27-2018 schriftelijke vraag aan het college

Op woensdag 24 oktober is onze fractie in gesprek geweest met een aantal omwonenden van
de Gendringseweg 9, waar de uitbreiding van een aantal varkensstallen op stapel staat.
Men stelt in de brief aan college en gemeenteraad dat op 19 juli 2018 staatssecretaris Van
Veldhoven de emissiefactoren voor de combi-luchtwassers in de ‘Regeling geurhinder en
veehouderij’ heeft aangepast. Met deze nieuwe normen realiseren de beoogde combiluchtwassers niet een emissiereductie van 75% tot 85%, maar slechts een reductie van 45%.
Volgens omwonenden stellen de nieuwe cijfers de eerder verleende vergunning dan ook ter
discussie.
Kan het college aangeven welke normen nu geldend zijn voor de handhaving van de emissie bij
de nog nieuw te realiseren varkensstallen aan de Gendringseweg 9?
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Beantwoording vragen D66 over Gendringseweg 9 -Emissiefactoren voor
combi-luchtwassers

Aanleiding:
Op 24 oktober is de fractie van D66 in gesprek geweest met een aantal omwonenden van de
Gendringseweg 9, waar de uitbreiding van een aantal varkensstallen op stapel staat.
Men stelt in de brief aan college en gemeenteraad dat op 19 juli 2018 staatssecretaris Van Veldhoven
de emissiefactoren voor de combi-luchtwassers in de ‘Regeling geurhinder en veehouderij’ heeft
aangepast. Met deze nieuwe normen realiseren de beoogde combi-luchtwassers niet een
emissiereductie van 75% tot 85%, maar slechts een reductie van 45%. Volgens omwonenden stellen
de nieuwe cijfers de eerder verleende vergunning dan ook ter discussie.
Kan het college aangeven welke normen nu geldend zijn voor de handhaving van de emissie bij de
nog nieuw te realiseren varkensstallen aan de Gendringseweg 9?
Inhoud Mededeling:
Alle stallen zijn voorzien van een combi-luchtwasser met een biologische wasstap. Het
geurreductiepercentage van deze combi-luchtwassers blijkt niet 85 % te zijn, maar slechts 45%. Om
die reden heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besloten om de Regeling
geurhinder en veehouderij (Rgv) aan te passen. De Rgv met nieuwe geuremissiefactoren voor combiluchtwassers is op 19 juli 2018 gepubliceerd en is op 20 juli 2018 in werking getreden (Staatscourant
2018, nr. 39679).
De wijziging van de emissiefactoren voor gecombineerde luchtwassystemen van de Rgv heeft tot
gevolg dat voor veehouderijen bij de beoordeling van een nieuwe of een veranderde situatie met
bestaande of te plaatsen luchtwassystemen als hiervoor genoemd met een lager
geurreductiepercentage wordt gerekend.
Voor bestaande bedrijven met vergunningen verandert er niets. Dit heeft de staatssecretaris zowel in
haar brief van 3 april 2018 naar de Tweede Kamer als in hoofdstuk 4 van de toelichting op de
gewijzigde Rgv aangegeven. Het is dus niet bepalend of een en ander is opgericht, maar de datum
van de vergunning. De vergunning voor het varkensbedrijf aan de Gendringseweg 9 is verleend op 21
december 2017. Veehouderijen die vergunning hebben gekregen, kunnen hun plannen voortzetten in
overeenstemming met de vergunning zonder dat zij verplicht zijn hun geuremissie te verminderen. Dit
is ongeacht de hoogte van de geurbelasting van een bedrijf.
Ten tijde van vergunningverlening werd voldaan aan het exclusieve toetsingskader de Wet geurhinder
en veehouderij. Toezicht en handhaving gebeurt niet op hoeveelheid emissies, maar op de werking
van de luchtwasser. Hoe de werking wordt gecontroleerd staat in het Activiteitenbesluit. Dit is niet
gewijzigd sinds 20 juli 2018.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
Geen.
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