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Betreft: vragen n.a.v. onderzoek naar functioneren combi luchtwassers

Geacht College van B&W
Zoals u wellicht vernomen heeft, is op 3 april jl. een onderzoeksrapport (“Evaluatie geurverwijdering door
luchtwassystemen bij stallen”, deel 1 en 2) gepresenteerd inzake de werking van – met name – combi
luchtwassers in de agrarische sector (intensieve veehouderij). Uit dat rapport blijkt – kort samengevat –
dat de prestatie van combi luchtwassers aanzienlijk lager is dan waar in de regelgeving van wordt
uitgegaan. De gemiddelde geurverwijdering van de combi luchtwassers was 40%. Dat is de helft van de
verwachte gemiddelde reductie van 81%. Voor ammoniakverwijdering was de gemiddeld gemeten
reductie 59%, ten opzichte van een verwachte reductie van 85%. Met betrekking tot de reductie van
fijnstofuitstoot worden in het rapport geen cijfers genoemd, maar veronderstelt mag worden dat de
slecht functionerende luchtwassers ook hier een negatief effect op zullen laten zien.
De gemeente heeft aan Intensieve Veehouderijen die gebruik maken van combi luchtwassers
vergunningen verleend, waarbij – zo blijkt nu – uit gegaan is van een hogere reductie dan in de praktijk
waar gemaakt wordt. Dat geldt onder andere voor de vergunning die u verleent heeft aan Heideveld
Varkens BV nadat vereniging Behoud de Parel u verzocht heeft handhavend op te treden tegen het
bedrijf, dat niet voldeed aan de wettelijk gestelde normen. Omdat bij die vergunningverlening uit is
gegaan van de op dat moment beschikbare kennis, is er geen mogelijkheid de vergunning in te trekken
en/of opnieuw in procedure te brengen. Dat neemt niet weg dat u – als vergunningverlener – wel degelijk
verantwoordelijkheid draagt voor de ontstane situatie, want u heeft kennelijk onvoldoende onderzocht
of de combi luchtwassers waarvoor u de vergunning verleend heeft, het beoogde effect behalen. Ons
inziens heeft u als college van B&W wel degelijk middelen om de consequenties die de bevindingen
hebben, te neutraliseren. Wij doelen daarbij op de negatieve effecten van stank en de depositie van
ammoniak, fijnstof en zoönosen op het milieu (natuurschade) en de gezondheid van omwonenden.
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Daarbij dient opgemerkt, dat bij de vergunningverlening – naar nu blijkt onterecht - uitgegaan is van een
slechts kleine toename van die depositie op bijvoorbeeld de Maasduinen. Gezien de hiervoor aangegeven
verantwoordelijkheid uwerzijds menen wij dat u van die middelen gebruik dient te maken.
Vragen
1. Bent u van plan – eventueel in samenspraak met het bedrijf – zodanige maatregelen te nemen, dat
van mogelijk ziekmakende uitstoot van geur en stoffen geen sprake meer is? Indien dat niet het geval
is, dan is onze vervolgvraag aan u op welke wijze u de burgers tegemoet komt die jarenlang in de
stank hebben gezeten? Op welke genoegdoening kunnen zij rekenen?
2. Vergunningverlening is er op gericht dat de uitstoot niet hoger is dan wettelijk vastgestelde normen.
Daarbij staat de ondernemer verschillende middelen ter beschikking om die normen te behalen, c.q.
gestelde grenzen niet te overschrijden. Indien die normen alsnog overschreden worden –
bijvoorbeeld door slecht onderhoud – dan is het de taak van de overheid, handhavend op te treden.
U heeft in het kader van de discussies omtrent de plannen voor het NGB steeds gesteld dat maximale
transparantie zou worden betracht en dat in dat kader voor de burgers inzage gegeven wordt in de
werking van de luchtwassers, via monitoring. Via die monitoring kunnen burgers echter niet
vaststellen óf de uitstoot afwijkt van de normen en zo ja in welke mate. Onze vraag is dan ook: bent u
bereid regelmatig onderzoek te doen naar de werking van de vergunde luchtwassers en indien nodig
handhavend op te treden?
3. Indien u de voorgaande vraag met “ja” beantwoord, dan verzoeken wij u ons een overzicht te geven
van de door u te ondernemen/te plannen acties op dit punt.
Naast voorgaande vragen inzake Heideveld Varkens BV willen wij u – meer in het algemeen – verzoeken
een overzicht te geven van alle stallen in Horst aan de Maas, waarbij u vergunning heeft verleend voor de
combi luchtwassers. En daar aan gekoppeld: op welke wijze denkt u in die situaties maatregelen te gaan
nemen?
In de hoop op korte termijn een reactie van u te mogen ontvangen op onze vragen, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,

André Vollenberg
(voorzitter vereniging Behoud de Parel)
cc.
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