
              
 

 

Welsum, 10 april 2018 

 

Aan het ministerie van I&W 

t.a.v. de staatssecretaris  S. Van Veldhoven 

 

Betreft: onderzoek gecombineerde luchtwassers 

 

Geachte mevrouw Van Veldhoven, 

 

Bij deze willen we reageren op uw brief aan de Tweede Kamer over het onderzoek naar het 

rendement van gecombineerde luchtwassers. We verzoeken u de aangekondigde aanpassing 

van emissiefactoren zo spoedig mogelijk in gang te zetten.  

 

Hoewel het al enige tijd bekend is dat genoemde luchtwassers onvoldoende presteren op 

het gebied van geur – 56 burgergroepen*) hebben daar in hun brief van 15 november 2017 

al op gewezen, tijdens de evaluatie van de wet geurhinder veehouderij is daar ruim aandacht 

aan geschonken – achten wij het onverantwoord dat een noodzakelijke aanpassing van de 

emissiefactoren nu weer weken, zo niet maanden op zich laat wachten.  

 

Omwonenden van veehouderijen met gecombineerde luchtwassers zijn geschokt door de 

onderzoeksresultaten. Hoewel ze dagelijks te maken hebben met stankoverlast, staat nu 

zwart op wit dat ze twee tot vier keer meer stank over zich heen krijgen dan in vergunningen 

is vastgelegd. Dat is een zeer verontrustend gegeven. Burgers voelen zich bedrogen door 

mooie praatjes van boeren en vergunningverleners die uitbreidingen van bedrijven steevast 

hebben verdedigd met argumenten dat het woon- en leefklimaat na plaatsing van een 

luchtwasser zou verbeteren. 

 

Wij vinden dat u in uw brief aan de Tweede Kamer te weinig daadkracht toont. Uw 

verwijzing naar de 50%-regeling is een miskenning van het advies van de bestuurlijke 

werkgroep evaluatie Wet Geurhinder Veehouderij, waaraan de werkgroep max5odeur heeft 

deelgenomen. In dat advies wordt gewezen op de voorwaarde om bij bestaande overlast de 

geurbelasting zo veel als redelijkerwijze mogelijk te beperken. ''Hierbij past geen generieke 

50% regeling zoals die nu op basis van de Wgv geldt. Gemeenten dienen over voldoende 

afwegingsruimte te beschikken bij de ontwikkeling van veehouderijen in overbelaste 



situaties. Op die manier kan rekening worden gehouden met de mogelijkheden om de 

overbelasting op te heffen dan wel zo veel mogelijk te beperken. Dat kan door aandacht te 

hebben voor de oorzaak van de overbelasting, de aard van de overbelaste locaties en de 

kosten van de te nemen maatregelen en de gezondheidslast. De gemeente kan daarbij 

maatregelen betrekken op het gebied van de bedrijfsvoering, het ontwerp van het bedrijf en 

andere activiteiten op het erf, zoals het opslaan en omgaan met mest en voer.'' 

Tot slot willen we opmerken dat het geen goede zaak is als de aanpak van het 

luchtwasserschandaal wordt overgelaten aan overheid en veehouders. Omwonenden 

moeten daar als gedupeerden actief bij worden betrokken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jan van Hoof 

voorzitter Stichting Mens Dier en Peel 

voorzitter@mensdierenpeel.nl 

 

Jinke Hesterman 

secretaris werkgroep max 5 odeur 

Erveweg 9 

8196 KE Welsum 

jinkehes@wxs.nl 

www.max5odeur.nl 

 

*) Op 15 november hebben 56 burgergroepen uit Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel 

en Friesland u een noodkreet gestuurd over de verstoorde balans tussen veehouderij en 

omgeving. Zij hebben u onder meer gevraagd in afwachting van de resultaten van het 

onderzoek naar het rendement van gecombineerde luchtwassers aan deze installaties 

voorlopig een lagere emissiereductie op het gebied van geur toe te kennen (geen 80% maar 

35%). Ook hebben ze u gevraagd de 50%-regeling af te schaffen. 
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