Pleidooi voor nieuwe meetmethode voor stank uit
veehouderij
Na bestudering van het herziene NEN-protocol Luchtkwaliteit
geurmetingen deel 1 komt de burgerwerkgroep max5odeur tot de
conclusie dat toepassing van de NTA op de landbouw en in het
bijzonder op de veeteelt geen perspectief biedt op het bestrijden
van stankoverlast vanuit veehouderijen met behulp van geurmetingen.
In plaats van bestuurders, ambtenaren, veehouders en rechters voor
te spiegelen dat stank vanuit veehouderijen kan worden gemeten,
dient de realiteit onder ogen te worden gezien. De relatie tussen de
stank die omwonenden ervaren en de bron van die stank valt met de
huidige meetmethoden niet op een effectieve en betrouwbare wijze te
achterhalen. Max5odeur stelt: beter geen metingen dan slechte
metingen.
Vanwaar dit pleidooi voor een aparte benadering van geur en
veehouderij?
In veehouderijgebieden is vaak sprake van ernstige en langdurige
geurhinder. Concentraties van veehouderijen in Gelderland, Brabant
en Limburg hebben geleid tot het ontstaan van talrijke hotspots van
stankoverlast. Daarnaast kan ook een enkele veehouderij voor
langdurige stankoverlast zorgen.
Omvang en intensiteit van het stankprobleem hebben te maken met:
a. Veel te ruime geurnormen
b. Cumulatie, die niet standaard wordt meegerekend bij de
vergunningverlening
c. Emissie reducerende technieken die in de praktijk niet of
nauwelijks blijken te werken, doordat aan meetresultaten die zijn
bepaald onder specifieke omstandigheden, een algemene waarde wordt
toegekend. Bestaande meetprotocollen verzetten zich daar kennelijk
niet tegen. Daardoor is toepassing van deze technieken onder andere
dan de gemeten omstandigheden mogelijk.
Is max5odeur tegen metingen? Nee, integendeel. Het belang van
geurmetingen in de veehouderij is bijzonder groot. Wet- en
regelgeving, alsmede de subsidiering van emissie reducerende
technieken, staan vooral in het teken van ontwikkeling van de
veehouderij en dienen niet om omwonenden te beschermen. Met behulp
van tweezijdige metingen (emissies en immissies, bron én
geurgevoelig object) kan worden vastgesteld wat het daadwerkelijke
effect is van een of meerdere veehouderijen op de leefomgeving en
kunnen klachten van omwonenden niet opzij worden gelegd, maar worden
afgehandeld.

We citeren het rapport Geur bekennen van de commissie Biesheuvel,
opgesteld naar aanleiding van het luchtwasserdebacle:
‘’In het bijzonder mist de samenhang in de geurregulering van
meerdere veehouderijbedrijven in hetzelfde gebied. Als gevolg
daarvan kan de geurhinder voor omwonenden veel te hoog worden.
Bovendien is de huidige regelgeving gebaseerd op berekende,
gemiddelde geuremissies in plaats van daadwerkelijk gemeten
waarden.’’
Door de NTA van toepassing te verklaren op de veehouderij wordt de
indruk gewekt dat het optreden van geurhinder en de mate van
geurhinder op objectieve, effectieve en betrouwbare wijze zijn vast
te stellen. Dit is echter niet het geval. De beschreven onzekerheden
in paragraaf 9 geven dat ook aan. Met zoveel onzekerheid valt in de
handhaving niet te werken, temeer daar wordt aangegeven dat
onzekerheden in het voordeel van het bedrijf of de bron mogen worden
uitgelegd.
Max5odeur maakt zich niet alleen zorgen over het toepassen van
schijnmetingen in de handhaving, maar ook over de verwachting dat
geurmetingen mogelijk schadelijke effecten van vergunde situaties
teniet kunnen doen. Er worden vergunningen verleend met
voorschriften over het meten van geurhinder na oprichting of
aanpassing van een veehouderij. Dergelijke voorschriften zijn met de
huidige meetmethoden niet uitvoerbaar en strooien niet alleen
omwonenden, maar ook rechters zand in de ogen.
We stellen daarom voor om veehouderijen niet op te nemen in het
toepassingsgebied van de NTA en voor deze sector samen met RIVM, GGD
en burgergroeperingen snel aan de slag te gaan met het opzetten van
een betrouwbare, deugdelijke, tweezijdige meetmethode, die een
duidelijk verband kan leggen tussen geuremissies en daadwerkelijk
ervaren geurhinder (de immissies).
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