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Geachte mevrouw S. van Veldhoven-van der Meer,
Met deze brief willen wij u enerzijds informeren over de problematiek die binnen onze gemeente
is ontstaan door geurproblematiek van de combiluchtwasser. Anderzijds willen wij er bij u op
aandringen om met een oplossing te komen die recht doet aan zowel de inwoners als de
ondernemers van onze gemeente.
Problematiek in Landerd
Binnen de gemeente Landerd zijn diverse veehouderijlocaties waar conform vergunning een
combiluchtwasser wordt toegepast. Deze veehouders hebben destijds te goeder trouw een
dergelijke luchtwasser aangevraagd en gerealiseerd. Daarnaast zijn er nog enkele locaties
welke op basis van een geldige vergunning een dergelijke combiluchtwasser mogen realiseren.
Aangezien is gebleken dat deze combiluchtwassers het in het verleden vastgestelde
geurrendement niet halen is de geuruitstoot van deze luchtwassers fors toegenomen. Op
diverse locaties binnen onze gemeente betekent dit dat de geurbelasting van woningen flink is
toegenomen boven vastgestelde geurnormen. Dit heeft grotere negatieve gevolgen op de
gezondheid voor mens dier en milieu in de omgeving. Zo is de geurbelasting op onze bewoners
zwaarder belast dan op basis van de vergunning wordt aangenomen.
Daarnaast leidt dit bovenop de Q-koorts epidemie en het mogelijk verband tussen corona
uitbraak en luchtkwaliteit tot grote maatschappelijke onrust in deze gebieden. Hierbij komen de
verhoudingen tussen bewoners, veehouders en overheid (o.a. gemeente) op scherp te staan.
Geen oplossing geboden
In uw beleidsreactie op het rapport Commissie Geurhinder van 6 september 2019, gaat u in op
de aanbevelingen van de commissie. Uit deze reactie blijkt dat u diverse trajecten in gang zet
ten aanzien van deze problematiek. Geen enkel traject leidt echter tot een oplossing voor de
knelgevallen die momenteel binnen onze gemeente aan de orde zijn.
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GEMEENTE LANDERD

Inmiddels hebben we kennis genomen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit
uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche). Los van de vraag of deze regeling
juridisch gezien voldoende handvatten biedt om in te grijpen in bestaande situaties, zien wij dat
de financiële consequenties hiervan bij het bevoegd gezag komen te liggen. Dit betekent dat de
financiële consequenties, van de door u gecreëerde problematiek alsnog wordt doorgeschoven
naar de lokale overheid. Dit is voor ons onacceptabel.
Uw verantwoordelijkheid
Het gemeentebestuur van Landerd is van mening dat u hier verantwoordelijk voor bent en u
deze verantwoordelijkheid ook op zich moet nemen. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat de
bewoners van onze gemeente, de betrokken veehouders en de lokale overheid hiervan de dupe
worden.
Wij verwachten dat u hierin de verantwoordelijkheid neemt en met een oplossing komt die
sociaal, juridisch en financieel recht doet aan deze problematiek.
In gesprek met u
Daarbij zouden wij het zeer op prijs stellen als er een gesprek komt tussen u en onze
verantwoordelijk wethouder, waarin bovengenoemde problematiek en oplossingsrichtingen
worden besproken.
Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris,
de bun

C.C. Boode

e

M/X Bakermans

Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale
ondertekening. Daarom bevat dn document mogelijk geen fysieke handtekening.
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