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MAATREGELEN Nieuwe EU-normen per juni

Aanpak van
fijnstof is
vertraagd
door Eric Seuren
VENRAY/PANNINGEN – De gemeen-

ten Venray en Peel en Maas moeten voor juni 2011 fijnstofproblemen bij legkippenbedrijven oplossen. Volgens de gemeenten is
dat echter onmogelijk.
De eis om de fijnstofproblemen
snel op te lossen is afkomstig van
het Rijk. Die liet eerder dit jaar onderzoek doen naar de fijnstofconcentraties in het hele land, omdat
Nederland per juni 2011 moet voldoen aan strengere fijnstofnormen
van de Europese Unie. Fijnstof kan
invloed hebben op de volksgezondheid.
Uit het onderzoek blijkt dat in
Limburg onder meer Venray en
Peel en Maas plaatselijk te hoge concentraties kennen. Vooral in de
buurt van legkippenbedrijven. Dat
heeft tot gevolg dat beide gemeenten vanaf juni jaarlijks zeventig dagen de normen overschrijden. Ook
Echt-Susteren, Nederweert en
Weert kennen zo’n problemen.
Van het Rijk moeten de gemeenten de veehouderijen benaderen
over te nemen maatregelen. De gemeenten zijn daar ook aan begonnen, maar constateren al proble-

men. De maatregelen tegen fijnstof
zijn niet zo snel te realiseren als het
Rijk eist, omdat sommige maatregelen nog nader worden onderzocht
en er geen sluitend systeem is om
fijnstof goed aan te pakken. Ook is
voor het treffen van de maatregelen in de stallen een vergunningsprocedure nodig, waardoor deze
niet direct kunnen worden toegepast. Venray zegt bovendien de bedrijven niet te kunnen dwingen,
omdat ze op dit moment gewoon
nog aan de norm voldoen.
Herman Mertens van de LLTB
bevestigt het gebrek aan een allesomvattende oplossing tegen fijnstof. „De technologische ontwikkelingen gaan daarentegen wel snel.
Het fijnstofvraagstuk zal binnen
vijf jaar opgelost zijn, maar de huidige aanpak van het Rijk zorgt
voor onduidelijkheid bij gemeenten en agrariërs. Het werkt belemmerend bij nieuwe investeringen.”
De gemeenten in Limburg hebben daarom besloten om een gezamenlijk brief op te stellen. Daarin
wijzen de gemeenten het Rijk erop
dat ze de fijnstofproblemen niet
voor juni 2011 hebben opgelost.
Ook andere regio’s in het land hebben al vergelijkbare brieven gestuurd.

