A2 Rundvee: vlees of weidevee, ander jongvee-2 jaar of ouder vrouwelijk 

v227 A7 Rundvee: vlees of weidevee, stieren voor de vleesproductie 

v229 A2 Rundvee: vlees of weidevee, vlees  en weidekoeien 

v266 B1 Schapen en geiten: overige schapen, vrouwelijk 

v268 B1 Schapen en geiten: overige schapen, mannelijk 

v258 C1 Schapen en geiten: melkgeiten 1 jaar of ouder 

v261 C1 Schapen en geiten: overige geiten, vrouwelijk, 1 jaar of ouder 

v263 C1 Schapen en geiten: overige geiten, mannelijk, 1 jaar of ouder 
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LBT RAVcat1 LBToms 

v250 C2 Schapen en geiten: geiten, melkgeiten jonger dan 1 jaar 

v260 C2 Schapen en geiten: overige geiten, vrouwelijk, jonger dan 1 jaar 

v262 C2 Schapen en geiten: overige geiten, mannelijk, jonger dan 1 jaar 

v237 D11 Varkens: biggen, niet meer bij zeug 

v249 D12 Varkens: fokvarkens, 50 kg of meer, niet gedekte zeugen, bij biggen 

v245 D13 Varkens: fokvarkens, 50 kg of meer, gedekte zeugen, niet eerder gebigd 

v246 D13 Varkens: fokvarkens, 50 kg of meer, niet gedekte zeugen, overige (gust) 

v251 D13 Varkens: fokvarkens, 50 kg of meer, overige gedekte zeugen 

v255 D2 Varkens: fokvarkens, 50 kg of meer, beren, dekrijp 

v239 D3 Varkens: vleesvarkens, tot 50 kg 

v240 D3 Varkens: vleesvarkens, 50 tot 80 kg 

v241 D3 Varkens: vleesvarkens, 80 kg tot 110 kg 

v242 D3 Varkens: vleesvarkens, 110 kg en zwaarder 

v243 D3 Varkens: fokvarkens, tot 50 kg opfokzeugen en - beertjes 

v244 D3 Varkens: fokvarkens, 50 kg of meer, niet gedekte zeugen, nooit gedekt 

v253 D3 Varkens: fokvarkens, 50 kg of meer, beren, nog niet dekrijp 

v275 E1 Kippen: leghennen < 18 weken 

v272 E1 Kippen: ouderdieren leghennen, jonger dan 18 weken 

v274 E2 Kippen: ouderdieren leghennen, 18 weken of ouder 

v276 E2 Kippen: leghennen, 18 weken tot 20 maanden 

v278 E2 Kippen: leghennen 20 maanden of ouder 

v271 E3 Kippen: ouderdieren - vleesrassen, jonger dan 18 weken 

v273 E4 Kippen: ouderdieren - vleesrassen, 18 weken of ouder 

v269 E5 Kippen: vleeskuikens 

v555 K1 paarden fok > 3 jr 

v557 K1 paarden overige > 3 jr 

v554 K2 paarden fok < 3jr 

v556 K2 paarden overige < 3 jr 

v198 K3 pony-s >= 3 jr stokmaat < 157m 

v197 K4 pony-s < 3 jr stokmaat < 157 m 

v232 I2 konijnen voor vleesproductie 

v233 I1 voedsters (moederdieren) 

v287 G2 jonge eenden vleesproductie 

v289 F4 kalkoenen 

v290 H1 nertsen (moederdieren) 
 
8.1.2 Relevante LBT rubrieken en bijbehorende Diergroep 

 

LBT DG DGoms 

v205 RJ Rund Jongvee > 1 jaar 

v207 RJ Rund Jongvee > 1 jaar 

v209 RJ Rund Jongvee > 1 jaar 

v211 RM Rund Melkkoeien 

v237 VB Varkens Biggen gespeend 
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LBT DG DGoms 

v239 VV Varkens Vleesvarkens 

v240 VV Varkens Vleesvarkens 

v241 VV Varkens Vleesvarkens 

v242 VV Varkens Vleesvarkens 

v243 VF Varkens OpFokzeugen en -beren 

v244 VF Varkens OpFokzeugen en -beren 

v253 VF Varkens OpFokzeugen en -beren 

v249 VZB Varkens Zeugen bij Biggen 

v245 VZZB Varkens Zeugen Zonder Biggen 

v246 VZZB Varkens Zeugen Zonder Biggen 

v251 VZZB Varkens Zeugen Zonder Biggen 

v255 VDB Varkens Dekrijpe Beren 

v269 PV Pluimvee Vleeskuikens 

v272 PLJ Pluimvee Leghennen Jong 

v275 PLJ Pluimvee Leghennen Jong 

v274 PLO Pluimvee Leghennen Ouder 

v276 PLO Pluimvee Leghennen Ouder 

v278 PLO Pluimvee Leghennen Ouder 

v271 POVJ Pluimvee Ouderdieren Vleeskuikens Jong 

v273 POVO Pluimvee Ouderdieren Vleeskuikens Ouder 

v289 PK Pluimvee kalkoenen 
Overige LBT rubrieken worden met LBT rubriek als diergroep toegevoegd aan de diergroepen 

 
8.1.3 Per Diergroep bepalen welke LBT rubrieken eronder vallen 

 

DG LBTlist DGoms 

RJ v205,v207,v209 Rund Jongvee > 1 jaar 

RM v211 Rund Melkkoeien 

VB v237 Varkens Biggen gespeend 

VV v239,v240,v241,v242 Varkens Vleesvarkens 

VF v243,v244,v253 Varkens OpFokzeugen en -beren 

VZB v249 Varkens Zeugen bij Biggen 

VZZB v245,v246,v251 Varkens Zeugen Zonder Biggen 

VDB v255 Varkens Dekrijpe Beren 

PV v269 Pluimvee Vleeskuikens 

PLJ v272,v275 Pluimvee Leghennen Jong 

PLO v274,v276,v278 Pluimvee Leghennen Ouder 

POVJ v271 Pluimvee Ouderdieren Vleeskuikens Jong 

POVO v273 Pluimvee Ouderdieren Vleeskuikens Ouder 

PK v289 Pluimvee Kalkoenen 
Overige LBT rubrieken worden met LBT rubriek als diergroep toegevoegd 

 
8.1.4 Per ER staltype bepalen tot welke diergroep deze behoren 

 
ERstal DG ERstalOms 

PLJ_775 PLJ Pluimvee Leghennen Jong (< 18 wkn) stal met warmteheaters en ventilatoren 
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ERstal DG ERstalOms 

PLJ_778 PLJ Pluimvee Leghennen Jong (< 18 wkn) overige huisvesting 

PLJ_ONB PLJ Pluimvee Leghennen Jong (< 18 wkn) onbekend 

PLJ_769 PLJ Pluimvee Leghennen Jong (< 18 wkn) batterij, natte mest 

PLJ_770 PLJ 
Pluimvee Leghennen Jong (< 18 wkn) batterij, vaste mest, mestband, geforc droging zonder luchtwas-
ser/biofilter 

PLJ_771 PLJ Pluimvee Leghennen Jong (< 18 wkn) batterij met geforceerde mestdroging met luchtwasser/biofilter 

PLJ_776 PLJ Pluimvee Leghennen Jong (< 18 wkn) grondhv zonder mestbeluchting  

PLJ_772 PLJ Pluimvee Leghennen Jong (< 18 wkn) volierehv zonder geforceerde droging 

PLJ_773 PLJ Pluimvee Leghennen Jong (< 18 wkn) volierehv geforceerde mestdroging 

PLJ_774 PLJ Pluimvee Leghennen Jong (< 18 wkn) volierehv zonder geforceerde droging  luchtwasser 

PLJ_777 PLJ Pluimvee Leghennen Jong (< 18 wkn) grondhv zonder mestbeluchting  luchtwasser 

PLO_795 PLO 
Pluimvee Leghennen Ouder  (> 18 wkn) volierehv, luchtwasser/biofilter, evt in combinatie met mestbe-
luchting  

PLO_790 PLO Pluimvee Leghennen Ouder  (> 18 wkn) batterij, natte mest  

PLO_797 PLO 
Pluimvee Leghennen Ouder  (> 18 wkn) grondhv, zonder beluchting of mestbanden met luchtwas-
ser/biofilter  

PLO_796 PLO Pluimvee Leghennen Ouder  (> 18 wkn) grondhv traditioneel  

PLO_799 PLO Pluimvee Leghennen Ouder  (> 18 wkn) overige huisvesting  

PLO_ONB PLO Pluimvee Leghennen Ouder  (> 18 wkn) onbekend  

PLO_793 PLO Pluimvee Leghennen Ouder  (> 18 wkn) volierehv zonder mestbeluchting zonder luchtwasser/biofilter  

PLO_794 PLO Pluimvee Leghennen Ouder  (> 18 wkn) volierehv, mestbeluchting zonder luchtwawsser/biofilter  

PLO_791 PLO Pluimvee Leghennen Ouder  (> 18 wkn) batterij, geforc droging, luchtwasser/biofilter  

PLO_792 PLO Pluimvee Leghennen Ouder  (> 18 wkn) batterij, geforc droging, luchtwasser/biofilter  

PLO_798 PLO 
Pluimvee Leghennen Ouder  (> 18 wkn) grondhv,  mestbel. of mestbanden eventueel in combinatie met 
luchtwasser/biofilter  

POVJ_752 POVJ Pluimvee Ouderdieren Vleeskuikens Jong (< 18 weken)luchtwasser / biofilter 

POVJ_754 POVJ Pluimvee Ouderdieren Vleeskuikens Jong (< 18 weken)niet emissiearm, traditioneel 

POVJ_ONB POVJ Pluimvee Ouderdieren Vleeskuikens Jong (< 18 weken)onbekend 

POVJ_753 POVJ Pluimvee Ouderdieren Vleeskuikens Jong (< 18 weken)overige emissiearme huisvesting 

POVO_763 POVO Pluimvee Ouderdieren Vleeskuikens Oud (> 18 weken) niet emissiearm, traditioneel 

PO-
VO_ONB POVO Pluimvee Ouderdieren Vleeskuikens Oud (> 18 weken) onbekend 

POVO_761 POVO Pluimvee Ouderdieren Vleeskuikens Oud (> 18 weken) volierehuisvesting 

POVO_762 POVO 
Pluimvee Ouderdieren Vleeskuikens Oud (> 18 weken) grondhuisvesting met beluchting, perfosyst of 
mestbanden 

POVO_760 POVO Pluimvee Ouderdieren Vleeskuikens Oud (> 18 weken) luchtwasser / biofilter 

PV_746 PV Pluimvee Vleeskuikens traditioneel 

PV_ONB PV Pluimvee Vleeskuikens onbekend 

PV_745 PV Pluimvee Vleeskuikens vloer met strooiseldroging 

PV_744 PV Pluimvee Vleeskuikens grondhuisvesting met vloerverw. en vloerkoel. 

PV_743 PV Pluimvee Vleeskuikens luchtwasser/biofilter 

V555 V555 Paarden en pony-s: paarden, fok:> 3 jaar 

V557 V557 Paarden en pony-s: paarden, overig:> 3 jaar 

V554 V554 Paarden en pony-s: paarden, fok:< 3 jaar 

V556 V556 Paarden en pony-s: paarden, overig: < 3 jaar 

V198 V198 Paarden en pony-s:Pony-s >= 3 jr stokmaat < 157m 

V197 V197 Paarden en pony-s:Pony-s < 3 jr stokmaat < 157 m 

RM_598 RM Rund melkkoeien potstal - drijfmest 

RM_712 RM Rund melkkoeien grupstal - drijfmest 

RM_736 RM Rund melkkoeien grupstal - drijfmest en vaste mest 

RM_713 RM Rund melkkoeien ligbox traditioneel - drijfmest 

RM_714 RM Rund melkkoeien overige stallen - drijfmest 

RM_886 RM Rund melkkoeien ligbox traditioneel - drijfmest en vaste mest 

RM_888 RM Rund melkkoeien overige stallen - drijfmest en vaste mest 

RM_ONB RM Rund melkkoeien onbekend 

RM_700 RM Rund melkkoeien ligbox emissie arm - drijfmest 

RM_601 RM Rund melkkoeien ligbox traditioneel - vaste mest 

RM_602 RM Rund melkkoeien ligbox emissie arm - vaste mest 

RM_603 RM Rund melkkoeien grupstal - vaste mest 

RM_607 RM Rund melkkoeien overige stallen - vaste mest 

RM_731 RM Rund melkkoeien ligbox emissie arm - drijfmest en vaste mest 

V225 V225 Rund vleesjongvee >= 2 jr vrouwelijk 

V228 V228 Rund zoogkoeien 1x of vaker gekalfd 

V229 V229 Rund vlees-en weidekoeien >= 2 jaar 

RJ_587 RJ Rund jongvee > 1 jaar potstal - drijfmest 

RJ_590 RJ Rund jongvee > 1 jaar ligbox traditioneel - vaste mest 

RJ_591 RJ Rund jongvee > 1 jaar ligbox emissie arm - vaste mest 
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ERstal DG ERstalOms 

RJ_592 RJ Rund jongvee > 1 jaar grupstal - vaste mest 

RJ_593 RJ Rund jongvee > 1 jaar overige stallen - vaste mest 

RJ_637 RJ Rund jongvee > 1 jaar ligbox emissie arm - drijfmest 

RJ_638 RJ Rund jongvee > 1 jaar grupstal - drijfmest 

RJ_639 RJ Rund jongvee > 1 jaar ligbox traditioneel - drijfmest 

RJ_640 RJ Rund jongvee > 1 jaar overige stallen - drijfmest 

RJ_723 RJ Rund jongvee > 1 jaar ligbox emissie arm - drijfmest en vaste mest 

RJ_724 RJ Rund jongvee > 1 jaar grupstal - drijfmest en vaste mest 

RJ_725 RJ Rund jongvee > 1 jaar ligbox traditioneel - drijfmest en vaste mest 

RJ_726 RJ Rund jongvee > 1 jaar overige stallen - drijfmest en vaste mest 

RJ_ONB RJ Rund jongvee > 1 jaar onbekend 

V201 V201 Rund fokjongvee < 1 jr vrouwelijk 

V217 V217 Rund vleesjongvee < 1 jr vrouwelijk 

V221 V221 Rund vleesjongvee 1-2 jr vrouwelijk 

V203 V203 Rund fokjongvee < 1 jr mannelijk 

V214 V214 Rund vleeskalf witvleesproductie 

V216 V216 Rund vleeskalf rose vleesproductie 

V219 V219 Rund vleesjongvee < 1 jr mannelijk 

V223 V223 Rund vleesjongvee 1-2 jr mannelijk 

V213 V213 Rund fokstieren 2 jaar of ouder 

V227 V227 Rund vleesstieren 2 jaar of ouder 

V266 V266 Overige schapen vrouwelijk 

V258 V258 Melkgeiten >= 1 jaar (aant) 

VB_838 VB Varkens Biggen gespeend <= 0,35 m2/dp vloer/kelder aanpassing 

VB_706 VB Varkens Biggen gespeend > 0,35 m2/dp vloer/kelder aanpassing 

VB_839 VB Varkens Biggen gespeend < 0,35 m2/dp niet-emissie arm, traditioneel 

VB_840 VB Varkens Biggen gespeend > 0,35 m2/dp niet-emissie arm, traditioneel 

VB_ONB VB Varkens Biggen gespeend onbekend 

VB_693 VB Varkens Biggen gespeend <= 0,35 m2/dp luchtwasser  

VB_694 VB Varkens Biggen gespeend > 0,35 m2/dp luchtwasser  

VZB_727 VZB Varkens Zeugen bij Biggen luchtwasser  

VZB_737 VZB Varkens Zeugen bij Biggen traditioneel, niet emissie arm 

VZB_ONB VZB Varkens Zeugen bij Biggen onbekend 

VZB_732 VZB Varkens Zeugen bij Biggen vloer/kelder aanpassing 

VZZB_738 VZZB Varkens Zeugen Zonder Biggen individueel traditioneel, niet emissie arm 

VZZB_884 VZZB Varkens Zeugen Zonder Biggen groepshuisv. traditioneel, niet emissie arm 

VZZB_ONB VZZB Varkens Zeugen Zonder Biggen onbekend 

VZZB_733 VZZB Varkens Zeugen Zonder Biggen individueel vloer/kelder aanpassing 

VZZB_734 VZZB Varkens Zeugen Zonder Biggen groepshuisv. vloer/kelder aanpassing 

VZZB_728 VZZB Varkens Zeugen Zonder Biggen individueel luchtwasser 

VZZB_729 VZZB Varkens Zeugen Zonder Biggen groepshuisv. luchtwasser  

VDB_730 VDB Varkens Dekrijpe Beren luchtwasser  

VDB_735 VDB Varkens Dekrijpe Beren vloer/kelder aanpassing 

VDB_885 VDB Varkens Dekrijpe Beren traditioneel, niet emissie arm 

VDB_ONB VDB Varkens Dekrijpe Beren onbekend 

VF_851 VF Varkens OpFokzeugen en -beren < 0,80 m2/dp niet-emissie arm, traditioneel 

VV_841 VV Varkens Vleesvarkens < 0,80 m2/dp niet-emissie arm, traditioneel 

VF_856 VF Varkens OpFokzeugen en -beren > 0,80 m2/dp niet-emissie arm, traditioneel 

VF_ONB VF Varkens OpFokzeugen en -beren onbekend 

VV_846 VV Varkens Vleesvarkens > 0,80 m2/dp niet-emissie arm, traditioneel 

VV_ONB VV Varkens Vleesvarkens onbekend 

VF_710 VF Varkens OpFokzeugen en -beren <= 0,80 m2/dp vloer/kelder aanpassing 

VF_711 VF Varkens OpFokzeugen en -beren > 0,80 m2/dp vloer/kelder aanpassing 

VF_697 VF Varkens OpFokzeugen en -beren <= 0,80 m2/dp luchtwasser  

VF_698 VF Varkens OpFokzeugen en -beren > 0,80 m2/dp luchtwasser  

VV_707 VV Varkens Vleesvarkens <= 0,80 m2/dp vloer/kelder aanpassing 

VV_708 VV Varkens Vleesvarkens > 0,80 m2/dp vloer/kelder aanpassing 

VV_695 VV Varkens Vleesvarkens <= 0,80 m2/dp luchtwasser  

VV_696 VV Varkens Vleesvarkens > 0,80 m2/dp luchtwasser  

 
8.1.5 Per Diergroep een lijst van ER staltypen 

 

DG ERstalList 

RJ RJ_587,RJ_590,RJ_591,RJ_592,RJ_593,RJ_637,RJ_638,RJ_639,RJ_640,RJ_723,RJ_724, 
RJ_725, RJ_726,RJ_ONB 
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RM RM_598,RM_712,RM_736,RM_713,RM_714,RM_886,RM_888,RM_ONB,RM_700, 
RM_601, RM_602,RM_603,RM_607,RM_731 

VB VB_838,VB_706,VB_839,VB_840,VB_ONB,VB_693,VB_694 

VV VV_841,VV_846,VV_ONB,VV_707,VV_708,VV_695,VV_696 

VF VF_851,VF_856,VF_ONB,VF_710,VF_711,VF_697,VF_698 

VZB VZB_727,VZB_737,VZB_ONB,VZB_732 

VZZB VZZB_738,VZZB_884,VZZB_ONB,VZZB_733,VZZB_734,VZZB_728,VZZB_729 

VDB VDB_730,VDB_735,VDB_885,VDB_ONB 

PV PV_746,PV_ONB,PV_745,PV_744,PV_743 

PLJ PLJ_775,PLJ_778,PLJ_ONB,PLJ_769,PLJ_770,PLJ_771,PLJ_776,PLJ_772,PLJ_773,PLJ_774, 
PLJ_777 

PLO PLO_795,PLO_790,PLO_797,PLO_796,PLO_799,PLO_ONB,PLO_793,PLO_794,PLO_791, 
PLO_792, PLO_798 

POVJ POVJ_752,POVJ_754,POVJ_ONB,POVJ_753 

PO-
VO POVO_763,POVO_ONB,POVO_761,POVO_762,POVO_760 
LBT rubrieken worden met LBT rubriek als diergroep toegevoegd 

 
8.1.6 ER staltype omzetten naar RAV code en RAV code naar NH3 factor 

 

ERstal RAVcode NH3factor 

PLJ_775 E1.11 0,15 

PLJ_778 E1.100 0,17 

PLJ_ONB E1.100 0,17 

PLJ_769 E1.2 0,02 

PLJ_770 E1.5.1 0,02 

PLJ_771 E1.5.3 0,002 

PLJ_776 E1.7 0,17 

PLJ_772 E1.8.1 0,05 

PLJ_773 E1.8.2 0,03 

PLJ_774 E1.8.4 0,014 

PLJ_777 E1.10 0,051 

PLO_795 E2.11.4 0,037 

PLO_790 E2.2 0,042 

PLO_797 E2.10 0,032 

PLO_796 E2.100 0,315 

PLO_799 E2.100 0,315 

PLO_ONB E2.100 0,315 

PLO_793 E2.11.1 0,09 

PLO_794 E2.11.2 0,055 

PLO_791 E2.5.3 0,004 

PLO_792 E2.5.3 0,004 

PLO_798 E2.9.1 0,125 

POVJ_752 E3.2 0,075 

POVJ_754 E3.100 0,25 

POVJ_ONB E3.100 0,25 
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ERstal RAVcode NH3factor 

POVJ_753 E3.3 0,183 

POVO_763 E4.100 0,58 

POVO_ONB E4.100 0,58 

POVO_761 E4.2 0,17 

POVO_762 E4.4.3 0,435 

POVO_760 E4.7 0,174 

PV_746 E5.100 0,08 

PV_ONB E5.100 0,08 

PV_745 E5.2 0,014 

PV_744 E5.5 0,045 

PV_743 E5.7 0,024 

V555 K1 5 

V557 K1 5 

V554 K2 2,1 

V556 K2 2,1 

V198 K3 3,1 

V197 K4 1,3 

RM_598 A1.1 4,3 

RM_712 A1.1 4,3 

RM_736 A1.1 4,3 

RM_713 A1.100.2 11 

RM_714 A1.100.2 11 

RM_886 A1.100.2 11 

RM_888 A1.100.2 11 

RM_ONB A1.100.2 11 

RM_700 A1.17.2 4 

RM_601 A1.12.2 9,5 

RM_602 A1.17.2 4 

RM_603 A1.4.2 7,8 

RM_607 A1.4.2 7,8 

RM_731 A1.17.2 4 

V225 A2 5,3 

V228 A2 5,3 

V229 A2 5,3 

RJ_587 A3 3,9 

RJ_590 A3 3,9 

RJ_591 A3 3,9 

RJ_592 A3 3,9 

RJ_593 A3 3,9 

RJ_637 A3 3,9 

RJ_638 A3 3,9 

RJ_639 A3 3,9 

RJ_640 A3 3,9 

RJ_723 A3 3,9 



Referentie lijsten 

 

 

NB, revisie 06 

Pagina 57 van 65 

 

ERstal RAVcode NH3factor 

RJ_724 A3 3,9 

RJ_725 A3 3,9 

RJ_726 A3 3,9 

RJ_ONB A3 3,9 

V201 A3 3,9 

V217 A3 3,9 

V221 A3 3,9 

V203 A4.100 2,5 

V214 A4.100 2,5 

V216 A4.100 2,5 

V219 A4.100 2,5 

V223 A6 7,2 

V213 A7 9,5 

V227 A7 9,5 

V266 B1 0,7 

V258 C1 1,9 

VB_838 D1.1.1.1 0,18 

VB_706 D1.1.1.2 0,23 

VB_839 D1.1.100.1 0,6 

VB_840 D1.1.100.2 0,75 

VB_ONB D1.1.100.2 0,75 

VB_693 D1.1.9.1 0,18 

VB_694 D1.1.9.2 0,23 

VZB_727 D1.2.10 2,5 

VZB_737 D1.2.100 8,3 

VZB_ONB D1.2.100 8,3 

VZB_732 D1.2.3 4 

VZZB_738 D1.3.101 4,2 

VZZB_884 D1.3.100 4,2 

VZZB_ONB D1.3.100 4,2 

VZZB_733 D1.3.3 2,5 

VZZB_734 D1.3.9.2 2,5 

VZZB_728 D1.3.6 1,3 

VZZB_729 D1.3.6 1,3 

VDB_730 D2.1 1,7 

VDB_735 D2.100 5,5 

VDB_885 D2.100 5,5 

VDB_ONB D2.100 5,5 

VF_851 D3.100.1 2,5 

VV_841 D3.100.1 2,5 

VF_856 D3.100.2 3,5 

VF_ONB D3.100.2 3,5 

VV_846 D3.100.2 3,5 

VV_ONB D3.100.2 3,5 
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ERstal RAVcode NH3factor 

VF_710 D3.2.6.2.1 1,4 

VF_711 D3.2.6.2.2 2 

VF_697 D3.2.15.2.1 0,75 

VF_698 D3.2.15.2.2 1,05 

VV_707 D3.2.2.1 1,4 

VV_708 D3.2.2.2 2 

VV_695 D3.2.8.1 0,8 

VV_696 D3.2.8.2 1,1 

v268 B1 0,7 

v261 C1 1,9 

v263 C1 1,9 

v250 C2 0,8 

v260 C2 0,8 

v262 C2 0,8 

v265 C3 0,2 
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9 Bijlagen 

9.1 Inhoud bijlagen 

In dit hoofdstuk zijn de volgende bijlagen opgenomen: 

 Statistieken per RAV categorie 

 Schematische weergave van het proces 

 Stroomschema 1: verwerk PCHNW 

 Stroomschema 2: verwerk via ER staltype 

 Stroomschema 3: koppel op bouwblok  
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9.2 Statistieken per RAV categorie 

 
RAV categorie Aantallen in ER eindbestand Aantallen in resultaat Verschil 

A1 1483955 1483953 -2 

A2 117361 117361 0 

A3 1233043 1233041 -2 

A4 992251 992247 -4 

A6 40718 40718 0 

A7 18572 18572 0 

B1 576740 576741 1 

C1 271675 271674 -1 

C2 127117 127116 -1 

D11 3148440 3148436 -4 

D12 175100 175101 1 

D13 761760 761752 -8 

D2 6245 6247 2 

D3 6218569 6218559 -10 

E1 10422215 10422213 -2 

E2 36063929 36063925 -4 

E3 3052854 3052854 0 

E4 5005610 5005609 -1 

E5 49341189 49341184 -5 

E6  7648744 7648744 

F4 826766 826766 0 

G2 915811 915810 -1 

H1 1031233 1031233 0 

I1 42981 42981 0 

I2 283914 283914 0 

K1 64079 64077 -2 

K2 25380 25380 0 

K3 33974 33973 -1 

K4 11175 11175 0 

Totaal 122292656 129941356 7648700 
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9.3 Schematische weergave van het proces  
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9.4 Stroomschema 1: verwerk PCHNW 

 

 
  



Bijlagen 

 

 

NB, revisie 06 

Pagina 64 van 65 

 

9.5 Stroomschema 2: verwerk via ER staltype 
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9.6 Stroomschema 3: koppel op bouwblok 

 

 

 

 

 


